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"Een deur voor je huis uitzoeken doe je niet elke dag. Het is heel leuk 
om te doen. Tenslotte neem je een beslissing die het beeld van jouw 
woning voor heel veel jaren bepaalt. Vanzelfsprekend zul je vragen 
hebben: ‘past die voordeur wel bij ons huis?’ of ‘welke binnendeuren 
passen bij onze jaren ‘30 woning?’. Wij zijn ervoor om je bij jouw 
keuze zo goed mogelijk te helpen. Te beginnen met deze brochure 
waarin van A tot Z wordt verteld waarop je bij je keuze moet letten."

Team 2adore.

Passie voor deuren
Het 2adore assortiment biedt een compleet assortiment voor 
het hele huis. De collecties variëren van modern tot klassiek en 
van deuren met veel glas tot dichte varianten. Wij leveren enkele 
deuren als ook dubbele deuren met bijpassend beslag, hang- en 
sluitwerk en glas.  Alle binnendeuren kunnen als draaideuren 
worden toegepast, maar ook als schuifdeuren. Hiervoor bieden 
wij diverse schuifdeursystemen, zowel voor de wand schuivend als 
in de wand schuivend. Dus keuze te over!

Deuren op maat
Bijna niets is onmogelijk! Een uitdaging die wij dagelijks graag 
aan gaan. Geen enkel huis is gelijk en over smaak valt niet te 
twisten. Met eigen productielocaties en productengineers in huis, 
zijn de mogelijkheden bij 2adore ongekend. Denk bijvoorbeeld 
aan deuren in afwijkende maten, deuren met een schuine hoek, of 
replica’s van bestaande deuren. Je kunt van ons altijd een pas-
sende oplossing verwachten. 

Over 2adore
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Kijk voor alle 
maatwerkopties en 
onze verschillende 
services op pag. 84

Voor meer informatie 
over onze garanties 
zie pag. 106

Kijk voor het 
complete assortiment 
op 2adore.nl

Leveringen op maat
Heb je eenmaal je keuze gemaakt, dan wil je 
vanzelfsprekend snel aan de slag. Onze deuren zijn 
leverbaar in verschillende standaard afmetingen. Veel 
deuren liggen op voorraad in ons centrale magazijn; die 
zijn dus snel leverbaar. Bijzondere uitvoeringen worden 
op aanvraag gefabriceerd. Denk bijvoorbeeld aan 
bijzondere maten, bepaalde combinaties van profilering 
en paneel of bijzondere glassoorten. Daarvan is de 
levertijd iets langer. 

Kant-en-klaar
Je bepaalt zelf hoe je jouw deuren ontvangt. Alle 
deuren kunnen wij direct kant-en-klaar met beslag, een 
gemonteerd slot en gemonteerd glas leveren. De deuren 
zijn dan afgelakt in de door jouw gekozen eindkleur. Je 
bent hiermee verzekerd van een perfecte afwerking voor 
optimaal woonplezier.  

Inmeten en monteren
Je kunt er ook voor kiezen om alle zorg uit handen te 
geven. De monteurs van 2adore komen dan bij je thuis om 
de exacte maten van de deur op te nemen. Zodra de deur 
klaar is monteert het 2adore Montageteam de deur bij je 
thuis, je hoeft zelf niets te doen!

Vakmanschap en kwaliteit
Als je een deur van 2adore aanschaft dan kies je voor een 
onmiskenbare kwaliteit, dankzij de jarenlange ervaring en 
het vakmanschap dat schuilgaat achter iedere deur.
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De voordeur is hét visitekaartje van de 
woning. Des te leuker om er jouw creatie 
van te maken! Bij 2adore heb je keuze uit 
een groot assortiment voordeuren met voor 
elke deur bijpassend glas, deurbeslag en 
hang- en sluitwerk. Jouw voordeur kunnen 
wij ook direct aflakken, waarbij de deur een 
duurzame verfbehandeling krijgt. Je kunt 
elke kleur kiezen die je maar wilt.

Voordeuren

Een overzicht van 
alle voordeuren is 
weergegeven vanaf 
pagina 98.

Alle deuren voldoen aan de strengste normen op 
het gebied van inbraakveiligheid, levensduur en 
gebruiksgemak. 



 1110 Deur
Helena met zwart rooster

Deurknop
Sky PVD Nickel

Briefplaat
River PVD Nickel 

Veiligheidsrozet
PVD Nickel met 
kerntrekbeveiliging

Voordeuren Klassiek

Klassiek en krachtig

Deze klassieke modellen onderscheiden zich door hun fraaie 
afwerking met zorgvuldig gekozen details. De profilering en de 
panelen verwijzen naar een klassieke vormgeving. Toch hebben 
de deuren een eigentijds karakter. De deuren zijn ook leverbaar in 
een blanke lak waardoor het hout  prachtig zichtbaar is. Dit geeft 
een mooi resultaat in combinatie met het rooster. 

Hier wordt een deel van 
deze serie getoond.  
Alle modellen zijn 
weergegeven op pag. 98

HAZEL HYACINTH BRITTLE GARDENIA

Lijstwerk Weldorpel
De profilering is sierlijk 
en sluit daardoor 
mooi aan bij het 
bossingpaneel en bij de 
roosters.

Naast het gemak van 
een goede afwatering 
draagt de weldorpel 
bij aan het krachtige 
karakter van de deur.



 1312 Voordeuren Klassiek

Roosters en ornamenten

Bij 2adore heb je ruime keuze in roosters en ornamenten. De 
roosters maken de deuren inbraakwerend, maar laten ook 
ventilatie toe door het draairaampje met perfecte tochtwering. 
Je kunt kiezen uit verschillende roosters. Het klassieke rooster is 
speciaal ontworpen op basis van origineel Nederlands design, 
het honingraatrooster is een uniek ontwerp van de  
2adore collectie. 

WIT ZILVER BRONS ZWART GROEN

De kleur die past bij jouw deur
De roosters van 2adore worden uitgevoerd in één van de onderstaande kleuren, 
waardoor er voor iedere deur wel een passende kleur is.

Honingraatrooster + 
bijen

Het honingraatrooster 
met losse bijen 
ornamenten is echt 
uniek. Je kunt ze zelf 
later verplaatsen. Zo 
krijgt jouw deur een echt 
eigen karakter. 

Draairaam
De roosterdeuren zijn 
aan de binnenzijde 
voorzien van een 
draairaam. Het 
draairaam is voorzien 
van sierlijk sluitwerk, 
isolatieglas en een 
goede tochtwering. 



 1514 Deur
Cherry

Deurknop
Stone RVS

Briefplaat
Flow RVS

Veiligheidsrozet
RVS met kerntrekbeveiliging

Voordeuren Klassiek

Klassiek en eenvoud

2adore deuren zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook 
voor comfort. De voordeuren zijn afgestemd op sloten met 
zelfstellende sluitkommen, waardoor de deur precies tegen de 
tochtstrippen kan worden gesteld. Een eventuele kier onder de 
deur kan worden gedicht met een automatische tochtvaldorpel. 
Hierdoor zorgt de deur voor een goede afsluiting en houdt tocht 
en straatgeluiden buiten de deur.

GRASS EDELWEISS CHERRY EGLANTINE

DEUR OPEN DEUR DICHT

Tochtvaldorpel
Met een automatische 
tochtvaldorpel dicht 
je de gebruikelijke kier 
onder een voordeur. Zo 
krijgt tocht geen kans 
meer.



 1716 Deur
Hortensia

Deurknop
Stone RVS

Briefplaat
Flow RVS

Veiligheidsrozet
RVS

Voordeuren Landelijk

Robuust en tijdloos

Deze deuren zijn robuust vormgegeven met krachtige panelen, 
strakke glasdetails en stoere weldorpels. Deuren met een tijdloos 
karakter en geproduceerd volgens hedendaagse technieken voor 
optimaal wooncomfort. 

PALM YUCCA LIANA FERN

RVS deurbeslag Kerntrekbeveiliging
Deze robuuste deuren 
kun je helemaal af 
maken met bijpassend 
RVS deurbeslag. 

Veiligheidsrozetten 
met kerntrekbeveiliging 
bieden extra 
bescherming tegen het 
forceren van de cilinder 
door  inbrekers. 



 1918 Deur
Walnut

Deurknop
Mistral PVD Bronze

Briefplaat
River PVD Bronze

Veiligheidsrozet
PVD Bronze met 
kerntrekbeveiliging

Voordeuren Landelijk

Stoer en stylish

De kenmerken van deze deurenserie zijn stoer en stylish en passen 
in alle woonstijlen. Er zijn veel verschillende modellen. Alle deuren 
zijn inbraakwerend en afgestemd op isolatieglas. Gaat jouw 
voorkeur uit naar veel glas, dan adviseren wij veiligheidsglas toe 
te passen. 

CHESTNUT WALNUT ALMOND PECAN

Rooster Bossingpaneel
Een rooster geeft de 
deur een eigen karakter. 
Achter het rooster zit een 
draairaam met helder 
isolatieglas.

Het bossingpaneel is 
strak uitgevoerd wat 
perfect past bij de 
uitstraling van deze deur.



 2120 Deur
Dahlia

Deurknop
Sky PVD Bronze

Veiligheidsrozet
PVD Bronze

Voordeuren Landelijk

Landelijk en nostalgisch

Weer helemaal ‘in’ is de gedeelde deur uit vroegere tijden. Diverse 
deurmodellen kunnen uitgevoerd worden met een duo-deling, 
waarbij de onder- en bovendeur apart geopend kunnen worden. 
De deelbare deuren van 2adore zijn goed af te sluiten dankzij een 
slimme dubbele afdichting. Kies je daarbij voor een inbraakwerende 
driepuntssluiting dan is je deur toepasbaar binnen de normen van 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

DAHLIA DAISY DAFFODIL DANDELION

Duo slot Deling
Ook voor de 
gedeelde deur is er 
een hoogwaardige 
driepuntssluiting. Bij het 
vergrendelen schuiven 
haken uit de deur die 
zich stevig vastzetten in 
het kozijn.

De deling van de deur 
is voorzien van een 
weldorpel en speciale 
tochtstrip.  
Het koppelen van de 
onder- en bovendeur 
gebeurt met een 
beweegbare stalen pen. 



 2322 Deur
Camellia

Deurknop
Mistral PVD Nickel

Veiligheidsrozet
PVD Nickel

Voordeuren Modern

Modern en subtiel

Een deur met een subtiele belijning moet in alle details doordacht 
zijn. De fijne verticale groeven geven net dat accent dat de deur in 
haar eenvoud bijzonder maakt. Kijk ook maar eens naar de subtiele 
detaillering van de glasopening, er worden geen opliggende 
glaslatten toegepast aan de buitenzijde van de deur. De kracht van 
eenvoud past ook goed bij de Nederlandse woning.

DUSTY CLEMATIS SIERRA CALLA

Groeven Glasopening
De groeven zijn zo 
uitgevoerd dat ze 
het regenwater goed 
afvoeren. De randen 
zijn een beetje afgerond 
waardoor de verf goed 
kan hechten.

De buitenzijde van de 
glasopening is strak 
afgewerkt zonder 
opliggende glaslatten.



 2524 Voordeuren Modern

Stijlvol en duurzaam

Deze deurmodellen worden geleverd in TriComfort® kwaliteit. 
TriComfort® deuren hebben een oppervlakte afwerking die strak 
en glad is. Er is geen houtnerf zichtbaar. De deuren zijn isolerend 
door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard 
FSC® gecertificeerd (FSC® C015698). 

Deur
Laurel

Deurknop
Stone RVS

Briefplaat
Flow RVS

Veiligheidsrozet
RVS

LAVENDER LUCERNE LAUREL LAURESTINE

Driepuntssluiting TriComfort®

De driepuntssluiting vergrendelt de deur op drie 
punten in het kozijn.

TriComfort® deuren 
hebben een zeer glad 
oppervlak.
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Strak en grafisch

Een deur is een blikvanger die het uiterlijk van je woning voor 
een groot deel bepaalt. Ga je voor contrast met de gevel of kies 
je juist voor eenheid? In een gevel met een strakke belijning past 
een deur met een grafisch karakter. Denk hierbij ook aan de kleur. 
Met onze geavanceerde kleurmengsystemen kun je iedere kleur 
kiezen die je wilt hebben. Zoals bij deze woning waar de kleur een 
verbinding met de gevelsteen legt. Zo vergroot je de eenheid en 
wordt de bijzondere kleur van de gevel versterkt.

Deur
Beech

Deurgreep
Smart RVS 400

Veiligheidsrozet
RVS

PLUM WILLOW FIR BEECH

Voordeuren Modern

Eindkleur Bewerkingen
Onze deuren worden in 
de fabriek voorzien van 
een voorlakbehandeling. 
Je kunt je deur ook laten 
aflakken in elke kleur die 
je maar wilt.

De deuren kunnen door 
ons worden voorzien van 
de juiste infrezingen voor 
hang- en sluitwerk. Ook 
kunnen de deuren door 
onze montagedienst 
bij jou thuis worden 
gemonteerd.
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Binnendeuren

Sommige deuren vallen op vanwege hun 
krachtige karakter, andere modellen zijn 
juist heel bescheiden. Op de website van 
2adore vind je alle deuren met daarbij ook 
hun mogelijkheden met glas. Daarbij kun je 
inzoomen zodat de details zichtbaar worden. 
Er zijn zelfs animaties te zien waardoor het 
effect van het glas zichtbaar wordt. Dat 
maakt kiezen nog makkelijker en leuker. 
Kijk op www.2adore.nl.

Unieke stabiele kern 
2adore binnendeuren zijn gemaakt met een unieke 
stabiele kern waarop maar liefst 12 jaar garantie wordt 
verleend. De unieke kern maakt de deuren stabieler 
en vormvast. Op de volgende pagina’s maak je kennis 
met onze modellen. Maar dat is niet alles. De meeste 
zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Het glas 
is in diverse soorten leverbaar en je kan kiezen tussen 
diverse modellen glas-in-lood. Alle informatie over de 
 uitvoeringsmogelijkheden staat achter in deze brochure.

Een overzicht van 
alle binnendeuren is 
weergegeven op 
pag. 92.
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Stabiele kern Profileringen

De unieke stabiele kern 
voor  binnendeuren

• Stabiel en vormvast
• Vochtbestendig MDF
• Met KOMO keurmerk
• FSC® gecertificeerd
• 12 jaar garantie

Waar moet u op letten

Deuren met lattenvulling vertonen 
vaak lataftekeningen, het 
zogenaamde ‘wasbord’ effect 
(zie afbeelding). Deze zichtbare 
onregelmatigheden worden bij 
2adore binnendeuren voorkomen 
dankzij onze unieke stabiele kern.

Onze binnendeuren kunnen geleverd worden met verschillende profileringen en 
paneelopties. In de prijslijst kun je zien wat de mogelijkheden per deurmodel zijn.

DETAIL FACET PROFILERING 

MET RONDE BOSSING (F1)

DETAIL KRAALPROFILERING 

MET RECHTE BOSSING (K2)

DETAIL RECHTE PROFILERING 

MET VLAK PANEEL (R3)

DETAIL S-PROFILERING 

MET RECHTE BOSSING (S2)



 3332 Deur
Sisal met R-profilering

Deurkruk
Slim Square RVS Premium

Binnendeuren Modern

Industrieel en open

Deze industriële deuren hebben hele smalle stijlen van 80 mm. Ze 
passen in alle woonstijlen. De ranke stijlen geven deze deurenserie 
een uitstraling van staal, maar met de warmte van hout. Er zijn 
bijpassende dichte deurmodellen beschikbaar. Voor deze serie 
zijn speciaal deurbeslag en smalle sloten leverbaar. 

ROWAN TAXUS SEDUM LANSA

Deurkruk Slim

= hangzijde deur

Invisible beglazing
Speciaal ontworpen voor 
stijlen met 80mm, maar 
ook geschikt voor andere 
stijlbreedtes. Leverbaar 
in RVS en zwart.

Er worden bij deze 
deuren geen glaslatten 
toegepast waardoor 
de deuren een strakke 
afwerking hebben.



 3534 Deur
Schuifdeur Moss dubbel met R-profilering

Schuifdeurkom
Schuifdeurkom RVS Vierkant

Binnendeuren Modern

Industrieel en open

Deze industriële deuren met 80 mm stijlen zorgen voor veel 
lichtinval in jouw woning. Ze kunnen perfect als een stel deuren 
toegepast worden, zowel draaiend als schuivend. Kijk op pagina 
70 voor de fraaie schuifdeursystemen. De deuren met glas zijn 
voorzien van veiligheidsglas, wel zo veilig!

LANSA -  DUBBELSEDUM - DUBBEL

Smaldeurslot Schuifdeurkom
Het smaldeurslot is 
speciaal verkrijgbaar 
voor deuren met smalle 
stijlen.

Deze strak vormgegeven 
schuifdeurkommen 
passen perfect bij de 
industriële uitstraling 
van deze dubbele 
schuifdeuren.



 3736 Deur
Hiba met R-profilering

Deurkruk
Eco RVS

Binnendeuren Modern

Modern en minimalistisch

Deze moderne deuren hebben deurstijlen van 95 mm breed. Ze 
zijn perfect toepasbaar in een modern en minimalistisch interieur. 
Je kunt kiezen uit diverse deurmodellen met verschillende 
ruitverdelingen.

DOCK FLAX TARO HIBA

BOXWOOD HENNA CASSIA PETAL

= hangzijde deur



 3938 Deur
Petal dubbel met R-profilering

Deurkruk
Flat RVS

Binnendeuren Modern

Modern en minimalistisch

Deze dubbele minimalistische deuren met stijlen van 95 mm 
zijn absolute eyecatchers in jouw interieur. Door de deuren 
te monteren met invisible scharnieren voer je de strakke 
minimalistische stijl helemaal door. Bij deze deuren zijn 
verschillende schuifdeursystemen beschikbaar, zowel voor 
deuren die in de wand schuiven als deuren die voor de wand 
schuiven. Kijk hiervoor op pagina 70.

HIBA -  DUBBEL FLAX -  DUBBEL

Invisible scharnier Magnetisch slot
Voor een strakke 
afwerking tot in detail 
kunt u 'onzichtbare' 
scharnieren bij uw deur 
bestellen.

Het magnetische slot 
sluit geruisloos vanzelf. 
Je ontgrendelt het slot 
door de deurkruk naar 
beneden te bewegen. 
Het slot is onzichtbaar 
als de deur open staat.



 4140 Binnendeuren Modern

LILY JASMINE IRIS IVY

Krachtig en eigentijds

De binnendeuren met brede stijlen en hoge dorpels hebben 
een krachtig karakter. Dat komt door de rechte profilering van 
de deur. Heel eenvoudig, maar juist daardoor bijzonder. En 
niet alleen uiterst solide, maar ook eigentijds. Van alle dichte 
modellen zijn ook glasmodellen leverbaar. 

Toiletdeur
Lily met R3-profilering

Kamerdeur
Jasmine met R-profilering en zebraglas

Deurkruk
Line RVS

LOTUS MARIGOLD VIPERVELVET



 4342 Deur
Rocket met R-profilering

Deurkruk
Line RVS

Binnendeuren Modern

Robuust en basic

Deze robuuste deurenserie straalt kracht uit. De extra brede 
deurstijlen en rechte profilering met vlakke panelen maakt deze 
serie goed passend bij moderne en strakke interieurs. 

PLANE ARIZONA GALAXY ROCKET

Mat gelaagd Invisible glasmontage
Bij mat gelaagd glas zit 
er een matte folie in het 
glas. Het glasoppervlak 
is hierdoor glad en 
makkelijk schoon te 
maken.

Er worden geen 
glaslatten toegepast 
waardoor de deuren 
een strakke afwerking 
hebben. 



 4544 Deur
Aspen met R3-profilering en gegroefd paneel

Deurkruk
Breeze PVD Bronze

Landelijk en authentiek

Het stoere en authentieke karakter maakt dat deze deuren 
heel mooi toepasbaar zijn in de zowel landelijke als moderne 
interieurstijlen. De deuren hebben aan de beide zijden dezelfde 
uitstraling. Deze deuren in combinatie met een stoer zwart 
schuifdeursysteem met bijpassend deurbeslag, geven jouw 
interieur nog meer karakter. Kijk hiervoor ook op pagina 71.

DOORIAN LILAC FREESIA ASPEN

Binnendeuren Landelijk

Klampen Deurgreep
De deuren zijn voorzien 
van opgelegde 
“klampen”. Beide zijden 
van de deur hebben 
dezelfde uitstraling.

Voor schuifdeuren 
is mooi bijpassend 
deurbeslag beschikbaar. 
Kijk voor ons deurbeslag 
op pag. 78 en verder.

= hangzijde deur
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Verfijnd en natuurlijk

Bij het kiezen van een binnendeur heb je te maken met 
verschillende ruimtes en functies. Bij sommige wil je uiteraard 
geen doorkijk, zoals de toiletdeur, andere moeten juist zo 
transparant mogelijk zijn. Om eenheid in het interieur te creëren 
biedt 2adore bij alle dichte deurmodellen ook bijpassende 
deuren met glas.

Toiletdeur
Anemone met K2-profilering

Keukendeur
Clover met K2-profilering

Deurkruk
Breeze PVD Bronze

AGAVE JUNIPER ANEMONE SNOWDROP

AMBROSIA AMARYLLIS CLOVER GLADIOLUS

Binnendeuren Landelijk



 4948 Binnendeuren Landelijk

Licht en symmetrie 

Wil je het zicht tussen kamers behouden maar geluid weren, 
kies dan voor deuren met veel glas. Juist bij dubbele deuren is 
dat erg mooi. Je kunt kiezen voor draaideuren of schuifdeuren. 
Voor beide type situaties hebben wij bijpassend hang- en 
sluitwerk en beslag. Het glas bij onze binnendeuren is gehard of 
gelaagd uitgevoerd. Het is dus nagenoeg breukvast en daarmee 
letselschadeveilig.

SAFFRON GERBERA ROSE BLUEBELL

Deur
Gerbera dubbel met F-profilering 

Deurkruk
Breeze PVD Bronze

AftimmerlijstBeslag binnendeuren
Kijk voor alle 
beslagopties op pag. 78 
en verder.

2adore biedt een 
ruim assortiment 
aftimmerlijsten voor een 
bijpassende afwerking. 
Kijk voor alle opties op 
pag. 68.



 5150 Binnendeuren Klassiek

Klassiek en stijlvol

Deuren zijn het visitekaartje van elke kamer. Binnen één 
deurmodel valt te variëren tussen panelen en glas. Zo creëer je 
eenheid in huis, maar door de variatie is er ook een speels effect. 
De functie van de deuren bepaalt natuurlijk waar je per ruimte 
voor kiest.

Deur
Geranium met F1-profilering en glas in lood Anise

BARBERRY MAGNOLIA BELLFLOWER BUTTERCUP

VICTORIA BEGONIA EMILIA HEBE -  CITRON



 5352 Deur
Amaryllis met F1-profilering en glas in lood Dill

Deurknop
Bubble PVD Bronze

Binnendeuren Klassiek

Klassiek en kleurrijk

De deuren in het hart van de woning mogen best een extra 
accent krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de deur van de hal of 
de deuren tussen een woonkamer en een eetkamer. Daar is een 
deur met glas in lood een hele mooie toepassing. De glas in lood 
modellen zijn er in allerlei soorten en voor diverse deurmodellen. 
Daarnaast zijn er diverse soorten gematteerd of gefigureerd glas.

GLADIOLUS -  VANILLE GLADIOLUS -  LEMON MARIGOLD -  SERRANO BERBERIS -  CAYENNE

GLADIOLUS -  DILL GERANIUM - AVOCADO GERANIUM - ANISE GERANIUM - MINT



 5554 Deur
Peppermint dubbel met S2-profilering en glas in lood Ginger

Schuifdeurkom
Schuifdeurkom PVD Bronze

Binnendeuren Klassiek

Karakteristiek en origineel

Deuren met een S-profiel zijn karakteristieke deuren zoals vroeger, 
maar hebben een eigentijdse profilering en bossingpaneel. 
Het profiel bestaat uit een bol en een hol deel die samen een 
vloeiende S-lijn vormen. Ambachtelijk glas in lood past heel mooi 
in deze deurenserie.

MULBERRY PIMPERNEL HEDERA CAMPANULA

SOLANUM ROSEBAY -  LIME DITTANY -  PEPPER VERBENA -  SESAME
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Achterdeuren en  
terrasdeuren

Op het eerste gezicht hebben ze veel gemeen: voor- en 
achterdeuren. Maar bij een nadere kennismaking zie je toch 
duidelijke verschillen. Terwijl voordeuren bijna altijd naar binnen 
draaien, openen achterdeuren zich in het algemeen naar buiten.  
Achterdeuren en terrasdeuren zijn een verlengstuk van de situatie 
buiten èn binnen. Biedt de deur uitzicht op een tuin of terras, kies 
dan voor veel glas. De deuren zijn beschikbaar in twee uitvoeringen: 
met horizontale stapeldorpels of met panelen.

De grootte van het 
glasvlak van een 
achterdeur is afhankelijk 
van de toepassing. Bij 
een keukendeur zul je 
mogelijk liever kiezen voor 
een hoge borstwering, bij 
terrasdeuren (vaak dubbele 
deuren) voor een zo groot 
mogelijk glasoppervlak.



 5958 Deur
Balm

Achterdeuren Panelen

Achterdeuren met panelen

Of je nu op zoek bent naar een keukendeur of een deur voor 
schuur of garage: ze zijn allemaal onderhevig aan ons klimaat 
en moeten dus extra weersbestendig zijn. Bij de 2adore 
achterdeuren is het mogelijk om roeden op de ruit te monteren. 
De deur voldoet, mits voorzien van inbraakwerend hang- en 
sluitwerk – met of zonder roeden, aan weerstandsklasse 2. 
De deur is daarmee geschikt voor toepassing binnen het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

PANSY OLEANDER OKRA DRAGON

Vlak paneel

Paneelvarianten

Verticale groeven

Bij deze 2adore achterdeuren heb je de keuze uit een vlak paneel en een vlak 
paneel met verticale groeven. Deurmodel Dragon is een speciaal model met een 
uitstraling van een opgeklampte deur.



 6160 Deur
BB008

Deurbeslag
Bow Inox met kerntrekbeveiliging

Achterdeuren Stapeldorpels

Achterdeuren met stapeldorpels

Deze deurenserie wordt opgebouwd met stapeldorpels. De 
hoeveelheid stapeldorpels bepalen de grootte van het glasvlak 
en dus de hoeveelheid licht dat binnenkomt. Bij deuren met grote 
glasoppervlakken adviseren wij veiligheidsglas toe te passen om 
letselschade te voorkomen. De stijlen van deze deuren zijn breed 
genoeg om veiligheidsbeslag toe te kunnen passen. Wel zo veilig!

BB002 BB003 BB004 BB006 -  6

Stapeldorpels Ventilatiesleuf



 6362 Terrasdeuren Enkel

Kerntrekbeveiliging Veiligheid
Het beslag kan worden 
uitgevoerd met 
‘kerntrekbeveiliging’. De 
hardmetalen afdekkap 
biedt daarmee extra 
beveiliging tegen 
inbraak.

Het veiligheids isolatieglas 
voldoet aan de norm voor 
inbraakwerendheid. Wil je 
een deur met roeden, dan 
kun je kiezen uit diverse 
ruitverdelingen.

Terrasdeuren (enkel)

Deurmodellen met een lage borstwering zijn bij uitstek geschikt 
als tuin- en terrasdeuren. Deze deuren laten het licht ongehinderd 
je kamer binnenkomen en geven tegelijk een goed uitzicht. Bij 
deze deuren zijn losse roeden verkrijgbaar die op de ruit kunnen 
worden gemonteerd. Wij adviseren tuin- en terrasdeuren altijd te 
voorzien van een driepuntssluiting. Daarmee zijn ze toepasbaar 
binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

CORIANDER CORIANDER -  6 BBOO1 BB001 -  3 



 6564 Terrasdeuren Dubbel Deur
BB002 - 3 - dubbel

Deurbeslag
Bow Inox met kerntrekbeveiliging

Terrasdeuren (dubbel)
De terrasdeuren collectie van 2adore is uiterst duurzaam 
geproduceerd. Alle deuren zijn in FSC® gecertificeerd hout 
verkrijgbaar. De hoogwaardige constructie biedt optimale 
vormstabiliteit. Door deze deuren te voorzien van gehard 
veiligheidsisolatieglas, verhoog je de isolatiewaarde, is het glas 
extra inbraakwerend en letselschadeveilig. De extra brede stijlen 
van de deuren zijn perfect voor toepassing van veiligheidsbeslag   
en sloten. 

CORIANDER -  DUBBEL CORIANDER -  6 -  DUBBEL

BB002 -  DUBBEL BBOO2 -  8 -  DUBBEL
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Accessoires

2adore biedt allerlei accessoires om je deur helemaal compleet te 
maken en volledig af te stemmen op jouw woonstijl. Er is een ruim 
glasassortiment beschikbaar, van helder glas tot gekleurd glas 
in lood. Daarnaast kun je met het deurbeslag je deur een eigen 
uitstraling geven. Er is keuze uit verschillende kleuren en varianten 
passend bij iedere stijl.

Aftimmerlijsten geven een extra accent aan het karakter van de 
deur. Net als schuifdeursystemen. Of je nu van klassiek of modern 
houdt, 2adore heeft voor iedere stijl diverse mogelijkheden.

2adore biedt ook stevige en 
rustieke schuifdeursystemen 
voor landelijke deuren 
en invisible scharnieren 
voor een minimalistische 
afwerking; 2adore heeft het 
allemaal in huis.
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Aftimmerlijsten Aanslaglatten

Opdeknaalden

Schuifdeurnaalden

Aftimmerlijsten maken de deur helemaal compleet. De lijsten zijn gemaakt van mdf 
en voorzien van een voorlak, waardoor ze mooi glad te schilderen zijn. De fraaie 
basementstukken zorgen ervoor dat het kozijn mooi aansluit op de plint. Er zijn diverse 
modellen leverbaar. De lijsten worden altijd geleverd als set inclusief basementstukken, 
geschikt voor één deurkozijn aan één kant. Aan de bovenkant kunnen de aftimmerlijsten 
in verstek gezaagd worden, maar je kunt ook bij modellen AC9001 en AC9002 kun je 
ook een bovenhoekstuk toepassen.

Aanslaglatten en opdeknaalden zorgen ervoor dat dubbele deuren naadloos op elkaar 
aansluiten. Voor elke interieurstijl hebben wij een passende variant.

Opdeknaalden worden toegepast tussen dubbele opdekdeuren.

Ook voor schuifdeuren passen wij een speciale naald toe die de deuren naadloos laat 
aansluiten. Onze schuifdeurnaalden zijn in verschillende stijlen verkrijgbaar en altijd 
voorzien van een Soft-Stop systeem zodat de deuren geruisloos sluiten.

SET AC9001

AC9201 AANSLAGLAT 
STANDAARD

AC9231 OPDEKNAALD 
STANDAARD

AC9251 SCHUIFDEURNAALD 
SOFT-STOP STANDAARD

SET AC9004

AC9101 (BOVENHOEKSTUK)

SET AC9002

AC9202 AANSLAGLAT 
KRAAL

AC9252 SCHUIFDEURNAALD 
SOFT-STOP KRAAL

SET AC9005

SET AC9003

AC9203 AANSLAGLAT 
ROND

AC9253 SCHUIFDEURNAALD 
SOFT-STOP ROND

SET AC9006
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Schuifdeursystemen
Schuifdeuren kunnen in ieder interieur toegepast worden. Bij traditionele schuifdeuren in 
bijvoorbeeld jaren dertig sfeer, of modern toegepast in een stoere of industriële sfeer. Je 
kunt ook een enkele deur toepassen als schuifdeur. Je bespaart ruimte en maakt van je 
deur een blikvanger in het interieur.

RVS schuifdeursysteem

In de wand schuifdeursysteem

Zwart schuifdeursysteem

Deurbeslag

Dit RVS schuifdeursysteem is geschikt voor zowel 
enkele als dubbele deuren. Het strakke RVS design 
geeft een extra look aan je deur en interieur. 
Bovendien is dit systeem eenvoudig te monteren op een 
stevige muur, zonder bouwkundige aanpassingen.

Dit systeem wordt toegepast bij deuren die in een 
wand schuiven. Deze kan bij iedere deur toegepast 
worden. Bij de kamer en suite deuren met glas in lood, 
maar ook bij de moderne industriële deuren.

Voor een meer robuuste sfeer bieden wij dit fraaie 
zwarte schuifdeursysteem. In combinatie met zwart 
deurbeslag wordt jouw deur een echte eye-catcher. 
Dit systeem is eenvoudig op de muur te monteren.

Wij hebben een uitgebreide selectie deurbeslag voor 
schuifdeuren. Schuifdeurkommen in diverse kleuren,  
en diverse grepen in RVS en zwart. Kijk op pagina  
80 – 83 voor het complete assortiment.
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 Binnendeuren Voordeuren Achterdeuren
Helder • • • 
Mat • • • 
Mat Gelaagd •
Kathedraal • • • 
Blank Facet •
Mat Facet •
Zebra •
Crepi  • •
Chinchilla  • •
Master Carré  • •
Master Ligne  • •

BLANK FACET

MAT GELAAGD

MAT FACET ZEBRA

CHINCHILLA MASTER CARRÉ MASTER LIGNE

HELDER MAT KATHEDRAAL

CREPI

Binnendeuren

Veiligheidsglas
Al onze ruiten zijn gemaakt van gehard 
veiligheidsglas (m.u.v. de glas-in-loodruiten). Bestel 
je een deur die op maat voor jou gemaakt wordt, 
dan wordt het glas tijdelijk in de sponning gehecht 
meegeleverd. Je moet het dan nog wel definitief 
afmonteren. 
Je kunt het glas ook door de fabriek laten 
afmonteren tegen een geringe meerprijs.
Glas deuren met een rechte profilering worden 
geleverd inclusief gemonteerd glas. Dit in verband 
met de speciale onzichtbare beglazingsmethode: 
Invisible. Het glas wordt direct in de deur opgesloten. 
Hierdoor zijn geen glaslatten nodig en krijgt de 
deur een strakke uitstraling. Dit noemen we invisible 
beglazing. 

Voordeuren

Isolatieglas
Standaard passen wij voor isolatieglas een sponning 
toe van 25 mm, geschikt voor glasdikte isolatieglas 
van 18 mm. Bij gefigureerd isolatieglas wordt de 
gefigureerde zijde aan de buitenkant van de deur in 
de spouw geplaatst. Hierdoor kun je het eenvoudiger 
schoonmaken.

Veiligheidsglas
Ons veiligheidsglas voldoet aan de laatste 
normen van het Bouwbesluit betreft veiligheids- en 
inbraakwerendheidseisen. Bij een borstwering lager 
dan 1400 mm wordt dan ook dit veiligheidsglas 
geadviseerd toe te passen. Ons veiligheidsglas is 
aan 1 zijde gehard en aan 1 zijde gelaagd. Het is 
dus zowel bestand tegen inbraak als veilig voor 
letselschade indien het breekt.
Glas wordt door ons voorgemonteerd geleverd, 
inclusief beglazingsband en blokjes. Het glas moet 
dan nog wel definitief gemonteerd en afgekit worden. 
Je kunt dit zelf doen, maar je kunt het ook door ons 
laten doen. Je weet dan zeker dat het volgens de 
bouwschriften gedaan is.
Volledige montage van het glas, inclusief afkitten is 
mogelijk tegen een geringe toeslag. 

Achterdeuren
Bij een aantal achterdeuren wordt het glas uit 
voorraad geleverd, inclusief beglazingsband en – 
blokjes en montage-instructies. 
Bestel je een deur op maat, dan wordt het glas 
voorgemonteerd geleverd. Het glas moet dan nog 
wel definitief gemonteerd en afgekit worden. Je 
kunt dit zelf doen, maar je kunt het ook door ons 
laten doen. Je weet dan zeker dat het volgens de 
bouwschriften gedaan is.
Als je kiest voor een deur met roedes, dan worden 
deze los meegeleverd. Echter, als je het glas laat 
monteren, dan monteren we ook meteen de roedes.

Letselschadeveiligheid
In NEN 3569 wordt omschreven aan welke 
eisen het glas moet voldoen in het kader van 
letselschadeveiligheid. Concreet betekent dit dat 
bij toepassing van glas beneden de 1400 mm vanaf 
de vloer dit glas gehard of gelaagd moet zijn. Het 
voorraadglas van 2adore is aan 1 zijde gehard en 
aan 1 zijde gelaagd.

Inbraakveiligheid
In NEN 5096 wordt omschreven aan welke eisen het 
glas moet voldoen in het kader van inbraakveiligheid. 
In de laatste versie van december 2012 is daarin 
bepaald dat minimaal 1 laag glas bij isolatieglas 
moet bestaan uit niet-thermisch voorgespannen 
glas. In de volksmond niet-gehard dus! Daarom is 
het letselschadeveilige glas dus voorzien van 1 zijde 
gehard en 1 zijde gelaagd glas! 

Extra isolerend
Door de hoge warmte-isolerende kwaliteiten van 
het Argon-gevulde HR glas is er veel minder energie 
nodig voor ruimteverwarming dan bij gewoon dubbel 
glas. Daarnaast is het wooncomfort door toepassing 
van dit glas merkbaar beter. 

Glassoorten

Invisible beglazing
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Beslag voordeuren
LEVERBAAR IN DE KLEUREN:

Het deurbeslag op deze pagina is behandeld met ‘PVD’, een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt 
tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze beschermlaag heb je 20 jaar zekerheid op kleur- en krasvastheid.

MISTRAL PVD GOLD

RIVER PVD GOLD

FROST PVD GOLD

BUBBLE PVD GOLD

BREEZE PVD GOLD

LOS BINNENROZET 
PVD GOLD

SKY PVD GOLD

VEILIGHEIDSROZET 
PVD GOLD

MET KERNTREKBEVEILIGING

SUNNY
PVD GOLD

COOL
PVD GOLD

SUNNY PVD 
BRONZE

COOL
PVD BRONZE

SUNNY PVD 
NICKEL

COOL
PVD NICKEL

CLOUD
PVD CHROME

SUNNY PVD 
CHROME

SPRING PVD GOLD

MISTRAL PVD BRONZE

RIVER PVD BRONZE

FROST PVD BRONZE

BUBBLE PVD BRONZE

BREEZE PVD BRONZE

LOS BINNENROZET 
PVD BRONZE

SKY PVD BRONZE

VEILIGHEIDSROZET 
PVD BRONZE

MET KERNTREKBEVEILIGING

SPRING PVD BRONZE

MISTRAL PVD NICKEL

RIVER PVD NICKEL

FROST PVD NICKEL

BUBBLE PVD NICKEL

BREEZE PVD NICKEL

LOS BINNENROZET 
PVD NICKEL

SKY PVD NICKEL

VEILIGHEIDSROZET 
PVD NICKEL

MET KERNTREKBEVEILIGING

SPRING PVD NICKEL

MISTRAL PVD CHROME

RIVER PVD CHROME

FROST PVD CHROME

BUBBLE PVD CHROME

BREEZE PVD CHROME

LOS BINNENROZET 
PVD CHROME

SKY PVD 
CHROME

COMET PVD 
CHROME

VEILIGHEIDSROZET 
PVD CHROME

MET KERNTREKBEVEILIGING

SPRING PVD CHROME

VEILIGHEIDSROZET 
PVD CHROME VIERKANT 

MET KERNTREKBEVEILIGING

PVD Gold

PVD Gold

PVD Bronze

PVD Bronze

PVD Nickel

PVD Nickel

Beslag voor binnenkant voordeur

PVD Chrome

PVD Chrome

FLOW PVD GOLD FLOW PVD BRONZE FLOW PVD NICKEL FLOW PVD CHROME

TOCHTBORSTEL MET 
AFDEKPLAAT OCEAN 

PVD GOLD

TOCHTBORSTEL MET 
AFDEKPLAAT OCEAN 

PVD BRONZE

TOCHTBORSTEL MET 
AFDEKPLAAT OCEAN 

PVD NICKEL

TOCHTBORSTEL MET 
AFDEKPLAAT OCEAN 

PVD CHROME
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Beslag voordeuren Beslag voordeuren

Beslag achterdeuren

KOSMOS RVS

UNIT RVS

BESLAG VOOR BINNENKANT 
VOORDEUR

PRESS INOX 
EN CUBE INOX 
VORMEN EEN SET

MOVE INOX 
EN BOW INOX 
VORMEN EEN SET

STONE RVS

DISC RVS

SPOT RVS

BLOCK RVS

VEILIGHEIDSROZET RVS ROND 
MET KERNTREKBEVEILIGING

VEILIGHEIDSROZET 
RVS VIERKANT 

MET KERNTREKBEVEILIGING

DRIEHOEKSGREEP RVS

RIVER RVS LAKE INOX

TOCHTBORSTEL MET 
AFDEKPLAAT CREEK INOX

TOCHTBORSTEL STREAM RVS 
VIERKANT

PRESS INOX MET 
KERNTREKBEVEILIGING 

BUITENKANT

CUBE INOX MET 
KERNTREKBEVEILIGING 

BUITENKANT

MOVE INOX MET 
KERNTREKBEVEILIGING 

BUITENKANT

BOW INOX MET 
KERNTREKBEVEILIGING 

BUITENKANT

CUBE INOX 
BINNENKANT

CUBE INOX 
BINNENKANT

BOW INOX 
BINNENKANT

BOW INOX 
BINNENKANT

FLOW RVS

TOCHTBORSTEL SHORE 
RVS ROND

KIERSTANDHOUDER LOCK RVS

RVS Inox (aluminium met RVS look)RVS RVS RVS

Op dit duurzame beslag 
krijg je 10 jaar garantie.

SMART RVS 
700 MM

CHANNEL RVS 
300 MM

SMART RVS 
400 MM
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BUBBLE PVD GOLD

BREEZE PVD GOLD

WIND PVD GOLD

BUBBLE PVD BRONZE

BREEZE PVD BRONZE

ATHMOS PVD BRONZE

WIND PVD BRONZE

HYDRO PVD BRONZE

FRAME PVD BRONZE

BUBBLE PVD NICKEL

BREEZE PVD NICKEL

ATHMOS PVD NICKEL

EBONY PVD NICKEL

HYDRO PVD NICKEL

FRAME PVD NICKEL

BUBBLE PVD CHROME

BREEZE PVD CHROME

EBONY PVD CHROME

PVD Gold PVD Bronze PVD Nickel PVD Chrome

Beslag binnendeuren

Deurkrukken met Claq® worden bevestigd 
zonder inbusschroef voor een snelle 
gemakkelijke montage.

BINNENDEUR MET SMALLE STIJLEN (80 MM) EN DEURKRUK SLIM SQUARE RVS PREMIUM

DETAIL INVISIBLE SCHARNIER DETAIL MAGNETISCH SLOT

Op dit duurzame beslag 
krijg je 20 jaar garantie.
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SET SCHUIFDEUR- 
KOMMEN PVD GOLD

TOILETGARNITUUR 
PVD GOLD ROND

SET CILINDERROZETTEN 
PVD GOLD ROND

SET SLEUTELROZETTEN 
PVD GOLD ROND

SET SCHUIFDEUR- 
KOMMEN PVD BRONZE

TOILETGARNITUUR
 PVD BRONZE ROND

TOILETGARNITUUR 
PVD BRONZE VIERKANT

SET CILINDERROZETTEN 
PVD BRONZE

SET SLEUTELROZETTEN 
PVD BRONZE

SET CILINDERROZETTEN 
PVD NICKEL

SET SLEUTELROZETTEN 
PVD NICKEL

ROND

ROND

ROND

ROND

VIERKANT

VIERKANT

VIERKANT

SET CILINDERROZETTEN 
RVS PREMIUM

SET SLEUTELROZETTEN 
RVS PREMIUM

TOILETGARNITUUR 
RVS PREMIUM VIERKANT

TOILETGARNITUUR 
RVS PREMIUM ROND

ROND

ROND

VIERKANT

VIERKANT

SET SLEUTELROZETTEN 
SLIM RVS PREMIUM

ROND VIERKANT

TOILETGARNITUUR 
SLIM RVS PREMIUM ROND

TOILETGARNITUUR
SLIM RVS PREMIUM VIERKANT

SET SLEUTELROZETTEN 
SLIM BLACK

ROND VIERKANT

TOILETGARNITUUR 
SLIM BLACK ROND

TOILETGARNITUUR SLIM 
BLACK VIERKANT

VIERKANT

SET SCHUIFDEUR- 
KOMMEN PVD NICKEL

TOILETGARNITUUR 
PVD NICKEL ROND

TOILETGARNITUUR 
PVD NICKEL VIERKANT

SET SCHUIFDEUR- 
KOMMEN PVD CHROME

SLIM ROUND 
BLACK

SLIM SQUARE 
BLACK

SLIM ROUND RVS 
PREMIUM

SLIM SQUARE RVS 
PREMIUM

LINE RVS 
PREMIUM

CURVE RVS 
PREMIUM

SQUARE RVS 
PREMIUM

RAIL RVS 
PREMIUM

WAVE RVS 
PREMIUM

TOILETGARNITUUR 
PVD CHROME ROND

SET CILINDERROZETTEN 
PVD CHROME ROND

SET SLEUTELROZETTEN 
PVD CHROME ROND

PVD Gold BlackPVD Bronze RVS PremiumPVD Nickel RVS PremiumPVD Chrome RVS Premium

Beslag binnendeuren

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR 
DEUREN MET SMALLE STIJLEN

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR 
DEUREN MET SMALLE STIJLEN

RVS Premium deurkrukken zijn gemaakt van 
hoogwaardige kwaliteit AlSI304 roestvast staal.
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ECO RVS

UNIT RVS

MATCH RVS

SMART RVS 400 MM

TURN RVS

TREND RVS

FRESH RVS

COMBO ROUND RVS

FLAT RVS

WING RVS

GLOBE RVS

COMBO SQUARE RVS

SET SCHUIFDEURKOMMEN RVS

Beslag binnendeuren

RVS RVS RVS

Invisible scharnieren 
medium in RVS en mat 
chroom. Het scharnier 
is niet zichtbaar als 
de deur gesloten is. 
Het wordt gemonteerd 
tussen de deur en het 
kozijn in. Dit geeft een 
strak resultaat.

ROND VIERKANT

SET CILINDERROZETTEN RVS
ROND VIERKANT

SET SLEUTELROZETTEN RVS
ROND VIERKANT

TOILETGARNITUUR RVS ROND

TOILETGARNITUUR RVS 
VIERKANT

Mat Chrome Chrome Black Black

CONTRA MAT CHROME

LINK MAT CHROME

SOFT CHROME

SWEEP CHROME

MOTION CHROME

SET CILINDERROZETTEN 
CHROME ROND

SET SLEUTELROZETTEN 
CHROME ROND

COAL BLACK

DUSK BLACK

PITCH BLACK

SET CILINDERROZETTEN 
BLACK ROND

SET SLEUTELROZETTEN 
BLACK ROND

FIRM BLACK

SET CILINDERROZETTEN 
MAT CHROME

SET SLEUTELROZETTEN 
MAT CHROME

TOILETGARNITUUR 
MAT CHROME ROND

TOILETGARNITUUR 
MAT CHROME VIERKANT

TOILETGARNITUUR 
CHROME ROND

TOILETGARNITUUR 
BLACK ROND

ROND

ROND

VIERKANT

VIERKANT
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Services

2adore biedt je diverse services om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken. Je kunt 
kiezen uit een compleet deurenassortiment met binnendeuren, voordeuren, achter-
deuren, terrasdeuren en garagedeuren. Ook zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden 
zoals afwijkende maatvoeringen. Met de 2adore Aflakservice maken wij de deuren 
kant-en-klaar in iedere kleur die je maar wilt. En om het helemaal gemakkelijk te maken 
kun je er ook voor kiezen om de deuren door ons te laten monteren. Met de 2adore 
Montageservice worden de deuren voor de productie eerst bij jou thuis ingemeten 
en exact op maat geproduceerd. Zijn de deuren klaar dan worden ze bij jou thuis 
gemonteerd. Wel zo gemakkelijk!

Maatwerkservice Aflakservice Montageservice
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Stuur jouw foto of idee naar 
jouw 2adore dealer. 

2adore maakt een offerte 
en indien nodig een 
uitgebreide tekening.

Na opdracht komen wij 
desgewenst de deuren bij 
jou thuis inmeten.

2adore vakmensen 
 produceren jouw deur.

Optioneel kan 2adore de 
deur voor je afhangen.

Jouw maatwerk is gereed!

Maatwerk
Service

1

2

3

4

5

BinnendeurenBuitendeuren

Alles is mogelijk
Onze fabrieken zijn ingericht om de deur helemaal 
volgens jouw specifieke woonwensen te maken. 
Hierdoor is het mogelijk om naast het bestaande 
assortiment ook bijzondere deuren te maken. Niet 
alle ruimtes in huis zijn namelijk af te sluiten met 
een standaard deur. Denk maar eens aan die 
schuine deur onder de trap of smalle meterkast in 
de hal: wij maken jouw deur exact op maat. 

Gemak 
Doordat alles in onze eigen fabriek gemaakt 
wordt en onze vakmensen over een schat aan 
ervaring beschikken, kunnen wij in vrijwel iedere 
situatie kwalitatief hoogstaand maatwerk leveren. 
Ook kun je gebruik maken van de 2adore 
Montageservice. Wij ontzorgen je graag door de 
deuren in te meten, te produceren en uiteindelijk 
bij jou thuis af te hangen. Je maakt op deze 
manier optimaal gebruik van onze vakkennis en 
ervaring; een waarborg voor kwaliteit.

Replica's van oude deuren
Voor replica’s of deuren volgens eigen ontwerp 
ben je bij 2adore aan het goede adres. Met 
onze maatwerkservice kunnen we bijzondere 
deurmodellen maken die perfect passen bij jouw 
woning, zoals een oud grachtenpand of jaren dertig 
woning. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid 
Stijl en kwaliteit staan bij 2adore hoog in het 
vaandel. 2adore beschikt over de modernste 
machines en technieken. Maar ook over vakmensen 
die gespecialiseerd zijn in het maken van mooie 
deuren. Zij kunnen de deuren voorzien van unieke 
detailleringen en maken zo de deur geheel naar 
jouw wens. 

Deuren kunnen gemaakt 
worden naar jouw eigen 
ontwerp

Deuren passend bij de 
architectuur van jouw woning

 Deur met bijpassend zijlicht

Extreem brede deur

De roedeverdeling van de deuren is 
exact afgestemd op die van de ramen

Extreem hoge deur met aangepast glas in lood Afwijkende vormen
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Aflakservice Extra isolerende deuren

• Ruim 6000 aflakkleuren
• Snel en gemakkelijk
• Hoogwaardige kwaliteitsverf

Kant-en-klaar 
Met onze Aflakservice kunnen wij de deuren in iedere gewenste 
kleur leveren. Dit bespaart je een hoop tijd en energie. Uiteraard 
is het ook mogelijk om je binnendeuren in iedere kleur te laten 
spuiten die je maar wilt. Zo kun je de industriële deuren in zwart 
bestellen voor een mooi strak resultaat. Snel en gemakkelijk, je 
bent verzekerd van een hoogwaardige verfkwaliteit. Het is zelfs 
mogelijk om jouw nieuwe buitendeur in twee kleuren af te laten 
lakken, bijvoorbeeld blauw aan de buitenkant en wit aan de 
binnenkant.

2adore heeft speciaal extra isolerende voordeuren. Standaard deuren zijn 38 
mm dik, extra isolerende deuren worden uitgevoerd in 54 mm dikte. Maak je 
gebruik van de 2adore Montageservice, dan bieden wij je graag de mogelijkheid 
om hiervoor te kiezen.  

54 mm dikke deuren bieden tal van voordelen: 
• Panelen hebben een hoogwaardige geïsoleerde kern 
• Er is meer ruimte voor beter isolerend glas
• De deuren zijn zwaarder en zeer solide 
•  High Performance kaderprofiel zorgt voor een langdurige  

blijvende tochtwering 

Kortom: 54 mm dikke deuren zijn veilig, comfortabel en dragen bij 
aan een beter energielabel van uw huis.  

54 mm dikke deur met High Performance kaderrubber en driepuntsslot voor een perfecte dichting

Voordeur voorzijde Voordeur binnenzijde Jouw deur in iedere gewenste kleur

Doorsnede geïsoleerde deur 54 mm Doorsnede standaard deur 38 mm

Verhoging 
isolatiewaarde
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Je bestelt je deur bij jouw 
2adore dealer.

Volg dit zes stappenplan om eenvoudig 
jouw deur te bestellen.

JE KIEST:
Deurmodel
Glas
Kleur 
Hang- en sluitwerk

GEFELICITEERD!
Jouw nieuwe deur is klaar voor gebruik.  
En dankzij onze garantieregeling kun je 
met een gerust hart genieten van jouw  
nieuwe deur.

GEMAK
Je hoeft zelf niets te doen. Onze 
 gecertificeerde vakmensen maken het 
kozijn gereed, installeren de deur en 
 voeren jouw oude deur desgewenst af.

ALLES IN ORDE?
Dan hoef je niets te doen. Wil 
je een wijziging aanbrengen? 
Neem dan contact op met  
jouw dealer.

HELEMAAL OP MAAT
Geen huis is hetzelfde en 
 daarom komen we bij je langs 
om te zorgen dat jouw nieuwe 
deur precies op maat  
wordt gemaakt.

ZEKERHEID
Jouw dealer ontvangt een 
 opdrachtbevestiging waarin 
precies vermeld staat welke 
deur je besteld hebt. 

Je ontvangt een ontvangst-
bevestiging met aanvullende 
informatie over de 2adore 
Montageservice.

Het 2adore Montageteam 
komt bij je thuis de  
situatie inspecteren en de 
deur meten.

Je dealer ontvangt een 
definitieve opdracht-
bevestiging.

Het 2adore Montageteam 
komt bij je thuis 
de deur monteren.

Jouw nieuwe deur is 
 geïnstalleerd en je ontvangt 
het garantiecertificaat!

Montageservice

1

2

3

4

5

6

Voordeur oude situatie

De deur wordt volledig gemonteerd afgeleverd

Je krijgt de sleutels en een garantiecertificaat Eindresultaat: je nieuwe deur is hèt visitekaartje van je woning

De 2adore monteur meet het kozijn nauwkeurig na
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Overzicht Binnendeuren

PLANE GALAXYARIZONA ROCKET

MARIGOLD VELVET VIPERIVY LOTUS

CASSIA LILYPETAL JASMINE IRIS

FLAX HIBATARO BOXWOOD HENNA

SISALLANSA VINCA DOCKMOSS

ROWAN VERA FEROX TAXUS SEDUM

= hangzijde deur
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BELLFLOWER BUTTERCUP

ROSE BARBERRYBLUEBELL GERANIUM

MAGNOLIA

GERBERA CLARYCALAMINT KERRY

ARUM

ANEMONE SNOWDROPCLOVER GLADIOLUS

SAFFRON

AGAVE AMBROSIAJUNIPER MALLOW

AMARYLLIS

LILAC ALPINEFREESIA EVERGREEN ASPEN

Overzicht Binnendeuren

DOORIAN

= hangzijde deur

VICTORIA BERBERIS
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SOLANUM

PIMPERNEL

PEPPERMINT

ROSEBAY

VERBENA

LUPINE

KENNEDIA

HEDERA DITTANY

EMILIA

MULBERRY

HEBE

PRIMROSE CAMPANULA

Overzicht Binnendeuren

BEGONIA
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DANDELION DAYLILYDAHLIA DAFFODIL

CHESTNUT ALMOND

NIGELLA

DAISY

ASTER

YUCCA PALMFERN

WALNUT PECAN

CHERRY GRASSEGLANTINE HORTENSIA

LIANA

SUNFLOWER SILVERBUSHGARDENIA ORCHID

EDELWEISS

HAZEL HYACINTHHELENA BRITTLE ROBINIA

Overzicht Voordeuren
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WILLOW BEECHFIR

LAURESTINE LAURELLUCERNE

VERONICA PLUM

DUSTY

RUSH LAVENDERCALLA CLEMATISCROCUS CAMELLIA

SIERRA

Overzicht Voordeuren

PEAR
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CORIANDER FENNELHOP BAY BB004 BB006

BB008

RUCOLA

BB001

DRAGON

BB002 BB003

PANSY BALMOLEANDER BALSAM

OKRA

Achterdeuren en terrasdeuren
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Overzicht Garagedeuren

POPPYOAK

OSMUNDA

TARESOLIVE

PARSLEY

MYRTLE

OREGON

PINK

MAPLE MISTLETOE
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De 2adore deuren voldoen aan, of zijn toepas baar 
binnen de belangrijkste keurmerken.  
Hieronder lees je wat ze inhouden: 

FSC®

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een 
internationale organisatie die zich inzet voor 
verantwoord bosbeheer wereldwijd, met alle 
aandacht voor de mensen en dieren die van het 
bos afhankelijk zijn. 2adore biedt een groot deel 
van de deurencollectie óók in FSC® aan. Deze FSC® 
deuren zijn herkenbaar aan het FSC®-label. De 
FSC® deurencollectie van 2adore bestaat uit streng 
geselecteerde houtsoorten met zeer duurzame 
eigenschappen. Deuren gemaakt van deze 
houtsoorten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en 
prestatie eisen. 

KOMO
Het complete 2adore assortiment wordt standaard 
geleverd  met KOMO certificaat. KOMO staat voor 
onbetwiste kwaliteit. In Nederland moeten gebouwen 
voldoen aan het Bouwbesluit. Producten met KOMO-
certificatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen van 
dit Bouwbesluit. Je hebt dus gegarandeerd een  
goed product. 

GND
GND is een overkoepelende herverzekerde garantie 
op de kwaliteit en het functioneren van de deuren. 
Thema’s als veiligheid en duurzaamheid staan hierbij 
bovenaan. GND garantie heeft betrekking op de deur 
als deurblad. Voldoet de deur aan de eisen die GND 
stelt, dan wordt er een keurmerk aan de hangzijde 
van de deur aangebracht. Mocht er onverhoopt een 
probleem optreden, dan ben je altijd verzekerd van 
een degelijke garantie. De GND garantie is bovendien 
gewaarborgd bij een verzekeringsmaatschappij. Bij 
2adore wordt altijd per bestelling de bijbehorende 
garantiespecificatie bevestigd.

CE markering
Alle 2adore deuren zijn voorzien van een  
CE-markering wat aangeeft dat de producten 
voldoen aan de Europese richtlijnen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het politiekeurmerk Veilig Wonen werkt preventief 
tegen woninginbraak, overlast, vandalisme 
en criminaliteit op straat. Woningen met het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot 90% minder 
kans op een geslaagde inbraak! Hoe? Lees meer over 
dit keurmerk op www.politiekeurmerk.nl.

Weerstandsklasse 2
Aan de hand van een test wordt bepaald of de 
deur weerstand biedt tegen inbraakpogingen. 
Weerstandsklasse 2 betekent dat een 
gelegenheidsinbreker met eenvoudig gereedschap 
niet binnen komt. 

Inbraakwerendheid
Door het nemen van bepaalde preventieve 
maatregelen kun je zelf veel doen om inbraak 
te voorkomen. Zo kun je 2adore buitendeuren 
bestellen met inbraakwerende driepuntssluitingen. 
Inbraakwerend hang en sluitwerk is altijd herkenbaar 
aan het SKG kenmerk met sterren. Met het door 
2adore aangeboden hang- en sluitwerk is toepasbaar 
binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Naast 
inbraakwerend hang- en sluitwerk adviseert 2adore 
de deuren uit te voeren met gehard veiligheidsglas. 
Dit glas is extra isolerend, inbraakwerend en 
letselschadeveilig. Voor alle mogelijkheden kun je je 
laten adviseren door een specialist.

Garantie
Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm 
breed en 2400 mm hoog kunnen worden geleverd 
met 6 jaar garantie. Op binnendeuren met onze 
unieke stabiele kern wordt maar liefst 12 jaar garantie 
verstrekt.

®�

Garantie en Keurmerken



Jouw 2adore dealer:

www.2adore.nl

Druk-  en zetfouten voorbehouden. Aan 
de inhoud van deze brochure kunnen 
geen rechten worden ontleend. 2adore 
is een geregistreerd handelsmerk.

Artikelnummer DW000000198

Voordeuren

Binnendeuren

Achterdeuren

Terrasdeuren

Garagedeuren

Accessoires

Services

Brochure

Bezoek de dealer:
Laat je inspireren en adviseren door 
de 2adore dealer in jouw regio. Hij 
kan je alles vertellen over deuren, glas 
en toebehoren. Ook kan de dealer 
eventueel de montage van de deur voor 
je regelen. 




