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Buitendeuren
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Een nieuwe deur in 
vier stappen

1. Kies je sfeer

2. Doe het meetwerk

Een buitendeur vinden die letterlijk en figuurlijk bij je past 

is bij CanDo heel eenvoudig!

De sfeer van je huis – binnen én buiten – en je 

persoonlijke stijl bepalen mede je keuze voor een 

buitendeur. CanDo heeft deuren in verschillende stijlen 

om van jouw entree een echte eyecatcher te maken. 

Welke sfeer past bij jouw huis? Ontdek het hier.

• Klassiek  - 600 serie 8

• Tijdloos  - 600 serie 12

• Landelijk  - 600 serie 16

• Modern   - 700 serie 24

• Modern  - 800 serie 28

 

Behalve in het oog springende voordeuren biedt 

CanDo ook kwaliteitsdeuren aan de achterzijde van 

je huis.

• Achterdeuren - 600 serie  32

• Achterdeuren - 500 serie  35

• Achterdeuren - 400 serie  36

• Tuindeuren - 400 serie 37

• Dubbele deurenset 38

Een goed passende deur is heel belangrijk. 

Nauwkeurig meten is een must. 

Alles over het inmeten van deuren, het laten 

inmeten en maatvoeringen lees je hier:

• CanDo Traditioneel 6 

• CanDo Comfort 22 

• CanDo All Inclusive 40 

• Stappenplan 54

• Maattabel 58  
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3. Maak je deur compleet

4. Kies onze service

Deur gekozen? Dan is het tijd om de “puntjes op de i” 

te zetten. Maak jouw deur helemaal af met bijpassend 

glas, veilig hang- en sluitwerk, een comfortabele 

tochtvaldorpel en een mooie brievenbus. CanDo biedt 

hiervoor een compleet assortiment in elke gewenste stijl.

• Glas 20

• Veiligheidspakket 42 

• Brievenbuspakket 45  

• Veiligheid 46                             

• Tochtwering 48

• Deurkozijnen 53

• Stappenplan 54

• Maattabel + Prijslijst 58

CanDo producten zijn ontwikkeld om zelf te monteren en te 

plaatsen. Heb je niet de technische kennis of de tijd om je 

deur zelf af te hangen of te schilderen en wil je dat we de 

deur bij jouw thuis afleveren? Kies dan voor de CanDo All 

Inclusive. Wij nemen de klus graag uit handen.

• CanDo All Inclusive 40 

                         

 

  

Liever niet zelf klussen?
Kies dan voor CanDo All Inclusive!

Ingemeten en gemonteerddoor een vakman
Afgelakt in een RAL kleurnaar keuze

CanDo
All Inclusive

Helemaal zelf of met (een beetje) hulp: 
Sfeer maak je zelf met CanDo!
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Inspiratie op cando.nl
Op de website van CanDo vind je al onze interieurproducten. Naast onze buiten-

deuren hebben wij onder andere ook binnendeuren en vloeren in het assortiment. 

Laat je inspireren op onze inspiratiepagina en informeren door onze instructiefilms.

Social Media
Blijf via onze social media kanalen op de hoogte van de CanDo 

nieuwtjes, stylingtips en adviezen. Kijk bijvoorbeeld ook eens op 

Pinterest voor inspiratie of Youtube om instructievideo’s te bekijken.
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Sfeerbericht 
Meld je aan op onze website voor het CanDo 

sfeerbericht. Je ontvangt dan om de maand 

een sfeerbericht in je mailbox met stylingtips, 

trends, inspiratie en informatie voor een 

sfeervol interieur. Sfeer maak je zelf met 

CanDo!

Deurenkeuzehulp
Met behulp van onze deurenkeuzehulp kies 

je makkelijk en weloverwogen de deur die bij 

jouw huis past. Je kunt een bestaande sfeer 

kiezen en dan ontdekken wat een deur met 

een interieur kan doen. Of je upload een foto 

van je eigen interieur en je ziet gelijk wat 

een nieuwe deur doet. Raak geïnspireerd 

en zie met eigen ogen wat voor effect en 

meerwaarde een nieuwe deur heeft op je 

interieur.

 

www.cando.nl 
Op de website van CanDo staan al onze 

Interieurproducten; onder meer al onze 

deuren, maar ook vloeren en wandbekleding
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CanDo Traditioneel
De voordeuren uit de 600 series van CanDo sieren inmiddels bijna alle 

woonwijken in Nederland. Ze passen goed in allerlei woonstijlen. Stel je 

eigen voordeur samen!

✔	Traditioneel

✔	Verantwoord  

 hardhout

✔	Betaalbaar



77

 

 

Traditioneel

We passen nog steeds 
ambachtelijke productiemethoden 
toe, omdat dit gewoon goed is.

Verantwoord hardhout

Een solide deur gemaakt van 
massief verantwoord hout. 
Je hebt echt een deur in handen 
én je bent duurzaam bezig.

Betaalbaar

Vriendelijk geprijsde deuren 
met een bijzonder rijke 
uitstraling



Klassiek - 600 serie
De deuren uit de serie Klassiek hebben een kenmerkende, authentieke vorm-

geving die jouw huis en entree een statige en uitnodigende uitstraling geven. 

8
ML 675 met roosterpakket Azoren



ML 673

Roosterpakket Rhodos incl. 

draairaam met blank  isolatieglas

ML 673

Roosterpakket Corfu incl. 

draairaam met blank  isolatieglas
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ML 675

Roosterpakket Palma incl. 

draairaam met blank  isolatieglas

ML 675

Roosterpakket Azoren incl. 

draairaam met blank  isolatieglas

ML 670

Roosterpakket Capri incl. 

draairaam met blank  isolatieglas

ML 670

Roosterpakket Mallorca incl. 

draairaam met blank  isolatieglas

Binnenkant roosterdeur, zet je draairaam 

open zodat je huis lekker kan luchten

Veiligheidspakket Hammond

Bij de deurenserie Klassiek adviseren wij het veiligheids-

pakket Hammond. Veilig, praktisch en stijlvol. De messing 

finish van dit deurbeslag past perfect bij de statige 

uitstraling van deze roosterdeuren.

Kenmerken Klassiek – 600 serie
• Massief hardhout

• Lichtgrijs voorbehandeld

• Paneeldeuren voorzien van MDF exterieur panelen

• Inclusief weldorpel

• Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld)

• Driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket 

mogelijk (inclusief boringen)

• Aan de boven- en onderzijde 10 mm inkortbaar

• Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar

• Levertijd ca. 2 weken

   6
 JA

AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE

    6



10 ML 682 inclusief blank isolatieglas en rooster Kos
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ML 697

isolatieglas satijn block

ML 697

isolatieglas glas-in-lood Diamond

ML 697

isolatieglas glas-in-lood Jewel 

ML 697

isolatieglas glas-in-lood Duke 

Een nieuwe deur zonder klussen!
Wil je graag een nieuwe deur maar liever niet zelf klussen of iets regelen? 

Dan is CanDo All Inclusive de oplossing. De CanDo vakman verzorgt deze klus 

helemaal voor je. Vul het inmeetformulier in en de Cando vakman maakt een 

afspraak voor het inmeten, aflakken en afhangen van jouw deur.
Ingemeten en gemonteerd

door een vakman

Afgelakt in een RAL kleur

naar keuze

CanDo
All Inclusive

ML 682

inclusief blank isolatie glas

ML 682

inclusief blank isolatie glas 

+ rooster Kos

isolatieglas glas-in-lood Diamond

isolatieglas glas-in-lood Jewel



ML 616 met isolatieglas mat

Tijdloos - 600 serie
Deze uitgebreide serie van tijdloos mooie deuren is al jaren een 

succesvol, vast onderdeel van het CanDo assortiment. Dat is logisch, 

want deze kwaliteitsdeuren passen uitstekend bij elke sfeer.

12
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ML 616

isolatieglas mat

1313

ML 650

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 650

isolatieglas glas-in-lood Arrow

ML 650

isolatieglas glas-in-lood 8-ruits

ML 618

isolatieglas satijn block

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

gehard isolatieglas glas-in-lood Arrow

gehard isolatieglas glas-in-lood 8-ruits

Veiligheidspakket Finke en Burra.

Bij de deurenserie Tijdloos adviseren wij de 

veiligheidspakketten Finke en Burra. Veilig, praktisch 

en stijlvol. Het RVS van dit deurbeslag past perfect 

bij de tijdloze look van deze deuren.

Kenmerken Tijdloos – 600 serie
• Massief hardhout

• Lichtgrijs voorbehandeld

• Paneeldeuren voorzien van MDF exterieur panelen

• Inclusief weldorpel

• Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld)

• Driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket 

mogelijk (inclusief boringen)

• Aan de boven- en onderzijde 10 mm inkortbaar

• Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar

• Levertijd ca. 2 weken

   6
 JA

AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE

    6
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ML 660 met isolatieglas-in-lood Berlijn

14
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ML 660 

isolatieglas glas-in-lood 8-ruits   

ML 660

bovenpanelen

ML 660 

isolatieglas glas-in-lood Berlijn 

ML 660 

isolatieglas glas-in-lood Diamond

ML 660 

isolatieglas glas-in-lood 

22-ruits mat

ML 660

isolatieglas satijn block

Ook met blank of mat isolatieglas 

verkrijgbaar

gehard isolatieglas 22-ruits mat

gehard isolatieglas glas-in-lood 8-ruits

isolatieglas glas-in-lood Diamond

isolatieglas glas-in-lood Berlijn

Voorkom vervelende tocht onder je deur 

en bestel gelijk een tochtvaldorpel. 

Wij maken dan alvast de frezing voor je.
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Landelijk - 600 serie
Versterk de landelijke uitstraling van jouw woning met een landelijke 

deur van CanDo. De ML 625 is zowel als enkele of als duodeur te 

gebruiken. Bij duodeuren (boerderijdeuren) zijn de boven- en onderkant 

apart van elkaar te openen. 

ML 624 met blank isolatieglas en 6-ruits roedepakket



ML 624

isolatieglas glas-in-lood King 

ML 624 

isolatieglas blank

+ 3-ruits roedepakket

ML 624

isolatieglas blank

+ 6-ruits roedepakket

ML 624 

isolatieglas blank

17

Ingemeten en gemonteerd

door een vakman

Afgelakt in een RAL kleur

naar keuze

CanDo
All Inclusive Meteen genieten van je deur met CanDo All Inclusive.

De deur wordt bij je thuis ingemeten, kant-en-klaar afgelakt 

en gemonteerd door de CanDo Vakman.

Kenmerken Landelijk – 600 serie
• Massief hardhout

• Lichtgrijs voorbehandeld

• Paneeldeuren voorzien van MDF exterieur panelen

• Inclusief weldorpel

• Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld)

• Driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket 

mogelijk (inclusief bewerkingen)

• Aan de boven- en onderzijde 10 mm inkortbaar

• Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar

• Levertijd ca. 2 weken

   6
 JA

AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE

    6



18 ML 625 duo met blank isolatieglas en 9-ruits verdeling 



ML 623

isolatieglas blank en rooster Kos

ML 623 

isolatieglas blank

ML 623

isolatieglas glas-in-lood 4-ruits 

ML 623

isolatieglas glas-in-lood Bright 

t
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De ML 625 is ook te gebruiken als duodeur. De boven- 

en onderkant kunnen dan separaat van elkaar geopend 

worden. Net zoals vroeger bij boerderijen.

ML 625 duo 

blank isolatieglas 9-ruits verdeling

Ook met mat isolatieglas verkrijgbaar

ML 625 duo 

blank isolatieglas 4-ruits verdeling

Ook met mat isolatieglas verkrijgbaar

ML 630

blank isolatieglas + 4-ruitsverdeling

ML 630

blank isolatieglas
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Glas
Ook met de keuze voor het glas in de deur onderstreep je je eigen stijl. 

Naast sfeer kan ook privacy een persoonlijke afweging zijn. Over comfort 

en veiligheid hoef je niet in te zitten. Al het glas in ons assortiment is 

isolatieglas en daarnaast dubbelzijdig gehard veiligheidsglas.

Klassiek

Landelijk 

gehard isolatieglas glas-in-lood King

gehard isolatieglas glas-in-lood 4-ruits gehard isolatieglas glas-in-lood Bright

gehard isolatieglas glas-in-lood Diamond gehard isolatieglas glas-in-lood Jewel

gehard isolatieglas satijn block gehard isolatieglas glas-in-lood Duke
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Mat en blank isolatieglas 
zijn in elke sfeer te kiezen.

Tijdloos 

gehard isolatieglas glas-in-lood Diamond gehard isolatieglas satijn block 

gehard isolatieglas glas-in-lood Arrow

gehard isolatieglas 22-ruits mat

gehard isolatieglas glas-in-lood 8-ruits

gehard isolatieglas glas-in-lood Berlijn



 

CanDo Comfort
Kies voor een isolerende deur uit de 700 of 800 serie, 

zodat de warmte binnen blijft, jouw wooncomfort 

verhoogt wordt en je tevens energie bespaart!

✔Wooncomfort

✔ Vormvast

✔ Energie-

 besparend

Hoge isolatiewaarde

CanDo
Comfort

22
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Wooncomfort

De deur isoleert, warmte 
blijft binnen kou blijft buiten. 
Je huis voelt daardoor 
comfortabeler aan.  

Vormvast

De deur bevat twee aluminium 
platen die ervoor zorgen dat de 
deur niet kromtrekt en vocht niet 
in de deur komt. De deur sluit dus 
altijd goed en gaat niet kieren.

Energiebesparend

Door de isolerende kern blijft 
de warmte binnen, hierdoor 
bespaar je op je stookkosten en 
verdien je de deur gedurende 
het gebruik vanzelf terug!

Traditionele voordeur                  CanDo Comfort deur✔
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Modern - 700 serie
CanDo deuren uit de serie Modern hebben een strakke vormgeving die 

perfect aansluit bij een moderne gevel. Deze deuren hebben een isolerende 

kern, waardoor je warmte binnen blijft en de kou buiten.

24

Hoge isolatiewaarde

CanDo
Comfort
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Driepuntssluiting
Met een driepuntssluiting  bescherm jij je woning tegen inbraak. Met één 

sleutel- of krukbeweging vergrendel je de deur op meerdere plaatsen. 

Deze driepuntssluiting voldoet aan het SKG*** keurmerk en de eisen van 

het Politie Keurmerk Veilig Wonen (pagina 43). 25

Kenmerken Modern – 700 serie
• Isolerende multiplex plaat

• Lichtgrijs voorbehandeld

• Voorzien van opgelegde glaslat (m.u.v. ML760 en ML 780)

• Inclusief weldorpel

• Ingefreesde groeven aan de buitenzijde van de deur, 

binnenzijde is vlak

• Glas is voorgemonteerd en afgekit

• Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld)

• Driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket 

mogelijk

• Aan de boven- en onderzijde 10 mm inkortbaar

• Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar

• Levertijd ca. 6 weken

 1
0 JA

AR GARANTIE
 10 ANS GARANTIE

   10
Hoge isolatiewaarde

CanDo
Comfort

ML 705

horizontale groeven

ML 715

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 710

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 750

isolatieglas mat

 Ook met blank isolatieglas leverbaar

ML 755

Isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 755

Isolatieglas glas-in-lood Castle
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Kijk eens wat kleur doet met je deur en je woning

ML 770

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 780

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 765

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 760

isolatieglas glas-in-lood Arrow

ML 760

isolatieglas glas-in-lood 8-ruits

ML 760

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 785

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 775

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar
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Modern - 800 serie
CanDo isolerende deuren uit de 800 serie kunnen met 2 weken geleverd 

worden. Zit de benodigde maat er niet bij, kijk dan eens bij de 700 serie.

28



29

ML 880

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

Kenmerken Modern – 800 serie
• Isolerende multiplex plaat

• Lichtgrijs voorbehandeld

• Voorzien van opgelegde glaslat (m.u.v. ML 880)

• Inclusief weldorpel

• Ingefreesde groeven zowel aan de buitenzijde als de 

binnenzijde van de deur

• Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld)

• Driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket 

mogelijk

• Aan de bovenkant 40 mm inkortbaar en onderzijde 60 

mm inkortbaar

• Aan de zijkanten 40 mm inkortbaar

• Levertijd ca. 2 weken

 1
0 JA

AR GARANTIE
 10 ANS GARANTIE

   10 ML 810

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 860

isolatieglas glas-in-lood Arrow

ML 860

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 885

isolatieglas mat

Ook met blank isolatieglas verkrijgbaar

ML 860

isolatieglas glas-in-lood 8-ruits

Hoge isolatiewaarde

CanDo
Comfort

Ingemeten en gemonteerd

door een vakman

Afgelakt in een RAL kleur

naar keuze

CanDo
All Inclusive

CanDo vakman: “Je wilt liever niet zelf klussen of 

verschillende klusjesmannen regelen voor je nieuwe 

buitendeur? Kies voor de All Inclusive service en dan 

kom ik langs om deze klus voor je te regelen”.
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CanDo Achterdeuren
Ook de achterkant van je huis heeft deuren. Je gaat bijvoorbeeld zelf 

altijd al achterom, of je hebt de fietsen in een mooie berging in de 

schuur staan. Kijk verder om te bepalen welke deur jij nodig hebt!
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400 serie

Eenvoudige vuren bergingdeur 
en diverse tuindeuren.

500 serie

Hoogwaardige massieve schuurdeur 
waarachter je je persoonlijke 
eigendommen prima kunt opbergen.

600 serie

Fraaie achterdeuren welke van je 
achterom ook een mooie entree 
maken. Maak je woning helemaal veilig 
door deze deur te voorzien van een 
Veiligheidspakket.



Achterdeuren - 600 serie
Maak ook van jouw achterdeur een gastvrije entree voor je familie en 

bekenden, maar houdt ongenode gasten buiten met een representatieve 

en veilige achterdeur van CanDo.

32 ML 630 met blank isolatieglas
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Met het losse roede-

pakket kun je eenvoudig 

zelf de ruitverdeling van 

je deur bepalen.

ML 630 isolatieglas
ML 630

ML 630 
+ isolatieglas

4-ruits 
roedepakket

ML 630
+ isolatieglas

+ 4-ruits roedepakket

+ += =

Kenmerken 600 serie 
• Massief hardhout

• Middengrijs gegrond (RAL 7004)

• Extra brede stijlen en dorpels voor toepassing van veiligheidsbeslag

• Voorzien van ventilatiesleuven (m.u.v. ML 630)

• ML 629 en ML 630 voorzien van MDF exterieur panelen

• ML 630 inclusief weldorpel

• Gehard veiligheids isolatieglas en roedeverdeling separaat leverbaar

• Driepuntssluiting of veiligheidspakket op bestelling leverbaar

• Aan de boven- en onderzijde 25 mm inkortbaar

•  Aan de zijkanten 25 mm inkortbaar

• BWH = borstweringshoogte

   6
 JA

AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE

    6

ML 630

blank isolatieglas + 4-ruitsverdeling

ML 630

blank isolatieglas

BWH = 92 cm

ML 629

blank isolatieglas + 6-ruitsverdeling

ML 629
blank isolatieglas

BWH = 66 cm

Ingemeten en gemonteerddoor een vakman
Afgelakt in een RAL kleurnaar keuze

CanDo
All Inclusive
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ML 640

blank isolatieglas + 8-ruits verdeling

ML 640

blank isolatieglas 

BWH = 40 cm

ML 692

blank isolatieglas + 4-ruits verdeling

ML 692

blank isolatieglas 

BWH = 92 cm

ML 666

blank isolatieglas + 6-ruits verdeling

ML 666

blank isolatieglas 

BWH = 66 cm

ML 627
blank isolatieglas + 8-ruitsverdeling

ML 627
blank isolatieglas 

BWH = 27 cm

ML 692 isolatieglas
ML 692

ML 692
+ isolatieglas

4-ruits 
roedepakket

ML 692
+ isolatieglas

+ 4-ruits roedepakket

+ += =

Met het losse roede-

pakket kun je eenvoudig 

zelf de ruitverdeling van 

je deur bepalen.
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ML 557
blank isolatieglas

BWH = 70 cm

ML 559
draadglas 

BWH = 90 cm

ML 554
blank isolatieglas

BWH = 40 cm

ML 559
blank isolatieglas

BWH = 90 cm

ML 557
draadglas

BWH = 70 cm

Draadglas ideaal voor schuur 

en berging

Achterdeuren - 500 serie

Kenmerken 500 serie 
• Massief hardhout

• Middengrijs gegrond (RAL 7004)

• Voorzien van ventilatiesleuven

• Gehard veiligheids isolatieglas en draadglas 

 separaat leverbaar

• Montagepakket tbv isolatieglas is apart leverbaar

• Zonder montagepakket alleen geschikt voor enkel glas

• Driepuntssluiting en slotgat op bestelling leverbaar

• Aan de boven- en onderzijde 10 mm inkortbaar

• Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar

• BWH = borstweringshoogte

   6
 JA

AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE

    6
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j

Achterdeuren - 400 serie

ML 457
BWH = 71 cm 

draadglas

ML 459
BWH = 91 cm 

draadglas

Kenmerken 400 serie
•  Massief vurenhout 

•  Onbehandeld

• Geschikt om transparant te lakken of dekkend 

te schilderen

•  Stijl/dorpelverbinding met V-groef

•  Slotgatfrezing is toepasbaar

• Draadglas leverbaar

• Alleen geschikt voor enkel glas

• Aan de boven- en onderzijde 10 mm inkortbaar

• Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar

•  BWH = borstweringshoogte

   2
 JA

AR GARANTIE
  2 ANS GARANTIE 

  2
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ML 470 ML 465

ML 480

afwaterings-

dorpel

Achterkant 

tuindeuren

Kenmerken vuren tuindeuren
•  Massief vurenhout 

• Onbehandeld

•  Maximaal 10 cm in te korten aan de onderzijde  

(alleen bij hoogte = 211,5 cm) 

•  Maximaal 2,5 cm per zijkant te versmallen

•  Afwateringsdorpel niet leverbaar

•  Aan de bovenzijde 10 mm en de onderzijde 

 100 mm inkortbaar

•  Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar

Kenmerken hardhouten tuindeuren
•  Massief hardhout 

•  Groen voorgegrond

•  Maximaal 10 cm in te korten aan de onderzijde 

 (alleen bij hoogte = 211,5 cm)

•  Afwateringsdorpel optioneel leverbaar, deze zorgt 

 ervoor dat het water niet op de deur blijft liggen. 

•  Werk de deur eerst helemaal af en monteer dan 

 de afwateringsdorpel op de deur.

•  Aan de bovenzijde 10 mm en de onderzijde 100 mm 

inkortbaar

•  Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar

• Slotgat mogelijk

Tuindeuren - 400 serie 

   3
 JA

AR GARANTIE
3 ANS GARANTIE
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Dubbele deurenset

ML 640 met blank isolatieglas, 8-ruitsverdeling en dubbele deurenset 01
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Heb jij nu dubbele tuindeuren in je woning, maar zijn deze eigenlijk wel aan 

vervanging toe? Of wil je eigenlijk wel een ander model deur met bijvoorbeeld 

meer glas? Met onze dubbele deurenset is dit zo geregeld.

• Kies een deurmodel uit de Achterdeuren 600 serie, bijvoorbeeld ML 640 of ML 629

• Bepaal aan de hand van onderstaande voorbeelden welke situatie bij jou van toepassing is.

• Kies de bijbehorende set

De dubbele deurenset is geschikt voor deuren met een hoogte tussen 211,5 en 231,5 cm 

Inhoud deurenset: 
• Driepuntsluiting sleutelbediend of krukbediend, zie ook pagina 42 en 43 

 voor informatie over driepuntssluitingen

• Sluitlijst voor de passieve deur

• 8 Stuks  - 89 mm x 89 mm scharnieren met dievenpen

• Aanslaglatten voor beide deuren

• De benodigde frezingen in de deuren

Situatie A linksdraaiend

Set 01 sleutelbediend linksdraaiend

Set 02 krukbediend linksdraaiend

Set 03 sleutelbediend rechtsdraaiend

Set 04 krukbediend rechtsdraaiend 

Situatie B rechtsdraaiend

   6
 JA

AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE

    6
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CanDo All Inclusive 
CanDo vakman: “je wilt liever niet zelf klussen of verschillende 

klusjesmannen regelen voor je nieuwe buitendeur? Kies voor de All inclusive 

service en dan kom ik langs om deze klus voor je te regelen.”
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De CanDo vakman komt twee keer bij je thuis:

• Eerste keer: Het kozijn wordt digitaal ingemeten en de order wordt 

definitief gemaakt, over ca 6 weken wordt de deur afgehangen.

• Bevestig je bestelling bij de bouwmarkt, zodat je deur besteld kan 

worden.

• Tweede keer: De deur wordt afgehangen, nieuwe tochtprofielen 

worden in het kozijn geplaatst en de oude deur wordt meegenomen.

Tussen deze afspraken door gaat CanDo voor je aan de slag:

• De gekozen deur wordt passend gemaakt

• Het glas wordt gemonteerd

• De deur wordt gelakt in de gewenste RALkleur

• Je gekozen veiligheidspakket wordt gemonteerd

• Eventuele opties worden ook gemonteerd

Jij hoeft alleen het volgende te kiezen:

• Het deurmodel

• Bijpassend glas 

• Een Veiligheidspakket (alleen sleutelbediend) 

• Een RAL kleur uit de waaier

• Denk ook aan eventuele opties, zoals brievenbuspakket 

 en/of tochtvaldorpel

Vul het inmeetformulier All Inclusive 
achter in deze brochure in en wij maken 
een inmeetafspraak met je.

• Bijna alle CanDo buitendeuren komen in aanmerking voor CanDo All 

Inclusive, m.u.v. duodeuren, achterdeuren 500 serie en 400 serie en 

tuindeuren.

• De roosters van de roosterdeuren zijn in een afwijkende  kleur te lakken  

(bv RAL 9001, RAL 9006, RAL 1036, RAL 6009, RAL 5004, RAL 9005)

• Wil je de binnenkant van de deur in een andere kleur, dat kan! Geef dit 

aan op het inmeetformulier.

Let op: getoonde kleuren zijn indicaties. Gebruik een RALwaaier om je kleur te bepalen

Ingemeten en gemonteerddoor een vakman
Afgelakt in RAL kleurnaar keuze

CanDo
All Inclusive

Kies een mooie kleur uit de Ral kleurenwaaier

RAL 6009
Dennegroen

RAL 9005
Zwart

RAL 5004
Zwartblauw

RAL 1036
Goudkleur

RAL 9006
Zilverkleur  

RAL 9001
Crèmewit

 Laat je rooster in een andere 
kleur spuiten dan de deur.
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Veiligheidspakketten 
Maak je voor- en achterdeur helemaal af en veilig. Kies één van onderstaande 

Veiligheidspakketten en je deur wordt voorzien van de juiste boringen 

en frezingen om het deurbeslag en de driepuntssluiting te monteren. 

De scharnieren met dievenpen maken de veiligheid compleet!

Deurbeslag (Finke)

Maak een keuze uit een van 

de deurbeslagsets hiernaast.

AXA scharnieren met dievenpen 

Voorzien van een ingebouwde dievenpen, 

waardoor je deur nog veiliger is.

Boringen en frezingen

Driepuntssluiting, armschaven en deurbeslag

Deurbeslag

Driepuntssluiting

AXA scharnieren met 

dievenpen

Boringen en frezingen

Veiligheids  
pakket

Driepuntssluiting

Sleutel- of krukbediend
bij de All Inclusive service is alleen 

sleutelbediend mogelijk

Frezingen veiligheidsbeslag

Voor het eenvoudig  monteren van veiligheidsdeurbeslag, 

brengt CanDo de volgende frezingen in uw deur aan:

1 Krukgat

2 Cilindergat

3 Gaten voor patentbouten

1

3

3

3

2

• Een op elkaar afgestemd pakket, past altijd
• Veilig SKG*** deurbeslag
• Exclusief cilinder. Bij de All Inclusive service wordt er wel een 

cilinder (SKG**) geleverd
• Mooi makkelijk: CanDo doet alle boringen en frezingen
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Geschikt voor voordeuren

Denham RVS 

Alford aluminium Busselton RVS Hamilton aluminiumGibson RVS

Hawker RVS Perth RVS

Marlow aluminium

Canberra RVS

Hammond Messing

Burra RVS

Windsor aluminium

Kenmerken deurbeslag

Maak je eigen Veiligheidspakket door uit 
onderstaand deurbeslag te kiezen:

Aluminium RVS Messing

Krasvastheid   

Kerntrekbeveiliging Ja Ja Ja

Gewicht   

Garantie 2 jaar 2 jaar 6 jaar

Finke RVS

Het deurbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging. 

Deze beschermt de cilinder tegen uitboren en 

uittrekken. De beste beveiliging voor je woning!
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Geschikt voor achterdeuren ( m.u.v. 400 en 500 serie)

Mayfield aluminium Westport aluminium

Al het Veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging. 
Deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. 
De beste beveiliging voor je woning!

Beslagset draairaam RVS

• Alleen voor de roosterdeuren uit de serie Klassiek

Auckland RVS

Madura RVS Leinster RVS
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Filton messing Norton messing

Lipson RVS Donovans RVS

Foxton aluminiumNelson aluminium

Brievenbuspakketten

De geveerde CanDo Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control systeem. 

Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen voor 

jarenlang zorgeloos comfort. Het binnenwerk is bovendien geluidsdempend en brandvertragend.

Een brievenbuspakket bestaat uit een briefplaat, tochtborstel of tochtklep voor aan de binnenkant 

en de juiste frezing in de deur. Alleen mogelijk bij deuren waar een brievenbus is afgebeeld.
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Veiligheid 
Kostbare en persoonlijke bezittingen die weg zijn, een ravage in huis, het nare idee 

dat vreemden hebben rondgestruind in je vertrouwde omgeving: een inbraak heeft 

een enorme impact. Houdt ongewenste bezoekers buiten de deur met een driepunts-

sluiting voorzien van het SKG*** keurmerk en het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

ML 660 gehard isolatieglas glas-in-lood Berlijn met sleutelbediende driepuntssluiting
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Ga preventief te werk en beveilig alle buitendeuren 

(voor- en achterdeuren) van je huis met een

driepuntssluiting.  Kies een sleutelbediende of een 

krukbediende variant en wij verzorgen de juiste 

frezingen in de deur. Veilig én makkelijk.

De sleutelbediende driepuntssluiting
Je draait je sleutel tweemaal rond. Naast het slot zelf 

worden op nog twee punten in de deur haken 

(schoten) uitgeworpen, die in de daarvoor bestemde 

openingen in het kozijn vallen. Met één handeling is je 

deur op drie punten stevig vergrendeld. Deze 

driepuntssluiting kan worden toegepast in zowel 

voordeuren als achterdeuren.

De krukbediende driepuntssluiting
Je beweegt de deurkruk naar boven. Twee haken 

(schoten) boven- en onderin de deur worden 

uitgeworpen en vallen in de daarvoor bestemde 

openingen in het kozijn. Draai je vervolgens ook nog 

de sleutel eenmaal rond, dan wordt bovendien de 

nachtschoot uitgedraaid. Met twee handelingen is 

jouw deur op drie punten stevig vergrendeld. Deze 

variant is alleen geschikt voor toepassing in 

achterdeuren.
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Indien je ook graag veiligheidsdeurbeslag en veiligheids-

scharnieren wilt toepassen, Kies dan voor één van onze 

Veiligheidspakketten (pagina 42) 

Deurbeslag

Driepuntssluiting

4x AXA scharnier met 

dievenpen

Boringen en frezingen

Veiligheids  

pakket idee!
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Tochtwering
Niets zo onaangenaam als een huis dat tocht. Het kost bovendien extra moeite 

en energie om je huis warm en comfortabel te houden. CanDo tochtwering 

helpt om het wooncomfort te verhogen en energie te besparen. Alle 

tochtproducten zijn afgestemd op CanDo binnen- en buitendeuren.

48 ML 675 met roosterpakket Azoren
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1. Onderin de deur
Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, onderin de 

deur gemonteerd. Bij het sluiten van de deur zakt de valdorpel 

op de vloer en voorkomt op deze manier tocht. Naast het 

energiebesparende effect verbetert een tochtvaldorpel ook 

de geluidsisolatie. Een tochtvaldorpel is zowel op binnen- en 

buitendeuren toepasbaar.

Tochtvaldorpel

• Een tochtvaldorpel wordt altijd geleverd inclusief de juiste 

frezing, deze kan ook los besteld worden

• Indien de deur aan de onderkant moet worden ingekort, 

moet de aangebrachte frezing weer  

tot de juiste diepte (28 mm) worden bijgewerkt

• De maximale uitval is 15 mm.

Nr. Productnaam Voordeur Achterdeur

1 Tochtvaldorpel • •

2 Tochtprofiel Inbouw • •

2 Tochtprofiel Opbouw • •

2 Tochtprofiel Opbouw Overschilderbaar • •

3 Dorpelprofiel Dorpeldicht •

3 Dorpelprofiel Dorpel Totaal •

3 Dorpelprofiel Inox •

3 Dorpelprofiel Authentiek Beuken Overschilderbaar •

4 Brievenbus Tochtafsluiter •  

CanDo levert vier verschillende oplossingen om 

het probleem van tocht te verhelpen:

1. onderin de deur: tochtvaldorpel 

2. rondom de deur: tochtprofielen in het kozijn 

3. onderaan de deur: dorpelprofielen 

4. binnenkant van de voordeur: brievenbus tochtafsluiter 

 

Geopende deur

Gesloten deur
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2. Rondom de deur
Een tochtprofiel wordt in het kozijn gemonteerd en zorgt ervoor dat er geen tocht tussen de deur en 

het kozijn kan komen. Een set is voldoende voor een volledig kozijn van maximaal 231,5 x 93 cm 

en kan gebruikt worden bij zowel binnen- als buitendeuren.

Tochtprofiel inbouw
• Aluminium inbouwprofiel 

• Onzichtbaar gemonteerd in de sponning 

• Spijkers worden meegeleverd

• Volledige set, geschikt voor een kozijn van max. 

 231,5 x 93 cm, eenvoudig op maat te maken

 

Tochtprofiel opbouw overschilderbaar
• Tochtprofiel van beukenhout 

• Overschilderbaar

• Gemonteerd in de dag

• Spijkers worden meegeleverd

• Volledige set, geschikt voor een kozijn van max.

 231,5 x 93 cm, eenvoudig op maat te maken

Tochtprofiel opbouw
• Aluminium opbouwprofiel 

• Gemonteerd in de dag

• Spijkers worden meegeleverd

• Voor het afdichten van grote kieren

• Volledige set, geschikt voor een kozijn van max.

 231,5 x 93 cm, eenvoudig op maat te maken

Tochtprofiel inbouw  

Tochtprofiel opbouw  

Tochtprofiel opbouw overschilderbaar  

deur

kozijn

6

16

deur

kozijn 

deur

kozijn
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Dorpelprofiel Dorpel Totaal  

Dorpelprofiel Dorpeldicht
• Aluminium slijtdorpel voor montage op de dorpel

• Geschikt voor toepassing bij achter-, garage-, balkon- en terrasdeuren

• Beschermt een deel van de dorpel

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven

• Voorzien van kunststof afdichting

• Maximale kierafdichting 7 mm

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

Dorpelprofiel Dorpel Totaal
• (Verstelbare) aluminium slijtdorpel voor montage op de dorpel

• Geschikt voor toepassing bij achter-, garage-, balkon- en terrasdeuren

• Beschermt de totale dorpel

• Minimale dorpelbreedte 32 mm, maximale dorpelbreedte 56 mm

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven

• Voorzien van kunststof afdichting

• Maximale kierafdichting 7 mm 

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

Dorpelprofiel Dorpeldicht  

deur
dorpel

deur dorpel

3. Onderaan de deur 
Een dorpelprofiel wordt onderaan de deur gemonteerd of op de onderdorpel van het kozijn bevestigd.

Het zorgt ervoor dat er geen tocht onder de deur door kan komen. CanDo levert dorpelprofielen 

voor voordeuren en achterdeuren.
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 Brievenbus tochtafsluiter
• RVS tochtafsluiter met klep

• Afgestemd op de standaard brievenbus opening

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde 

schroeven

• Afmeting 8,5 x 34 cm (hxb)

Brievenbus tochtafsluiter  

Dorpelprofiel Authentiek beuken  

Dorpelprofiel Authentiek beuken
• Dorpelprofiel van beukenhout 

• Overschilderbaar

• Geschikt voor situaties met een onderdorpel

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven

• Voorzien van kunststof afdichting

• Maximale kierafdichting 20 mm

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

deur

dorpel

Dorpelprofiel Inox  

Dorpelprofiel Inox
• Luxe dorpelprofiel van RVS 

• Geschikt voor situaties met een onderdorpel

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven

• Schroeven onzichtbaar door RVS afdekkap

• Voorzien van kunststof afdichting

• Maximale kierafdichting 20 mm

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

deur

dorpel

3. Onderaan de deur 

4. Binnenkant van de voordeur
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67
mm

114
mm

Massief hardhout

Stomp

231,5
cm

Kunststof

Kenmerken 
• Massief hardhout

• Voor zowel naar binnen- als buitendraaiende stompe deuren

• Geschikt voor het infrezen van sluitkommen voor driepuntssluiting

• Stompe deuren van 40 mm dik

• Deurhoogte 201,5 cm, 211,5 cm en 231,5 cm (op de juiste hoogte inkortbaar)

• Deurbreedte 63 t/m 93 cm, deze is op de benodigde maat 

 te versmallen

Combineer het deurkozijn met de onderhoudsarme 

kunststof onderdorpel. Deze is slijtvast en 

ongevoelig voor houtrot, waardoor je gegarandeerd 

kunt profiteren van een lange levensduur. Met de 

accessoireset voorzien van kunststof neuten wordt het kozijn geschikt 

gemaakt voor naar binnen- of buitendraaiende deuren.

Stomp buitendeurkozijn

67 x 114 x 2315 mm Hardhout

Onderdorpel 1033 mm Kunststof

Accessoireset binnendraaiend Kunststof neuten*, 

schroeven, dichtingsbandAccessoireset buitendraaiend

Deurkozijnen
Het CanDo deurkozijn voldoet aan de laatste bouwnormen. In combinatie met de kunststof 

onderdorpel heb je een duurzame, onderhoudsvrije oplossing die jarenlang meegaat.
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tip!

*een neut is het onderste deel van het kozijn

   6
 JA

AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE

    6



1. Bepaal de maat (tekening 1)  

• Meet je huidige stompe deur op en gebruik deze maat om de juiste deur te bestellen 

of

• Meet de binnenkant (breedte en hoogte) van de sponning van het kozijn 

(sponningmaat)

2. Bepaal de draairichting (tekening 2)

Het is belangrijk dat bij de bestelling van de buitendeur de draairichting wordt 

opgegeven. De meeste voordeuren draaien naar binnen en de meeste achterdeuren naar 

buiten. 

3. Glas

CanDo levert een ruim assortiment glassoorten bij de diverse deuren. Al het glas in het 

CanDo programma is gehard veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke 

stukjes. Je kunt in de maattabel vanaf pagina 58 zien welke glassoort beschikbaar is voor 

welke deur. Het glas wordt los bij de deur geleverd.

3a. Isolatieglas achterdeuren

Om het isolatieglas in de deur te monteren dien je bij de 500 serie achterdeuren een 

speciaal montagepakket bestellen.

4. Veiligheidspakket (pagina 42)

Bijna alle CanDo deuren zijn te voorzien van een Veiligheidspakket. Deze pakketten 

bestaan uit een driepuntssluiting, veiligheidsdeurbeslag en AXA veiligheidsscharnieren 

met dievenpen. Indien je het pakket tegelijk met je deur besteld, worden de frezingen 

en boringen alvast gedaan. Zowel voor voor- als achterdeuren zijn er diverse pakketten.

Een onderdeel van een veiligheidspakket is een driepuntssluiting. Hiermee kun je met 

één beweging de deur op meerdere plaatsen op slot draaien. CanDo driepuntssluitingen 

voldoen aan het SKG*** keurmerk en de hoge eisen van het Politie Keurmerk Veilig 

Wonen (PKVW). 

4a. Driepuntssluiting

Een driepuntssluiting kan ook los van een veiligheidspakket besteld worden. Ook hierbij 

verzorgt CanDo, voor jouw gemak, de frezing in de deur. Wanneer je kiest voor een 

duodeur kun je geen driepuntssluiting plaatsen.

Draairichting

Naar binnen draaiend

Naar buiten draaiend
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tekening 2

Sponningmaat

Rechts-
draaiend

Slotgat Slot

Links-
draaiend

Stomp Opdek

50 mm

82 mm

82 mm

20 mm
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tekening 1

Sponningmaat

Rechts-
draaiend

Slotgat Slot

Links-
draaiend

Stomp Opdek

50 mm

82 mm

82 mm

20 mm

11
7

 m
m
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7 

m
m

17
4 

m
m

sponningmaat

Stappenplan
Om de aanschaf van een CanDo deur te vergemakkelijken, adviseren wij 

je om onderstaand stappenplan te volgen. Hier leggen we uit welke 

keuzes, na de sfeer en uitstraling, bepalend zijn bij de aanschaf van 

je buitendeur.

R2 L1 L3 R4

R2 L1 L3 R4



5. Slotgat (tekening 3)

Als je geen driepuntssluiting nodig hebt, kun je jouw CanDo deur (m.u.v. vuren 

tuindeuren) laten voorzien van een slotgatfrezing. Het slotgat zit op 

standaardhoogte: 105 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde deur. Bij duodeuren zit 

deze standaard in het bovendeel: 120,5 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde van 

de deur.

6. Briefplaatfrezing (tekening 4)

Je briefplaatfrezing wordt aangebracht op de plaats zoals afgebeeld in de foto van 

de deur. Dit is volgens de Post NL norm (hxb 55 x 290 mm). Uitzonderingen op 

deze afmeting zijn niet mogelijk i.v.m. de constructie van de deur. Als er geen 

brievenbus op de deur staat afgebeeld is er geen briefplaatfezing mogelijk.

7. Tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, onderin de deur gemonteerd. Bij 

het sluiten van de deur zakt de valdorpel op de vloer en voorkomt op deze manier 

tocht. De tochtvaldorpel wordt inclusief frezing geleverd. Indien je deur aan de 

onderkant moet worden ingekort moet de aangebrachte frezing tot de juiste diepte 

(28 mm) worden bijgewerkt. De tochtvaldorpel wordt in de breedte van je deur 

geleverd. De maximale uitval is 15 mm. Je kunt dus een kier afdichten van 

maximaal 15 mm. Houd de ruimte onder de deur echter minimaal voor het mooiste 

effect.

8. Inkortbaarheidstabel

Hieronder vind je per serie de inkortbaarheid van de buitendeuren. Werk de kanten 

die je hebt ingekort goed af met grondverf voordat je deze aflakt.
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Sponningmaat

Rechts-
draaiend

Slotgat Slot

Links-
draaiend

Stomp Opdek

50 mm

82 mm

82 mm

20 mm

11
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tekening 3

tekening 4

Geopende deur

Gesloten deur

Inkortbaarheidstabel

bovenkant onderkant zijkanten

CanDo Comfort 700 serie 10 mm 10 mm 10 mm

CanDo Comfort 800 serie 40 mm 60 mm 40 mm

CanDo Traditional 600 serie 10 mm 10 mm 10 mm

Achterdeuren 600 serie 25 mm 25 mm 25 mm

Achterdeuren 500 serie 10 mm 10 mm 10 mm

Achterdeuren 400 serie 10 mm 10 mm 10 mm

Tuindeuren 400 serie 10 mm 100 mm 10 mm
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Informatie

Duurzame kwaliteit

Bossen bieden een leefplek aan meer dan 800 miljoen mensen 

en aan de helft van alle soorten landdieren en planten op 

de aarde. Bovendien zetten bomen het broeikasgas CO2 om 

in zuurstof en zijn zo onmisbaar in het tegengaan van de 

opwarming van de aarde. Jaarlijks verdwijnen er echter vele 

hectares bos als gevolg van illegale houtkap. CanDo erkent 

dit probleem en zet zich in om al het hout voor haar deuren 

uit duurzaam beheerde bossen te betrekken. Vrijwel het hele 

CanDo assortiment is daardoor nu voorzien van een FSC® of 

PEFC™ keurmerk. Vind jij het ook belangrijk om bossen voor 

de toekomst te behouden? Let dan op deze keurmerken als je 

een deur koopt. Meer weten over over FSC® of PEFC™? Kijk op 

www.fcs.org en www.pefc.org.

Als preventie voor het intrekken/absorberen van vocht:

• Voorzie alle gaten en sleuven voor sloten, brievenplaten, 

scharnieren, glassponningen e.d. van een extra 

beschermende grondlaag.

• Bescherm de onder-, bovenkant en overige liggende 

delen van de deur door een extra laag afsluitende verf of 

gelijkwaardig product aan te brengen.

• Breng kit aan op de plaats van de aansluiting tussen paneel 

en stijl, dorpelverbindingen, weldorpels en glas. Gebruik 

hiervoor een overschilderbare acrylaatkit en voor het 

plaatsen van het glas een beglazingskit. Behandel op deze 

manier beide zijden van de deur. 

PEFC/30-31-056

Voor duurzaam bosbeheer

www.pefcnederland.nl
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Garantie 

Controle en onderhoud 

Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en eventuele 

beglazing. Breng verf aan waar nodig. Bij buitendeuren die 

regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht, 

adviseren wij de deur af te werken met een licht reflecterende 

kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en 

onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.

Garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar 

daarom altijd je aankoopnota of kassabon. De betreffende 

garantietermijn staat bij elke deurenserie aangegeven. 

Eventuele afhangkosten en overige bijkomende kosten 

vallen niet onder de garantie en worden daarom niet 

vergoed. Omdat hout een natuurproduct is, kunnen kleur- en 

structuurafwijkingen voorkomen, deze zijn toegestaan.

CanDo® deuren dienen binnen 2 weken na levering volledig 

afgehangen en behandeld te worden. Veel deuren zijn al 

voorbehandeld met een grondlak. Deze hoef je alleen, waar 

nodig te kitten, licht op te schuren en af te lakken in de 

gewenste eindkleur met een terpentine houdende verf of 

kwalitatieve verf op waterbasis. 

Om een goed resultaat te behalen, lak je de deur 2 tot 3 keer, 

aan alle 6 de kanten. Tussen de behandelingen door de deur 

licht opschuren en stofvrij maken.

Kijk op cando.eu voor de garantiebepaling en montage-

instructies.
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Maattabel & Prijslijst 
In onderstaande maattabellen kun je controleren of de deur van jouw keuze 

leverbaar is in jouw maat. Staat jouw maat er niet tussen: Op pagina 60 staan 

deuren welke in andere maten en zelfs op maat te leveren zijn. 

Voordeuren
Deurhoogte 

201,5 cm
Deurhoogte 

211,5 cm
Deurhoogte 

231,5 cm
Adviesprijs

201,5/211,5 
Adviesprijs

231,5 

83 88 93 83 88 93 83 88 93

ML 616 S S S S S S S 649,00  705,00

Isolatieglas mat  • • • • • • • 179,00 179,00

ML 618 S S S S S S 629,00

Isolatieglas blank • • • • • • 155,00

Isolatieglas satijn block • • • • • • 245,00

ML 623 S S S S S S 635,00

Isolatieglas blank  • • • • • • 69,49

Glas-in-lood isolatieglas 4-ruits • • • • • • 109,00

Glas-in-lood isolatieglas Bright • • • • • • 109,00

Rooster Kos • • • • • • 105,00

ML 624 S S S S S S 579,00

Isolatieglas blank  • • • • • • 109,00

Glas-in-lood isolatieglas King • • • • • • 189,00

Roedepakket 3-ruits • • • • • • 109,00

Roedepakket 6-ruits • • • • • • 109,00

 ML 625 S S S S S S 589,00

4-ruitsverdeling met blank isolatieglas  • • • • • • 189,00

9-ruitsverdeling met blank isolatieglas  • • • • • • 235,00

4-ruitsverdeling met mat isolatieglas • • • • • • 225,00

9-ruitsverdeling met mat isolatieglas  • • • • • • 245,00

 ML 630 S S S S S S 425,00

Isolatieglas blank  • • • • • • 115,00

Roedepakket 4-ruits • • • • • • 69,49

ML 650 S S S S S S 555,00

Isolatieglas blank • • • • • • 129,00

Isolatieglas mat • • • • • • 155,00

Glas-in-lood isolatieglas 8-ruits • • • • • • 215,00

Glas-in-lood isolatieglas Arrow • • • • • • 215,00

S  = alleen stompe deur verkrijgbaar. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

CanDo voordeuren 
• Levertijd van 2 weken

• Glas wordt los geleverd
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S  = alleen stompe deur verkrijgbaar. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voordeuren
Deurhoogte 

201,5 cm
Deurhoogte 

211,5 cm
Deurhoogte 

231,5 cm
Adviesprijs

201,5/211,5
Adviesprijs

231,5 

83 88 93 83 88 93 83 88 93

ML 660 S S S S S S S 545,00 605,00

Bovenpanelen • • • • • • • 145,00 145,00

Isolatieglas blank • • • • • • 215,00

Isolatieglas mat • • • • • • 345,00

Isolatieglas satijn block • • • • • • • 235,00 235,00

Glas-in-lood isolatieglas Berlijn • • • • • • • 445,00 445,00

Glas-in-lood isolatieglas 22-ruits • • • • • • 345,00

Glas-in-lood isolatieglas 8-ruits • • • • • • 349,00

Glas-in-lood isolatieglas Diamond • • • • • • 375,00

ML 670 S S S S S S 845,00

Roosterpakket Capri • • • • • • 535,00

Roosterpakket Mallorca • • • • • • 325,00

ML 673 S S S S S S 635,00

Roosterpakket Corfu • • • • • • 535,00

Roosterpakket Rhodos • • • • • • 429,00

ML 675 S S S S S S S 845,00 939,00

Roosterpakket Azoren • • • • • • • 645,00 645,00

Roosterpakket Palma • • • • • • 535,00

ML 682 incl. isolatieglas blank S S S S S S 739,00

Rooster Kos • • • • • • 105,00

ML 697 S S S S S S 669,00

Isolatieglas satijn block • • • • • • 245,00

Glas-in-lood isolatieglas Diamond • • • • • • 445,00

Glas-in-lood isolatieglas Jewel • • • • • • 445,00

Glas-in-lood isolatieglas Duke • • • • • • 445,00

ML 810  S S  S S 735,00

Isolatieglas blank • • • • 155,00

Isolatieglas mat • • • • 189,00

ML 860 S S S S 735,00

Isolatieglas blank • • • • 81,39

Isolatieglas mat • • • • 109,00

Glas-in-lood isolatieglas Arrow • • • • 215,00

Glas-in-lood isolatieglas 8-ruits  • • • • 215,00

ML 880 S S S S 735,00

Isolatieglas blank • • • • 109,00

Isolatieglas mat • • • • 129,00

ML 885 S S S S 735,00

Isolatieglas blank • • • • 109,00

Isolatieglas mat • • • • 129,00

Tip!   Maak je voordeur helemaal af met een bijpassend 
     Veiligheidspakket en een tochtvaldorpel. 
    Vergeet daarbij ook je brievenbus niet!
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B = besteldeuren alleen als stompe deur verkrijgbaar

Voordeuren
Deurhoogte 

201,5 cm
Deurhoogte 

211,5 cm
Deurhoogte 

231,5 cm

Adviesprijs
201,5/211,5 

(B)

Adviesprijs
231,5 

(B)

Adviesprijs
maatwerk

83 88 93 83 88 93 83 88 93

ML 705 B B B B B B B 845,00 899,00 979,00

ML 710 B B B 959,00 1.015,00 1.099,00

Isolatieglas blank • • • 235,00 235,00 235,00

Isolatieglas mat • • • 259,00 259,00 259,00

ML 715 B B B B B B 959,00 1.015,00 1.099,00

Isolatieglas blank • • • • • • 115,00 115,00 115,00

Isolatieglas mat • • • • • • 139,00 139,00 139,00

ML 750 B B B B B B B 1.075,00 1.129,00 1.225,00

Isolatieglas blank • • • • • • • 115,00 115,00 115,00

Isolatieglas mat • • • • • • • 139,00 139,00 139,00

ML 755 B B B B B B B 959,00 1.015,00 1.099,00

Isolatieglas blank • • • • • • • 125,00 125,00 125,00

Isolatieglas mat • • • • • • • 149,00 149,00 149,00

Glas-in-lood isolatieglas Castle • • • • • • • 215,00 215,00 215,00

ML 760 B B B 1.075,00 1.129,00 1.225,00

Isolatieglas blank • • • 125,00 125,00 125,00

Isolatieglas mat • • • 149,00 149,00 149,00

Glas-in-lood isolatieglas Arrow • • • 215,00 215,00 215,00

Glas-in-lood isolatieglas 8-ruits  • • • 215,00 215,00 215,00

ML 765 B B B B B B B 1.055,00 1.109,00 1.190,00

Isolatieglas blank • • • • • • • 235,00 235,00 235,00

Isolatieglas mat • • • • • • • 265,00 265,00 265,00

ML 770 B B B B B B B 1.055,00 1.109,00 1.190,00

Isolatieglas blank • • • • • • • 115,00 115,00 115,00

Isolatieglas mat • • • • • • • 145,00 145,00 145,00

ML 775 B B B B B B B 1.055,00 1.109,00 1.190,00

Isolatieglas blank • • • • • • • 235,00 235,00 235,00

Isolatieglas mat • • • • • • • 265,00 265,00 265,00

ML 780 B B B 1.105,00 1.159,00 1.249,00

Isolatieglas blank • • • 199,00 199,00 199,00

Isolatieglas mat • • • 209,00 209,00 209,00

ML 785 B B B 959,00 1.015,00 1.109,00

Isolatieglas blank • • • 115,00 115,00 115,00

Isolatieglas mat • • • 145,00 145,00 145,00

CanDo voordeuren bestel- en maatwerk
• Levertijd ca. 6 weken

• Glas wordt gemonteerd en afgekit geleverd

• Vul het Bestelformulier maatwerk achter in deze brochure in

Onderstaande voordeuren kunnen wij speciaal 

voor je bestellen. Heeft jouw deur een maat die 

niet in de tabel staat (bv 80,5 x 220,5 cm) dan 

kun je deze als Maatwerk bestellen. Hij wordt 

dan precies op maat voor je gemaakt.
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S  = alleen stompe deur verkrijgbaar. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

CanDo achterdeuren
• Levertijd ca. 2 weken

• Glas wordt los geleverd

Achterdeuren
Deurhoogte 

201,5 cm
Deurhoogte 

211,5 cm
Deurhoogte 

231,5 cm
Adviesprijs

201,5/211,5 
Adviesprijs

231,5 

83 88 93 83 88 93 83 88 93

ML 457 S S S S S S 115,00

Draadglas • • • • • • 85,49

ML 459  S S S S S S 115,00

Draadglas • • • • • • 81,39

ML 554 S S S S S S 295,00

Blank isolatieglas • • • • • • 125,00

Isolatieglas montagepakket • • • • • • 48,99

ML 557 S S S S S S 305,00

Blank isolatieglas • • • • • • 115,00

Isolatieglas montagepakket • • • • • • 48,99

Draadglas • • • • • • 85,49

ML 559 S S S S S S 315,00

Blank isolatieglas • • • • • • 105,00

Isolatieglas montagepakket • • • • • • 48,99

Draadglas • • • • • • 81,39

ML 627 S S S S S S S 379,00 379,00

Blank isolatieglas • • • • • • • 155,00 155,00

Roedepakket 8-ruits • • • • • • • 109,00 109,00

ML 629 S S S S S S 405,00

Blank isolatieglas • • • • • • 125,00

Roedepakket 6-ruits • • • • • • 85,49

ML 630 S S S S S S 425,00

Blank isolatieglas • • • • • • 115,00

Roedepakket 4-ruits • • • • • • 69,49

ML 640 S S S S S S 395,00

Blank isolatieglas • • • • • • 145,00

Roedepakket 8-ruits • • • • • • 105,00

ML 666 S S S S S S 405,00

Blank isolatieglas • • • • • • 125,00

Roedepakket 6-ruits • • • • • • 85,49

ML 692 S S S S S S S 425,00 459,00

Blank isolatieglas • • • • • • • 115,00 115,00

Roedepakket 4-ruits • • • • • • • 69,49 69,49

 Tuindeuren
Deurhoogte 

176 cm
Deurhoogte 

211,5 cm
Deurhoogte 

231,5 cm
Adviesprijs

201,5/211,5
Adviesprijs

231,5

83 88 93 83 88 93 83 88 93

ML 465 S S S 95,49

ML 470 S S S 99,69

ML 480 S S S S 259,00

Dorpel recht tbv ML 480 • • • • 25,00
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Accessoires

Bewerkingen  Adviesprijs 

Frezing slotgat Nemef 1200 (standaard) 17,40

Frezing slotgat Nemef 4119 16,30

Frezing slotgat Nemef 4139 16,30

Briefplaatfrezing 17,50

Driepuntssluiting sleutelbediend (incl. cilindergat, 
excl. krukgatfrezing)

239,00

Driepuntssluiting krukbediend 239,00

Spionoog (alleen ML 705) 27,49

Frezing cilindergat PC maat 55 mm 17,20

Frezing cilindergat PC maat 72 mm 17,20

frezing krukgat door-en-door 17,20

Armschaven sluitzijde (2 mm) 15,50

Kozijnen  Adviesprijs 

Hardhouten deurkozijn gegrond 231,5 cm 67 x 114 mm stomp 165,00

Toebehoren kozijnen

Kunststof onderdorpel t.b.v. buitendeurkozijn 1033 mm 85,00

Accessoireset tbv kunststof onderdorpel binnendraaiend 19,95

Accessoireset tbv kunststof onderdorpel buitendraaiend 19,95

Weldorpel  Adviesprijs 

CanDo hardhouten weldorpel gegrond 21,50

Dubbele deurensets  Adviesprijs 

Dubbele deurenset 01 sleutelbediend; linksdraaiend 565,00

Dubbele deurenset 02 krukbediend; linksdraaiend 565,00

Dubbele deurenset 03 sleutelbediend;rechtsdraaiend 565,00

Dubbele deurenset 04 krukbediend; rechtsdraaiend 565,00 

Tochtwering Voor-
deur

Achter-
deur

 Adviesprijs 

Tochtvaldorpel inclusief frezing • • 75,00

Tochtprofiel inbouw • • 19,99

Tochtprofiel opbouw • • 23,99

Tochtprofiel opbouw overschilderbaar • • 48,99

Dorpelprofiel Dorpeldicht • 7,49

Dorpelprofiel Dorpel Totaal • 10,99

Dorpelprofiel Inox • 15,00

Dorpelprofiel Authentiek beuken, 
overschilderbaar

• 15,00

Brievenbus tochtafsluiter • 39,00

All Inclusive Adviesprijs

Buitendeur 635,00

Toeslag deurhoogte 231,5 cm 37,50

Toeslag roosterdeur 81,00

Extra deur op dezelfde locatie 529,00

Uitfrezing kozijn (opdek naar stomp) 235,00

Twee kleuren lakken (voor- en achterzijde verschillende kleur) 76,00

Tochtvaldorpel inclusief frezing 89,00

Service

Veiligheidspakketten (deurbeslag, 
veiligheidsscharnieren, driepuntssluiting en frezingen)

Finish Adviesprijs

Alford (sleutelbediend) Aluminium 345,00

Auckland (sleutel- of krukbediend) RVS 455,00

Burra (sleutelbediend links of rechts) RVS 455,00

Busselton (sleutelbediend) RVS 455,00

Canberra (sleutelbediend links of rechts) RVS 455,00

Denham (sleutelbediend) RVS 455,00

Finke (sleutelbediend) RVS 455,00

Gibson (sleutelbediend) RVS 455,00

Hamilton (sleutelbediend) Aluminium 345,00

Hammond (sleutelbediend links of rechts) Messing 565,00

Hawker (sleutelbediend) RVS 455,00

Leinster (sleutel- of krukbediend) RVS 455,00

Madura (sleutel- of krukbediend) RVS 455,00

Marlow (sleutelbediend links of rechts) Aluminium 345,00

Mayfield (sleutel- of krukbediend) Aluminium 345,00

Perth (sleutelbediend) RVS 455,00

Westport (sleutelbediend links of rechts) Aluminium 345,00

Windsor (sleutelbediend links of rechts) Aluminium 345,00

Beslagset draairaam Finish Adviesprijs

Beslagset draairaam tbv ML 670, ML 673 en ML 675 RVS 73,00

Brievenbuspakket 
(briefplaat, tochtborstel of -klep en briefplaatfrezing)

Finish Adviesprijs

Donovans (ovaal) RVS 139,00

Filton (recht) Messing 295,00

Foxton (ovaal) Aluminium 125,00

Lipson  (recht) RVS 139,00

Nelson (recht) Aluminium 125,00

Norton (ovaal) Messing 295,00
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Bestelformulier maatwerk
CanDo Comfort

Gegevens Bouwmarkt:

Firmanaam

Plaats

Telefoonnr

Faxnr

Contactpersoon

Ordernr/Commissie

Opmerkingen

Gegevens consument (volledig invullen):

Klantnaam

Adres

PC/Plaats

Telefoonnr

Mobielnr

Emailadres

Hoge isolatiewaarde

CanDo
Comfort

Voorwaarden Maatwerk: Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden. ontvang je een email met het verzoek zelf contact op te nemen met de monteur.
De levertijd is 6 weken.

Handtekening door consumentDatum

Deur Prijs

Deurmodel w

Glassoort w

Afmeting huidige deur (bxh)                                                                   x (in mm)

Draairichting ¨ L1     ¨ R2     ¨ L3       ¨ R4

Opties

Driepuntsluiting krukbediend ¨ Ja    ¨ Nee w

Driepuntsluiting sleutelbediend ¨ Ja    ¨ Nee w

Veiligheidspakket Pakket: w

Brievenbuspakket Pakket: w

Bewerkingen (optioneel)

Slotgatfrezing ¨ Nemef 1200    ¨ Nemef 4119     ¨ Nemef 4139 w

Cilindergat Uitvoering: w

Krukgat ¨ Ja    ¨ Nee w

Brievenbusfrezing ¨ Ja    ¨ Nee w

Tochtvaldorpel (incl. frezing) ¨ Ja    ¨ Nee w

Armschaven aan de sluitzijde ¨ Ja    ¨ Nee w

TotaaL: w
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Inmeetformulier All Inclusive
	 Ja, ik wil graag gebruik maken van de service All Inclusive. 

De CanDo vakman mag contact met mij opnemen voor het maken 

van een inmeetafspraak om de bestelling definitief te maken.

Gegevens Bouwmarkt:

Firmanaam

Plaats

Telefoonnr

Faxnr

Contactpersoon

Ordernr/Commissie

Opmerkingen

Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie: ¨  Ja   ¨ Nee

De monteur mag mij ook op zondag bellen voor het maken van een afspraak: ¨  Ja   ¨ Nee

(Na het inmeten wordt de bestelling definitief gemaakt, levertijd is dan ca. 6 weken)

Gegevens consument (volledig invullen):

Klantnaam

Adres

PC/Plaats

Telefoonnr

Mobielnr

Emailadres

Ingemeten en gemonteerddoor een vakman
Afgelakt in RAL kleurnaar keuze

CanDo
All Inclusive

Voorwaarden All Inclusive
• Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar.
• Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan.
• De definitieve prijs van je opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld, dit is o.a. afhankelijk 

van de werkelijke maten.   
• Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het inmeten, gelden speciale voorwaarden, 

deze staan beschreven op het bestelformulier welke je ondertekent na inmeting. Lees deze voor-
waarden goed door.

• De producten kunnen niet geruild en geretourneerd worden.
• Belprocedure: de monteur neemt binnen 2 weken contact met je op voor het maken van een 

inmeetafspraak.
• Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet gelukt is om contact te krijgen, 

ontvang je een email met het verzoek zelf contact op te nemen met de monteur.

Handtekening voor akkoord door consumentDatum

Artikel (verplicht in te vullen) Prijs

Deurmodel w

Glassoort/Roosterpakket w

Afmeting huidige deur (bxh)                                                                   x (in mm)

Aflak RAL kleur

Aflak rooster RAL kleur

Veiligheidspakket Pakket: w

All Inclusive service w

Toeslag bij een roosterdeur w

Opties

Aflak RAL kleur binnenzijde w

Brievenbuspakket Pakket: w

Tochtvaldorpel incl. frezing ¨ Ja    ¨ Nee w

Uitfrezen kozijn ¨ Ja    ¨ Nee    (van opdek naar stomp) w

Spionoog (alleen bij ML 705) w

TotaaL: w

Lever het inmeetformulier in bij een CanDo bouwmarkt.
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Ga voor meer informatie 
en inspiratie naar
www.cando.nl

CanDo® mei 2019. Wijzigingen in model, prijs en maatvoering,  

druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen 

geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.

Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak


