
Buitendeuren

perfecte
  binnen-
   komer
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Meer dan 60 jaar geleden 

begonnen twee Nederlandse 

meubelmakers in Varsseveld met 

het maken van een slim systeem voor 

stellingkasten. Bedacht door Harald Lundqvist. 

Een doortimmerd idee, zo bleek. Want je kunt er 

eindeloos mee variëren. En dat is ook zo met onze 

buitendeuren. Want bij Lundia sta jij centraal. Jij 

kiest. Jij combineert. Zodat jouw huis perfect past bij 

wie jij bent.

Lundia deuren zijn te koop bij

KARWEI bouwmarkten.



Pure ambacht en innovatie. Het zijn de pijlers 

waarop Lundia, de oudste deurenfabriek van 

Nederland, sinds 1897 op leunt. De aandacht 

voor ontwerp, functie en detail herken je nog 

steeds in ons assortiment

buitendeuren.

Een buitendeur is belangrijk in het aanzicht 

van een woning. Het moet één geheel zijn met 

het huis. Passend bij de gevel van het huis is 

een mooie buitendeur een echte blikvanger. 

Ervaringen uit ons rijke verleden en een frisse 

blik op de wensen van vandaag zijn de basis 

voor onze innovaties.

en dit
  ben ik

Dubbel
Duurzaam

Lundia buitendeuren zijn 
dubbel duurzaam: 

de meesten zijn PEFC ™ 

of FSC® gecertificeerd 
en ze gaan lang mee

PEFC/30-31-056
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Vind makkelijk je
eigen Lundia stijl

De inspiratie van het goede buitenleven.

Landelijke deuren maar wel met de kwaliteit van nu. 

De verschillende ruiten geven je talloze mogelijkheden 

om een eigen landelijk karakter aan je deur te geven.

Deze klassieke deuren zijn echte blikvangers.  

   Opvallend door hun profielen en bijzondere   

   roosters. Authentieke vormgeving wordt 

gecombineerd met de hoogste kwaliteit.

Onze robuuste tuindeuren. Deze  

deuren zijn gemaakt om de elementen  

te trotseren. Door onze topkwaliteit heb 

je jarenlang plezier van deze deuren die 

niet alleen erg sterk zijn, maar er ook  

nog eens fantastisch uitzien!

Door het eigentijdse maar ook licht klassieke karakter 

past deze serie bij meerdere typen huizen. De deuren 

vormen met hun rustige panelen en profielen een

fraai geheel met je woning. De hoogwaardige 

kwaliteit staat garant voor jarenlang woonplezier.

Een modern huis is vaak strak van vorm. Pure materialen, 

klasse door eenvoud. Als je een voorkeur hebt voor 

moderne vormen en een strakke belijning, biedt deze 

collectie meerdere mogelijkheden. De stijl van de

deur wordt bepaald door de moderne belijning en 

glascombinaties.

“Buiten verbinden met binnen. Dat is wat je met onze 

dubbele deurenset doet. Breng het lekkere weer  

naar binnen maar vergroot je huis ook met je tuin!  

Met één beweging heb je het voor elkaar.” 
tuindeuren

  eerlijk en   
eigentijds

     dubbele 
deuren

authentiek
en sierlijk

“Onze deur staat altijd open!” Dat is wat 

deze deuren willen zeggen. Gebaseerd 

op de deurontwerpen uit de tijd dat 

vakmanschap en industrialisatie voor 

het eerst samen kwamen. Prachtige 

tijdloze ontwerpen.  
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Lundia
isolatie
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Isolerende binnenvulling houdt de warmte beter binnen en  de kou gegarandeerd buiten!

Met deze Lundia Isolatiedeuren  
zit je er warmpjes bij
De deurmodellen Victor, Leroy, Henri en Lucien, zijn in de standaard maten in 2 weken lever- 
baar. Deze deuren hebben ingefreesde groeven aan de binnen- en buitenzijde. Het glas wordt  
los meegeleverd. 

Daarnaast zijn deze deuren en nog meer modellen ook in maatwerk leverbaar. De binnenzijde  
van de deur is dan vlak. Het glas wordt gemonteerd en gekit. De levertijd is dan 6 weken. 
Kijk voor uitgebreide kenmerken achter in de Prijs- en Maattabel.

Met onze buiten-
deuren zit je er niet 
alleen warmpjes bij, 
je bespaart ook nog 
eens energie! dan 
zit je er dus dubbel-
warmpjes bij!

Je herkent deze deuren aan dit logo.

Waarom een Lundia isolatiedeur?
massief hardhouten multiplex deur  

met 2 aluminium tussenplaten

middengrijs voorbehandeld

voorzien van een isolerende binnenvulling

hoge isolatiewaarde

in maatwerk leverbaar tot 231,5 cm

inclusief weldorpel

Daarom een Lundia isolatiedeur!

Zij zit er 
warmpjes bij!

kan elke kleur dekkend  
op aangebracht worden.

die voorkomt dat regen 
naar binnen druppelt.

Aluminium stabilisatieschermen 
geven de deur extra stevigheid!

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde
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authentiek
en sierlijk
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Een luxe uitstraling
Deze klassieke deuren zijn echte blikvangers. 

Opvallend door hun profielen en bijzondere 

roosters. Authentieke vormgeving wordt

gecombineerd met de hoogste kwaliteit.

Binnenkant roosterdeur,  
zet je draairaam open zodat  
je huis lekker kan luchtenWouter

Roosterpakket Fortuna (zwart)
incl. draairaam met blank glas

Constantijn
incl. blank glas

Constantijn
incl. blank glas
Rooster Eden (zwart)

Maurits
Roosterpakket Abilene (zwart)
Incl. draairaam met blank glas

Maurits
Roosterpakket Estavan (zwart)
Incl. draairaam met blank glas

Rijke prof ilering

Wouter
Roosterpakket Grenova (zwart)
incl. draairaam met blank glas
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Florian
Roosterpakket Camden
(zwart) incl. draairaam 
met blank glas

Florian
Roosterpakket Lenora
(zwart) incl. draairaam
met blank glas

Roosterpakket Camden

Naast het standaard messingdraairaambeslag bij de roosters/draairamen is er ook RVS draairaambeslag leverbaar.

LVP 525 Messing

Denk ook aan mooi Veiligheidsbeslag. Onze Veiligheids-

pakketten maken het je gemakkelijk. Een complete set  

en de boringen en frezingen zijn al voor je ged
aan.

Tip:

authentiek
en sierlijk

Al het isolatieglas is
dubbelzijdig gehard

veiligheidsglas.
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Glas in lood Juntura

Glas in lood Monida

Jurriaan
mat glas met blanke bies

Rogier
mat glas (gemonteerd)
Ook verkrijgbaar met blank glas

Jurriaan
glas in lood Monida

Jurriaan
glas in lood Juntura

authentiek
en sierlijk

Al het isolatieglas is
dubbelzijdig gehard

veiligheidsglas.

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde
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Het zonlicht speelt met 
alle accenten van het huis
De inspiratie van het goede buitenleven. Landelijke 

deuren maar wel met de kwaliteit van nu. Deur Hielke is 

ook toepasbaar als duo-deur. Bij duo-deuren kunnen  

de boven- en onderkant gescheiden van elkaar geopend 

worden.

Hielke
blank glas met 4-ruitsverdeling

Hielke
blank glas met 9-ruitsverdeling

Sietse
glas in lood Vernon

Sietse
Blank glas en rooster Eden

Sietse
incl. blank glas

Hielke is verkrijgbaar
met blank en mat isolatieglas.

Glas in lood Vernon

Sietse
glas in lood Stanton
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Wibe
blank glas 4-ruitsverdeling

Een nieuwe voordeur, maar dan? Met Lundia Compleet 
nemen wij alle lastige klussen voor je uit handen. Jij hoeft 
alleen een mooie deur met glas en een Veiligheidspakket 
te kiezen. Kies gelijk een mooie kleur en wij zorgen dat 

jouw deur perfect in je woning komt te hangen. 

Maak je deur uniek!
Met de robuust en traditioneel serie van Lundia kies je voor een deur die 

perfect bij jou past. Je kunt helemaal zelf bepalen hoe je deur er uit gaat zien. 

Wibe
blank glas

Lundia 
compleet

Guy
mat glas (gemonteerd)
Ook verkrijgbaar met blank glas

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Deur Wibe is ook als achterdeur 
toe te passen.
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Rintje
glas in lood Lemmon

Rintje
blank glas

Rintje
Blank glas met roedepakket 
6-ruits

Rintje
Blank glas met roedepakket 
3-ruits

Glas in lood Lemmon

Denk ook aan mooi

veiligheidsbeslag, onze 

Veiligheidspakketten maken  

het heel gemakkelijk voor je.  

Alle boringen en frezingen  

zijn al gedaan.

LVP 126 Aluminium

LVP 150 Aluminium

Al ons Veiligheidsbeslag is voorzien van 
kerntrekbeveiliging. Deze beschermt de 
cilinder tegen uitboren en uittrekken.
De beste beveiliging voor je woning!
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  eerlijk en   
eigentijds
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Robin
mat glas

Robin
glas in lood Arnidon

Een stijlvolle keuze voor
jarenlang woonplezier
Door het eigentijdse maar ook licht klassieke karakter past deze serie  

bij meerdere typen huizen. De deuren vormen met hun rustige panelen  

en profielen een fraai geheel met je woning. De hoogwaardige kwaliteit  

staat garant voor jarenlang woonplezier.

Boris
glas in lood Venator

Boris
mat glas
Ook verkrijgbaar met blank glas

Boris
glas in lood Castor
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Daan
mat glas
Ook verkrijgbaar met blank glas

Daan
panelen

Daan
glas in lood Almont

Daan
glas in lood Merlin

Daan
glas in lood DorenaDaan

glas in lood Cordero

Erik - draairichting L2/R3
mat glas blanke bies
Ook verkrijgbaar met blank glas

Erik - draairichting L1/R4
mat glas blanke bies
Ook verkrijgbaar met blank glas

Glas in lood Cordero

Glas in lood Almont
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Victor / Art*
glas in lood Castor 

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Victor / Art*
glas in lood Venator 

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Victor / Art*
mat glas 
Ook verkrijgbaar met blank glas

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

  eerlijk en   
eigentijds

*Deur Victor is tevens op maat te maken. 
Als maatwerk deur heet hij Art.
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Henri / Alain
mat glas
Ook verkrijgbaar met blank glas

Maak je huis uniek
Een modern huis is vaak strak van vorm. Pure 

materialen, klasse door eenvoud. Als je een voorkeur 

hebt voor moderne vormen en een strakke belijning, 

biedt deze collectie meerdere mogelijkheden. De 

stijl van de deur wordt bepaald door de moderne 

paneelverdeling en glascombinaties.

Leroy / Noah
mat glas
Ook verkrijgbaar met blank glas

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Leroy  is als Noah ook 
in maatwerk verkrijgbaar.

Het veiligheidspakket maakt van je buitendeur 
een veilige deur. Wij maken het gemakkelijk voor je. Alle boringen en frezingen zijn al gedaan.

Lucien / Eugene
mat glas
Ook verkrijgbaar met blank glas

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Deur Lucien is in maatwerk verkrijgbaar als Eugene

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Deur Henri is in maatwerk 
verkrijgbaar als Alain
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Cedric
mat glas (gemonteerd)
Ook verkrijgbaar met blank glas

Dit is een isolerende deur, zodat de warmte 
binnenblijft, je wooncomfort verhoogt en je 

tevens energie bespaart.

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Didier
mat glas

Quentin
mat glas (gemonteerd)
Ook verkrijgbaar met blank glas

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Yannic
mat glas (gemonteerd)
Ook verkrijgbaar met blank glas

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Fabien

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde



23



Glassoorten
Een buitendeur is belangrijk in het aanzicht  

van een woning. Het moet één geheel zijn met  

het huis. Kies het glas die het beste past bij de 

gevel van jouw huis en jouw wensen.

      laat
licht door

authentiek en sierlijk

Blank glas

Blank glas

Mat glas

Glas in lood Monida

Glas in lood Juntura

Glas in lood Lemmon

Mat glas

Glas in lood Stanton

Glas in lood Vernon

robuust en traditioneel 
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eerlijk en eigentijds

Al het isolatieglas is dubbelzijdig gehard veiligheidsglas. 
Dit is vijf keer sterker dan enkel glas. Mocht het toch breken 

dan valt het in kleine ongevaarlijke stukjes uiteen.

Mat glas blanke bies

Mat glas

Blank glas

Glas in lood
Venator/Almont

Glas in lood 
Castor/Merlin

Glas in lood Dorena

Glas in lood Arnidon

Blank glas

Mat glas

helder en verfijnd
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    elegant en    
  toegankelijk
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Gun jezelf een mooie  
en veilige achterdeur
In Nederland worden de meeste inbraken via de achterdeur  

gepleegd. Denk dus ook bij de aanschaf van een nieuwe  

achterdeur aan een Veiligheidspakket. Veilig en Makkelijk!

*bwh = borstweringshoogte

Simon
blank glas
bwh = 27 cm Simon

blank glas met
8-ruitsverdeling

Gerrit
blank glas
bwh = 40 cm

Otto
blank glas met
4-ruitsverdeling

Otto
blank glas
bwh = 92 cm

Koen
blank glas met
6-ruitsverdeling

Koen
blank glas
bwh = 66 cm

Gerrit
blank glas met
8-ruitsverdeling
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Wibe
blank glas
bwh = 92 cm

Joost
blank glas 
bwh = 66 cm

Joost
blank glas met
6-ruitsverdeling 

Wibe
blank glas met
4-ruitsverdeling

Achterdeuren luxe

Maak je achterdeur veilig door g
elijk

een Veiligheidspakket te bestel
len!

Een fraaie achterdeur voorzien van een bossingpaneel.
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Achterdeuren basis

Achterdeuren vuren

Anton
blank isolatieglas
bwh = 40 cm

Ben
blank isolatieglas
bwh = 90 cm

Jochem
draadglas (enkel glas)
bwh = 71 cm

Kees
blank isolatieglas
bwh = 70 cm

Ben
draadglas (enkel glas)

Huub
draadglas (enkel glas)
bwh = 91 cm

Kees
draadglas (enkel glas)

Draadglas is ideaal voor je achterdeur in de berging of schuur.

Een prima schuurdeur voor een vriendelijke prijs.
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Alle benodigde frezingen zijnvoor je gedaan. Wel zo makkelijk.

     dubbele 
deuren
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Dubbele deurenpakket

Stappenplan

1  Kies een deurmodel uit de serie Achterdeuren Luxe 

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

3  Kies het bijbehorende pakket (01, 02, 03 en 04)

4  Lundia verzorgt de nodige frezingen in de deur

Kenmerken

•  driepuntssluiting sleutelbediend of krukbediend

•   deze deurensets zijn geschikt voor deuren van 

211,5 en 231,5 cm.

•  sluitlijst voor de passieve deur

•  8 stuks - 89 mm x 89 mm scharnieren

•  aanslaglatten

•  de benodigde frezingen in de deuren

Dubbele deurenpakket

Pakket 01 sleutelbediend linksdraaiend

Pakket 02 krukbediend linksdraaiend

Pakket 03 sleutelbediend rechtsdraaiend

Pakket 04 krukbediend rechtsdraaiend

Situatie B linksdraaiendSituatie A rechtsdraaiend

Wil je veel licht in je huis? 
Kies dan voor deur Joost of Gerrit.

+

Alle benodigde frezingen zijnvoor je gedaan. Wel zo makkelijk.

Ga hier staanGa hier staan

Binnen

Buiten
Pakket 03/04 Pakket 01/02

Buiten verbinden met binnen. Dat is wat je met onze dubbele deurenset doet. Breng het 

lekkere weer naar binnen maar vergroot je huis ook met je tuin!  Met één beweging heb je 

het voor elkaar.
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Karwei heeft ook...

Willem

Hendrik

Jan

Door deze afwateringsdorpel loopt het water mooi langs de tuindeur en blijft het er niet op liggen.

tuindeuren

Achterzijde van de tuindeuren.

Hardhouten tuindeur

Vuren tuindeuren

aan een goede afsluiting van je tuin gedacht.
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tuindeuren



Wat doen wij voor je:

Wij meten je kozijn bij jou thuis op

Wij monteren het glas voor je in de deur

Wij lakken de deur in de door jou gewenste RAL kleur 
in zijdeglans af

Wij monteren het veiligheidspakket  
inclusief cilinder

Wij voorzien het bestaande kozijn van  
nieuwe tochtprofielen

Onze Lundia vakman hangt de deur perfect af

Je oude deur nemen wij mee

De levertijd is ongeveer 10 weken

 Lundia 
compleet

Lundia compleet  
Je wilt graag een nieuwe voordeur maar hebt niet de 

mogelijkheid om hem zelf te plaatsen? Kies dan voor 

Lundia compleet. De door jouw gekozen deur wordt  

digitaal ingemeten, afgelakt in de kleur die je wilt en  

netjes afgehangen in je huis. Kies een Veiligheidspakket 

en wij monteren deze keurig voor je af. En voilá een  

complete deur van Lundia! 



Wat mag jij doen:

Kies je deur en glas of roosterpakket

Kies de kleur van je deur

Kies je Veiligheidspakket, met een sleutelbediende  
driepuntssluiting

Kies je opties (brievenbuspakket en/of tochtvaldorpel).
De binnenkant in een andere kleur, ook dat is mogelijk.

Vul het inmeetformulier Lundia compleet in en je wordt 
gebeld voor een inmeetafspraak (zie pagina 51) 

Na het inmeten plaats je de definitieve bestelling bij je 
bouwmarkt

Bijna alle Lundia buitendeuren komen in aanmerking voor 
Lundia compleet  m.u.v. de achterdeuren Basis, achterdeuren 

Vuren en de duodeuren

De roosters zijn af te lakken in 6 verschillende RAL kleuren 
(RAL9001, RAL9006, RAL 1036, RAL6009, RAL5004, RAL9005)

Jij kiest een van 
de vele mooie RAL 
kleuren, wij lakken 
de deur voor je af!

De zekerheid van een profession
al  

die je deur perfect afhangt!
 • Mooi
 • Makkelijk
 • Veilig
••

+ +
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Veiligheidsscharnieren

Deze hebben een 

ingebouwde dievenpen. 

Meer werk voor  

inbrekers, minder kans 

op inbraak.

Driepuntssluiting  

Sleutelbediend of krukbediend.

Frezingen veiligheidsbeslag  

Voor het eenvoudig monteren van veiligheidsdeurbeslag,

brengt Lundia de volgende frezingen in je deur aan:

1 Krukgat   |  2 Cilindergat  |  3 Gaten voor patentbouten

Alle boringen en frezingen 

Driepuntssluiting,  

armschaven, 

veiligheidsbeslag. M.u.v. 

scharnierinkrozingen

Veiligheidspakketten
Veilig met SKG*** veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

Een op elkaar afgestemd pakket: past altijd

Bespaar tijd en ongemak. Lundia doet alle boringen en frezingen

Kies het deurbeslag welke bij jouw achter- of voordeur past

Veiligheidsbeslag
met kerntrekbeveiliging

Kies een van de

deurbeslagsets op  

de pagina’s hiernaast.

1

3

3

3

2
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Deurbeslag voordeuren

Stel je eigen Veiligheidspakket samen door uit onderstaand deurbeslag te kiezen. Standaard 

worden bij voordeuren de driepuntssluiting sleutelbediend (of krukbediend bij achterdeuren)  

en de veiligheids-scharnieren met dievenpen meegeleverd. En de bewerkingen uitgevoerd  

(m.u.v. scharnierinkrozingen). 

Al ons Veiligheidsbeslag is voorzien van 
kerntrekbeveiliging. Deze beschermt de cilinder 

tegen uitboren en uittrekken.
De beste beveiliging voor je woning!

Dit deurbeslag is specifiek voor deuren met een groot draairaam.

LVP 525 Messing

Veiligheidspakketten

LVP 100 Aluminium LVP 150 Aluminium

LVP 125 Aluminium LVP 126 Aluminium

Aluminium RVS Messing

Krasvastheid   

Kerntrekbeveiliging Ja Nee Ja

Gewicht   

Garantie 2 jaar 2 jaar 6 jaar

Ja
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LVP 300 RVS

LVP 351 RVS

LVP 355 RVS

LVP 301 RVS

LVP 354 RVS

LVP 350 RVS

LVP 326 RVSLVP 325 RVS
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LVP 353 RVS

Deurbeslag achterdeuren

Onderstaande Veiligheidspakketten zijn alleen geschikt voor achterdeuren.

LVP 302 RVS LVP 352 RVS

LVP 101 Aluminium LVP 151 Aluminium

Aluminium RVS Messing

Krasvastheid   

Kerntrekbeveiliging Ja Nee Ja

Gewicht   

Garantie 2 jaar 2 jaar 6 jaar

Ja
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LBP 650 Messing

Briefplaat

Tochtborstel

Brievenbuspakketten
Kies je een van onze brievenbuspakketten dan zal Lundia je voordeur voorzien van

een briefsleuffrezing en je ontvangt een briefplaat en tochtborstel. De frezing wordt per

deurmodel op een vaste plek gefreesd. Je kunt ook kiezen voor alleen de briefplaatfrezing.

Brievenpuspakketten kunnen alleen toegepast worden bij deuren waar een brievenbus is 

afgebeeld.

LBP 450 RVS

Tochtborstel

LBP 600 Messing

Briefplaat

LBP 400 RVS

Tochtborstel

Tochtborstel

inclusief
briefsleuffrezing
en patentboringen,

dit bespaart veel tijd.

LBP 250 Aluminium

Briefplaat

Tochtborstel

LBP 200 Aluminium

Briefplaat

Tochtborstelvochtwerend
windwerend

geluidsdempend.
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Driepuntssluiting
Lundia biedt naast een mooi programma buitendeuren ook een aantal opties die de veiligheid 

van je deur en dus je woning verbeteren. Denk daarbij aan de driepuntssluiting en onze 

Veiligheidspakketten met kerntrekbeveiliging. Hiermee geef je inbrekers geen kans. Voor 

je gemak voorziet Lundia de deur ook van de bijbehorende frezingen en boringen. Wel zo 

gemakkelijk.
Driepuntssluiting

Vrijwel alle Lundia buitendeuren zijn te voorzien 

van een driepuntssluiting. Deze driepuntssluitingen 

hebben een SKG*** keurmerk en voldoen aan de 

hoge eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Bestel je een driepuntssluiting bij je deur, 

dan frezen wij de sparing alvast. In de 

driepuntssluiting kun je je eigen bestaande 

cilinder gebruiken of je monteert een nieuwe.

Wanneer je kiest voor een duo-deur kun je geen

driepuntssluiting plaatsen.

Bij je bestelling dien je het volgende op te geven:

de draairichtingscode L1, R2, L3 of R4, zie pag. 44.

Sleutelbediend:

Je draait je sleutel tweemaal rond, Naast het slot 

zelf worden op nog twee punten in de deur haken 

(schoten) uitgeworpen en vallen in het kozijn. Met 

deze  handeling is je deur op drie punten stevig 

vergrendeld. Deze driepuntssluiting kan worden 

toegepast in zowel voor- als achterdeuren.

Krukbediend:

Je beweegt de deurkruk naar boven. Twee 

haken (schoten) boven- en onderin de deur 

worden uitgeworpen en vallen in het kozijn. 

Draai daarna de sleutel rond dan wordt ook de 

nachtschoot uitgedraaid. Je deur is nu op drie 

punten vergrendeld. Deze versie is alleen voor 

achterdeuren geschikt.
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Bewerkingen
Automatische tochtvaldorpel

Briefsleuffrezing

Slotgat

Wil je een briefsleuffrezing in je deur? Geef dit dan

aan bij je bestelling. Je briefsleuf wordt aangebracht

op de locatie zoals afgebeeld in deze brochure.

Uitzonderingen op de afmetingen zijn niet mogelijk in

verband met de constructie van de deur of de normen  

van PostNL . Een briefsleuf is alleen mogelijk bij de  

deuren waar deze ook is afgebeeld.

Lundia kan alvast een slotgat in je buitendeur frezen, 

hierdoor wordt het monteren van een slot zeer eenvoudig. 

Het slotgat wordt op de standaardhoogte gefreest. Dit 

betekent dat het hart van het krukgat op 105 cm vanaf 

de onderzijde van de deur zit. Om het slotgat aan de 

juiste zijde van de deur, geef je bij je bestelling de juiste 

draairichting op (L1, R2, L3, R4). Zie pagina 44. Bij duo-

deuren zit het slotgat standaard in het bovendeel van 

de deur op 120,5 cm (hart krukgat). Indien je het slotgat 

in de onderdeur wenst, op een hoogte van 83 cm (hart 

krukgat), geef je dat aan bij je bestelling.

Dan is de tochtstrip ingetrokken

deuropen deurdicht

Dan valt de tochtstrip automatisch naar beneden

Om vervelende tocht onder je deur te  

voorkomen, kun je kiezen voor een auto-

matische tochtvaldorpel. Wanneer je de 

deur sluit, opent het profiel automatisch 

en dicht de kier onder de deur af. De uitval 

is maximaal 15mm. De tochtvaldorpel is 

alleen toepasbaar bij naar binnendraaiende 

buitendeuren. De tochtvaldorpel wordt 

inclusief frezing geleverd. Indien de deur 

aan de onderkant moet worden ingekort, 

moet de aangebrachte frezing tot de juiste 

diepte (28 mm) worden bijgewerkt. De 

inkortbare tochtvaldorpels zijn leverbaar  

in drie breedtematen.

55
290
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Bewerkingen

Dan valt de tochtstrip automatisch naar beneden

Informatie
Duurzaamheid en kwaliteit zijn begrippen 

die bij ons onafscheidelijk zijn. Sterker nog, 

de allerhoogste kwaliteitseisen gaan hand 

in hand met het streven om zo duurzaam 

mogelijk te produceren. Veel mensen op 

de wereld zijn afhankelijk van bossen voor 

hun levensonderhoud. Ze halen er voedsel, 

drinkwater en grondstoffen uit. Bovendien 

zijn bossen zeer belangrijk voor het zuiveren 

van de lucht, het opnemen van CO2 en het 

leveren van zuurstof. Het is van groot belang 

om ongecontroleerde houtkap tegen te 

gaan. Lundia deuren realiseert zich dat een 

actief beleid ten aanzien van gecertificeerd 

hout een noodzaak is. Alle deuren worden 

geleverd met een FSC® of PEFC ™  keurmerk. 

Hiermee kun je zien dat het gebruikte hout uit 

verantwoord beheerde bossen komt. Omdat 

je probleemloos moet kunnen vertrouwen op 

de kwaliteit van onze buitendeuren, geven wij 

ook een goede kwaliteitsgarantie. Kijk voor 

meer informatie op www.fsc.nl.

Controle en onderhoud

Weldorpel

Als preventie voor het intrekken/absorberen van vocht:

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.  

Lees voor meer info de meegeleverde montagehandleiding.

•  Voorzie je alle gaten en sleuven voor sloten, brievenplaten,  

scharnieren, glassponningen e.d. van een extra  

beschermende grondlaag.

•  Bescherm je de onder-, bovenkant en overige liggende  

delen van de deur door een extra laag afsluitende verf  

of gelijkwaardig product aan te brengen.

•  Breng je 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 beide zijden van de deur op deze manier.

Een weldorpel geeft je voordeur een rijke uitstraling en zorgt 

er ook voor dat er geen regenwater onder de deur kan 

komen. Weldorpels worden los met de deur meegeleverd. 

Duo-deuren worden standaard geleverd met 2 dorpels 

en een sluitlat. Bij achterdeuren worden geen weldorpels 

meegeleverd. Geadviseerd wordt om de dorpel met watervaste 

houtlijm te verlijmen en daarna vast te schroeven.
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sponningmaat

Draairichting van de buitendeur

Roosterkleuren (t.b.v. Compleet) 

Naar binnendraaiende deur Naar buitendraaiende deur

Maatvoering

Garantie

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

De meeste voordeuren draaien naar binnen open en de meeste achterdeuren naar buiten.  

In deze tekening staat hoe de draairichting bepaald kan worden.

Het bepalen van de juiste maat kan op twee manieren:

1  Meet je huidige deur en gebruik deze maat om de juiste deur 

te bestellen.

2  Meet de, zowel in hoogte als in de breedte, binnenmaat van 

je kozijn op.

Dit wordt de sponningmaat genoemd. Omdat er maatverschillen 

in een kozijn kunnen bestaan, moet de breedte op 3 plaatsen 

(onder, midden en boven) en de hoogte op 2 plaatsen (links 

en rechts) gemeten worden. Voor de juiste maat van de deur 

dient vervolgens ca. 5 mm in de breedte en de hoogte van de 

sponningmaat afgetrokken te worden.

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd je 

aankoopbewijs 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. Lundia deuren dienen binnen 2 weken na 

levering volledig afgehangen en behandeld te worden. Veel deuren zijn al 

voorbehandeld met een grondlak. Deze hoeft je alleen licht op te schuren 

en twee keer af te lakken in de gewenste eindkleur met een terpentine 

houdende verf of kwalitatieve verf op water-basis. Onbehandelde deuren 

behandel je twee keer met een transparante beits, witte of gekleurde 

grondverf. Om een goed resultaat te behalen lak je de deur twee keer af.

Tussen de behandelingen door de deur licht opschuren en stofvrij maken.

De binnenmaat
van het kozijn

Rijtuigengroen ral 6009 Mergelwit ral 9001 Zilver ral 9006Geldersblauw ral 5004Goudkleur ral 1036 Zwart ral 9005

Afgebeelde RAL kleuren geven een indicatie. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 44



échte   
 Lundia
  kwaliteit

Kwaliteit zoals jij die wilt
Lundia deuren zijn kwaliteitsdeuren. Bij ons kun je  
kiezen tussen goed, beter en best! Zowel de kwaliteit 
als de manier waarop de deur is afgewerkt. Lundia  
deuren zijn in grofweg 3 categorieën in te delen;

Goed isolerende 
deur

kies je 
afwerking!

vuren

massief hardhout

onbehandeld

2x gegrond

Lundia Compleet

Lundia Isolatie

Afwerking
Onze vuren achterdeuren worden onbehandeld geleverd, waarna je ze zelf transparant 
kunt lakken of dekkend kunt schilderen. Onze luxe paneel voordeuren worden voor-
zien van een goede lichtgrijze grondverf. Deze ondergrond is geschikt voor elke kleur. 
Kies je voor de service Lundia Compleet, dan lakken wij je deur af in een Ralkleur naar 
keuze.

            de vuren poort- en balkondeuren, welke uitermate  
geschikt zijn om je tuin mee af te sluiten

        de massief hardhouten deuren, in de meeste gevallen 
voorzien van traditionele panelen

    en de isolerende deuren, gemaakt volgens de sandwich-
methode; twee hardhouten multiplex platen, voorzien 
van een isolerende kern.

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde
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deur deurhoogte 201,5 deurhoogte 211,5 deurhoogte 231,5 adviesprijs
201,5 / 211,5 cm

adviesprijs
231,5 cm

deurbreedte 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

Boris • • • • • • 529,00
Blank glas • • • • • • 135,00
Mat glas • • • • • • 155,00
Glas in lood Venator • • • • • • 215,00
Glas in lood Castor • • • • • • 215,00

Constantijn (incl. blank glas) • • • • • • 739,00
Rooster Eden • • • • • • 105,00

Daan • • • • • • • 525,00 589,00
Glas in lood Almont • • • • • • 349,00
Blank glas • • • • • • 215,00
Mat glas blanke bies • • • • • • • 235,00 235,00
Glas in lood Cordero • • • • • • 349,00
Panelen • • • • • • • 140,00 140,00
Glas in lood Merlin • • • • • • 375,00
Glas in lood Dorena • • • • • • • 445,00 445,00

Didier • • • • • • • 629,00 689,00
Mat glas • • • • • • • 175,00 175,00

Erik • • • • • • 629,00
Blank glas • • • • • • 165,00
Mat glas blanke bies • • • • • • 245,00

Florian • • • • • • 845,00
Roosterpakket Camden • • • • • • 325,00
Roosterpakket Lenora • • • • • • 535,00

Hielke • • • • • • 569,00
Blank glas 4-ruits verdeling • • • • • • 185,00
Blank glas 9-ruits verdeling • • • • • • 245,00
Mat glas 4-ruits verdeling • • • • • • 225,00
Mat glas 9-ruits verdeling • • • • • • 245,00

Jurriaan • • • • • • 650,00
Mat glas blanke bies • • • • • • 245,00
Glas in lood Juntura • • • • • • 445,00
Glas in lood Monida • • • • • • 450,00

Maurits • • • • • • 635,00
Roosterpakket Abilene • • • • • • 429,00
Roosterpakket Estavan • • • • • • 535,00

Robin • • • • • • 525,00
Mat glas • • • • • • 165,00
Glas in lood Arnidon • • • • • • 215,00

Rintje • • • • • • 579,00
Blank glas • • • • • • 109,00
Glas in lood Lemmon • • • • • • 190,00
Roedepakket 3-ruits • • • • • • 109,00
Roedepakket 6-ruits • • • • • • 109,00

Sietse • • • • • • 635,00
Blank glas • • • • • • 70,00
Rooster Eden • • • • • • 105,00
Glas in lood  Vernon • • • • • • 109,00
Glas in lood Stanton • • • • • • 109,00

Wouter • • • • • • • 845,00 939,00
Roosterpakket Grenova • • • • • • • 645,00 645,00
Roosterpakket Fortuna • • • • • • 535,00

Prijslijst en maattabel
 Kenmerken voordeuren
• massief hardhout
• middengrijs 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

kijk voor de uitleg van de sterren en kwasten op pagina 45.

Deur Wibe vind je bij de Achterdeuren Luxe.
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deur deurhoogte 201,5 deurhoogte 211,5 deurhoogte 231,5 adviesprijs
201,5 / 211,5 cm

adviesprijs
231,5 cm

deurbreedte 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

Henri • • • • 815,00
Blank glas • • • • 140,00
Mat glas • • • • 160,00

Leroy • • • • 815,00
Blank glas • • • • 190,00
Mat glas • • • • 225,00

Lucien • • • • 815,00
Blank glas • • • • 109,00
Mat glas • • • • 139,00

Victor • • • • 815,00
Blank glas • • • • 105,00
Mat glas • • • • 135,00
Glas in lood Venator • • • • 215,00
Glas in lood Castor • • • • 215,00

 Kenmerken Isolatie voordeuren
• multiplex met isolerende kern
• middengrijs voorbehandeld
• inclusief weldorpel
• voorzien van opgelegde glaslat (m.u.v. Victor en Henri)
• ingefreesde groeven aan zowel de buitenzijde als de binnenzijde
• driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket mogelijk (inclusief boringen)
• aan de bovenzijde 40 mm inkortbaar en onderzijde 60 mm inkortbaar
• brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld)
• aan de zijkanten 40 mm inkortbaar
• levertijd ca. 2 weken

 Kenmerken Isolatie voordeuren maatwerk
• multiplex met isolerende kern
• middengrijs voorbehandeld
• inclusief weldorpel
• voorzien van opgelegde glaslat (m.u.v. Art en Alain)
• ingefreesde groeven aan de buitenzijde van de deur, de binnenzijde is vlak
• glas is voorgemonteerd en afgekit
• 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. 6 weken

deur deurhoogte 201,5 deurhoogte 211,5 deurhoogte 231,5 adviesprijs
201,5 / 211,5 cm

adviesprijs
231,5 cm

adviesprijs
maatwerk

deurbreedte 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

Alain • • • 1105,00 1159,00 1250,00
Blank glas • • • 199,00 199,00 199,00
Mat glas • • • 209,00 209,00 209,00

Art • • • 1075,00 1125,00 1225,00
Blank glas • • • 125,00 125,00 125,00
Mat glas • • • 155,00 155,00 155,00
Glas in lood Venator • • • 215,00 215,00 215,00
Glas in lood Castor • • • 215,00 215,00 215,00

Cedric • • • • • • • 1059,00 1105,00 1189,00
Blank glas • • • • • • • 230,00 230,00 230,00
Mat glas • • • • • • • 265,00 265,00 265,00

Eugene • • • 959,00 1010,00 1095,00
Blank glas • • • 119,00 119,00 119,00
Mat glas • • • 149,00 149,00 149,00

Fabien • • • • • • • 845,00 899,00 979,00
Guy • • • • • • • 959,00 1010,00 1095,00

Blank glas • • • • • • • 115,00 115,00 115,00
Mat glas • • • • • • • 145,00 145,00 145,00

Noah • • • 959,00 1010,00 1099,00
Blank glas • • • 230,00 230,00 230,00
Mat glas • • • 265,00 265,00 265,00

Quentin • • • • • • • 1059,00 1109,00 1189,00
Blank glas • • • • • • • 230,00 230,00 230,00
Mat glas • • • • • • • 265,00 265,00 265,00

Rogier • • • • • • • 1075,00 1125,00 1225,00
Blank glas • • • • • • • 115,00 115,00 115,00
Mat glas • • • • • • • 145,00 145,00 145,00

Yannic • • • • • • • 1059,00 1105,00 1189,00
Blank glas • • • • • • • 115,00 115,00 115,00
Mat glas • • • • • • • 145,00 145,00 145,00

maatwerk

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde

Lundia
isolatie

Hoge
isolatie- 
waarde
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deur deurhoogte 201,5 deurhoogte 211,5 deurhoogte 231,5 adviesprijs
201,5 / 211,5 cm

adviesprijs
231,5 cm

deurbreedte 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

Anton • • • • • • • • • • 295,00
Blank glas • • • • • • • • • • 125,00
Montagepakket tbv isolatieglas • • • • • • • • • • 42,50

Ben • • • • • • • • • •   315,00
Draadglas • • • • • • • • • • 81,00
Blank glas • • • • • • • • • • 105,00
Montagepakket tbv isolatieglas • • • • • • • • • • 42,50

Kees • • • • • • • • • • 305,00
Draadglas • • • • • • • • • • 86,00
Blank glas • • • • • • • • • • 115,00
Montagepakket tbv isolatieglas • • • • • • • • • • 42,50

deur deurhoogte 201,5 deurhoogte 211,5 deurhoogte 231,5 adviesprijs
201,5 / 211,5 cm

adviesprijs
231,5 cm

deurbreedte 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

Gerrit • • • • • • 389,00
Blank glas • • • • • • 145,00
8-ruits verdeling • • • • • •   105,00

Koen • • • • • • 399,00
Blank glas • • • • • • 125,00
6-ruits verdeling • • • • • • 86,00

Otto • • • • • • • 419,00 450,00
Blank glas • • • • • • • 115,00 115,00
4-ruits verdeling • • • • • • • 65,00 65,00

Simon • • • • • • • • • 379,00 379,00
Blank glas • • • • • • • • • 115,00 115,00
8-ruits verdeling • • • • • • • • • 65,00 65,00

Joost • • • • • • 399,00 379,00
Blank glas • • • • • • 125,00 155,00
6-ruits verdeling • • • • • • 87,50 100,00

Wibe • • • • • • 419,00
Blank glas • • • • • • 115,00
4-ruitsverdeling • • • • • • 65,00

 Kenmerken Achterdeuren Luxe:
• massief hardhout
• middengrijs voorbehandeld
• exclusief weldorpel
• Joost en Wibe zijn voorzien van MDF exterieur panelen
• Inclusief ventilatiesleuven (m.u.v. Joost en Wibe)
• extra brede stijlen en dorpels voor Veiligheidsbeslag
• inclusief glaslatten t.b.v. isolatieglas
• driepuntssluiting en slotgat op bestelling leverbaar
• aan de boven- en onderzijde 25 mm inkortbaar
• aan de zijkanten 25 mm inkortbaar
• levertijd ca. 2 weken

 Kenmerken Achterdeuren Basis:
• massief hardhout
• middengrijs voorbehandeld
• exclusief weldorpel
• gehard veiligheidsisolatieglas apart leverbaar
• zonder montagepakket alleen geschikt voor enkel glas
• exclusief glaslatten, montagepakket t.b.v. isolatieglas apart leverbaar
• driepuntssluiting en slotgat op bestelling leverbaar
• aan de boven- en onderzijde 10 mm inkortbaar
• aan de zijkanten 10 mm inkortbaar
• levertijd ca. 2 weken
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veiligheidspakketten achterdeuren prijs

LVP 101 - Aluminium 345,00

LVP 151 - Aluminium 345,00

LVP 302 - RVS 455,00

LVP 352 - RVS 455,00

LVP 353 - RVS 455,00

veiligheidspakketten voordeuren prijs

LVP 100 - Aluminium 345,00

LVP 125 - Aluminium 345,00

LVP 126 - Aluminium 345,00

LVP 150 - Aluminium 345,00

LVP 300 - RVS 455,00

LVP 301 - RVS 455,00

LVP 325 - RVS 455,00

LVP 326 - RVS 455,00

LVP 350 - RVS 455,00

LVP 351 - RVS 455,00

LVP 354 - RVS 455,00

LVP 355 - RVS 455,00

LVP 525 - Messing 560,00

beslagset draairaam prijs

Beslagset RVS tbv draairaam van een roosterdeur 79,95

dubbele deurenpakket prijs

Dubbele deurenset 01 sleutelbediend; linksdraaiend 569,00

Dubbele deurenset 02 krukbediend; linksdraaiend 569,00

Dubbele deurenset 03 sleutelbediend;rechtsdraaiend 569,00

Dubbele deurenset 04 krukbediend; rechtsdraaiend 569,00

bewerkingen prijs

Frezing slotgat Nemef 1200 (standaard) 17,50

Frezing slotgat Nemef 4119 15,95

Frezing slotgat Nemef 4139 15,95

Briefplaatfrezing 17,50

Driepuntssluiting sleutelbediend 239,00

Driepuntssluiting krukbediend 239,00

Tochtvaldorpel 75,00

Frezing cilindergat PC maat 55 mm 17,50

Frezing cilindergat PC maat 72 mm 17,50

frezing krukgat door-en-door 17,50

Armschaven sluitzijde (2 mm) 15,50

deur deurhoogte 176 deurhoogte 211,5 deurhoogte 231,5 adviesprijs
176 / 211,5 cm

adviesprijs
231,5 cm

deurbreedte 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

Jan • 94,00
• • 99,00

Willem • 94,00
• • 99,00

deur deurhoogte 176 deurhoogte 211,5 deurhoogte 231,5 adviesprijs
176 / 211,5 cm

adviesprijs
231,5 cm

deurbreedte 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

Hendrik • • • • 259,00
Afwateringsdorpel • • • • 20,00

deur deurhoogte 201,5 deurhoogte 211,5 deurhoogte 231,5 adviesprijs
201,5 / 211,5 cm

adviesprijs
231,5 cm

deurbreedte 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

Huub • • • • • • • • 115,00
Draadglas • • • • • • • • 81,00

Jochem • • • • • • • • 105,00
Draadglas • • • • • • • • 86,00

Lundia compleet prijs

Lundia Compleet service 635,00

Toeslag voor een deur met roosterpakket 81,00

Extra deur op hetzelfde adres 529,00

Uitfrezen bestaand kozijn, opdek naar stomp 235,00

Binnenzijde in andere RAL kleur aflakken 76,00

Spionoog alleen bij deur Fabien 27,50

brievenbuspakketten prijs

LBP 200 - Aluminium ovaal 127,50

LBP 250 - Aluminium recht 127,50

LBP 400 - RVS ovaal 149,00

LBP 450 - RVS recht 149,00

LBP 600 - Messing ovaal 289,00

LBP 650 - Messing recht 289,00

 Kenmerken Achterdeuren vuren:
• massief vurenhout
• onbehandeld
• exclusief weldorpel
•  geschikt op transparant te lakken  

of dekkend te schilderen
• slotgat op bestelling leverbaar

• draadglas leverbaar
• alleen geschikt voor enkel glas
• aan de boven- en onderzijde 10 mm inkortbaar
• aan de zijkanten 10 mm inkortbaar
• levertijd ca. 2 weken

 Kenmerken Tuindeur hardhout:
• massief hardhout
• groen voorgegrond
• exclusief weldorpel
• slotgat op bestelling leverbaar

• afwateringsdorpel op bestelling leverbaar
•  aan de bovenzijde 10 mm en onderzijde 100 mm inkortbaar
• aan de zijkanten 10 mm inkortbaar
• levertijd ca. 2 weken

 Kenmerken Tuindeur vuren:
• massief vurenhout
• onbehandeld
• exclusief weldorpel
• afwateringsdorpel niet leverbaar

•  aan de bovenzijde 10 mm en onderzijde  
100 mm inkortbaar

• aan de zijkanten 10 mm inkortbaar
• levertijd ca. 2 weken

Accessoires en bewerkingen

Tuindeuren van 176 cm hoog zijn aan de onderzijde 10 mm inkortbaar.
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Bestelformulier Maatwerk Lundia Isolatie

Opmerkingen

Bestelgegevens consument

Naam

Adres

PC/Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Bestelgegevens bouwmarkt

Bouwmarkt

Contactpersoon

Adres

PC/Plaats

Telefoon

Referentie

Voorwaarden Maatwerk: Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Datum                                    Handtekening consument

Opties

Driepuntsluiting krukbediend  Ja     Nee

Driepuntsluiting sleutelbediend  Ja     Nee

Veiligheidspakket  Ja     Nee Pakket:

Brievenbuspakket  Ja     Nee Pakket:

Beslagset RVS draairaam  Ja     Nee

Deur Prijs

Deurmodel

Afmeting (in mm) Hoogte: Breedte:

Glassoort

Draairichting L1    /  R2   /   L3    /    R4

Bewerkingen (optioneel)

Slotgatfrezing*  Ja     Nee Nemef 1200 / 4119 / 4139

Cilindergat*  Ja     Nee Uitvoering:

Krukgat*  Ja     Nee

Brievenbusfrezing

* N.v.t. wanneer je kiest voor een veiligheidspakket

 Ja     Nee

Tochtvaldorpel (incl. frezing)  Ja     Nee

Armschaven aan de sluitzijde (2 mm)  Ja     Nee

TotaaL:

¨ ¨

¨ ¨

¨ ¨

¨ ¨

¨ ¨

¨ ¨

¨ ¨

¨ ¨

¨ ¨

¨ ¨

¨ ¨

50



Deur (verplicht in te vullen) Prijs

Deurmodel

Glas / rooster

Afmeting huidige deur (in mm) Hoogte: Breedte:

Aflak RAL kleur

Aflak rooster RAL kleur (indien van toepassing)

Veiligheidspakket achterdeur* Pakket:

Veiligheidspakket voordeur* Pakket:

Lundia Compleet Toeslag bij een roosterdeur

Opties

Aflak RAL kleur binnenzijde  

Brievenbuspakket  Ja     Pakket:

Tochtvaldorpel incl. frezing  Ja     Nee  

Uitfrezen kozijn  Ja     Nee    (Van opdek naar stomp)  

Spionoog (alleen bij Fabien)

Beslagset RVS tbv draairaam

 

TotaaL:

¨

¨ ¨

¨ ¨

* alleen met een sleutelbediende driepuntssluiting te bestellen

Inmeetformulier Lundia Compleet
 Ja, ik wil graag gebruik maken van de service Lundia Compleet. De Lundia vakman mag contact met mij 

opnemen voor het maken van een inmeetafspraak en om de bestelling definitief te maken.

Voorwaarden Lundia Compleet
• 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 voor-
waarden, deze staan beschreven op het bestelformulier welke je ondertekent na inmeting. Lees deze voorwaarden 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.

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

LET OP: Na het inmeten wordt de bestelling definitief gemaakt, lever dan het bestelformulier  
in bij de bouwmarkt, levertijd is dan ca. 6 weken.

Gegevens consument

Naam

Adres

PC/Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Gegevens bouwmarkt

Bouwmarkt

Contactpersoon

Adres

PC/Plaats

Telefoon

Referentie

Handtekening consument                   Handtekening dealer

Datum                   Lever het inmeetformulier in bij je Lundia bouwmarkt.
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Checklist voor je nieuwe deur!

Deurmodel:

Deurbreedte:  73  78  83  88  93  anders:

Deurhoogte:  201,5  211,5  231,5  anders:

Draairichting:  L1  R2  L3  R4

 zelf doen (vul deze checklist in)   Lundia compleet (vul het inmeetformulier in)

 Veiligheidspakket:

 Driepuntssluiting sleutelbediend  Driepuntssluiting krukbediend

 Brievenbuspakket:

Overige bewerkingen

 Frezing slotgat Nemef 1200  Cilindergat PC maat 55 mm

 Frezing loopslot Nemef 4119  Cilindergat PC maat 72 mm

 Frezing loopslot Nemef 4139  Krukgat door en door

 Frezen en leveren tochtvaldorpel  Armschaven sluitzijde

 Briefplaatfrezing

Glas/rooster:  blank isolatieglas  mat isolatieglas

  draadglas   panelen

  mat isolatieglas blanke bies

  glas in lood model:           roosterpakket:

Ruitverdeling:  3  4  6  8  9 

  montagepakket isolatieglas (bij Achterdeuren Basis) 

3. Maak het je makkelijk

1. Kies je deur en glas | roosterpakket

2. Bepaal de maat en draairichting

Buitendeuren

Kijk voor meer uitleg 
in deze brochure of o

p 
www.lundia.nl

Lundia deuren zijn verkrijgbaar bij KARWEI bouwmarkten. 
Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten 

voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen 
rechten worden ontleend. Lundia® mei 2019

www.lundia.nl en www.karwei.nl

De binnenmaat
van het kozijn

sponningmaat

Naar binnendraaiende deur Naar buitendraaiende deur


