
‘Een mooie deur hebben is luxe, een mooie deur kiezen is genieten’

Waarom een mooie deur?

Deuren zijn medebepalend voor de sfeer en 

identiteit van uw inrichting. Zij vormen samen 

een belangrijk oppervlak van de wanden in uw 

interieur. Mooie deuren zijn sfeerbepalend.  

Als u een nieuwe woning laat bouwen is dat bij 

uitstek het moment waar op u nadenkt over het 

totaalplaatje!. De kleur, het materiaal, het 

beslag, allemaal onderdelen die mee kunnen 

worden genomen in uw keuzeproces.  

Wij geven u graag advies en maken van dit 

proces een beleving waarbij uw wensen 

centraal staan. Maak een afspraak op het 

tijdstip dat u het beste uitkomt voor een 

uitgebreide kennismaking en beleef de deuren 

ervaring.

Topkwaliteit design deuren

Alle door ons geleverde deuren zijn van 

topkwaliteit, alleen het beste is goed genoeg. 

Maar een mooie en goede kwaliteitsdeur  

is niet vanzelfsprekend onbetaalbaar!  

Wij adviseren deuren, hang- & sluitwerk  

en deurbeslag die voor iedereen bereik-

baar zijn tot en met luxe deuren in het hoge 

tot hoogste segment. 

Ook deuren van de bekende ontwerpers 

Piet Boon, Eric Kuster, Marcel Wolterinck  

en Piet Hein Eek kunnen wij leveren.  

Voor al onze producten geldt dat wij garant 

staan voor de kwaliteit.

Ontzorgen van A tot Z

Klanten ontzorgen staat bij ons hoog in het 

vaandel. U wordt door ons meegenomen in 

het keuzetraject ‘rondom de deur’. 

Wij zorgen dat alles waarover u een keuze 

kunt maken aan de orde komt.  

Veelal stemmen wij verder alles af met uw 

aannemer zodat u zich daar verder geen 

zorgen over hoeft te maken.  

Wij werken met eigen, ervaren monteurs 

die de deuren bij u komen afhangen.  

Van A tot Z korte lijnen en een daadkrach-

tige aanpak.



Alles geheel en goed geregeld via de aannemer

In nauwe samenwerking met uw aannemer nemen wij het 

hele traject uit handen en zorgen wij ervoor dat alles 

perfect passend wordt opgeleverd – zoals u het voor ogen 

had. Wij nemen u mee in de oriëntatie, brengen overwe-

gingen en keuzes in beeld en begeleiden u stap voor stap 

naar uw uiteindelijke totaal-keuze. Daarna regelen wij het 

verder van a tot z.

Wij kunnen, in overleg met uw aannemer, ook andere 

interieurcomponenten in uw materiaal- en interieurskeuzes 

verzorgen, bijvoorbeeld kastenwanden, afwerkbetimmering, 

losse interieurcomponenten en speciaal-meubelen.

 

Al deze werkzaamheden worden verzorgd door onze eigen 

monteurs die alles inmeten en in onze eigen werkplaats op 

maat voor u maken. Er wordt gewerkt met verschillende 

materialen en houtsoorten en u heeft de keuze uit een breed 

scala aan afwerkingen en inrichtingen van de binnenzijde 

van de kasten.

Perfect tot in detail

Schuifdeur-kastwanden zijn een praktische oplossing om effectief kastruimte te creëren. Wij leggen 

ons er op toe om dit op een zo fraai en vakkundig mogelijke manier te realiseren. Wij ontwerpen, 

vervaardigen en plaatsen een kastruime, schuifdeurkast of inloopkast in elke vorm, kleur, materiaal of 

uitvoering.



In onze deurenstudio laten wij u graag de verschillende 

stijlen zien in het brede spectrum van deuren, 

ophangsystemen en deurbeslag. Wij hebben een 

zeer uitgebreid assortiment deuren van modern tot 

klassiek en van basic tot luxe design deuren.  

Tevens bieden wij u een keur aan mogelijkheden 

in de daarbij behorende architraven, neuten en 

plinten, design hang- en sluitwerk, glas-in-lood in de 

deuren, geheel stalen binnen- en buitendeuren/-puien. 

Er is veel mogelijk op het gebied van sloten en 

scharnieren. U kunt denken aan magneetsloten,  

verborgen scharnieren of speciale onzichtbare  

kozijnen.

Wat uw wensen ook zijn, wij regelen het.

Maak een afspraak en bezoek onze deurenstudio

Bel voor een 

afspraak:

0187 689914



Luxedeuren
Meester Snijderweg 2 
3251 LJ Stellendam 
Zuid-Holland 

T: 0187 689914 
info@luxedeuren.nl 

Luxedeuren is een  
onderdeel van  
Mastermate en is  
gevestigd aan de  
binnenhaven van  
Stellendam, gelijk  
langs de N57.

Bezoek ook 

onze website:

luxedeuren.nl

Wij heten u graag welkom

Als het aan ons ligt wordt het een gezellig dagje uit, net even onder Rotterdam.

Stellendam ligt op het eerste eiland onder Rotterdam, officieel nog Zuid-Holland, maar vanzelfsprekend al 

midden in de Nederlandse Deltawerken.

 

U kunt een oriëntatie- of adviesgesprek in onze deurenstudio prima combineren met een heerlijke strand-

wandeling op het schoonste strand van Nederland, een bezoek aan een van de toprestaurants in Zeeland, 

of om lekker een visje te eten bij de visafslag.




