
Modellen in deze brochure zijn wettig gedeponeerd en beschermd door 

Weekamp Deuren b.v. Dedemsvaart. 

De modellering wordt door ons afgestemd op de door u gewenste 

deurafmeting. Geleverde deuren kunnen daardoor iets afwijken van de 

getoonde afbeeldingen in deze brochure. 

Wijzigingen voorbehouden. Artikelnummer DW*106. Uitgave 2016. 

Voor meer informatie en dealeradressen: 

weekampdeuren.nl of bel 0523-62 53 00. 

Wij helpen u graag!

weekampdeuren.nl

Icooncollectie



Weekamp Deuren
inspireert!

Uw eigen woning bouwen of renoveren is een spannend avontuur en 

tegelijkertijd een leuke uitdaging. Met onze deuren helpen wij u graag 

uw woonwensen werkelijkheid te laten worden. Weekamp Deuren zijn 

échte stijlmakers: zo is uw voordeur hét visitekaartje van uw woning en 

maken binnendeuren uw interieur pas écht compleet. Uiteraard hebben 

wij ook bijpassende tuin- en garagedeuren in ons programma, zodat de 

door u gekozen stijl tot in de finesses doorgevoerd kan worden.

Al bijna 40 jaar lang produceren wij deuren. Als innovatief familiebedrijf 

met liefde voor het product, zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een van 

de meest toonaangevende deurenproducenten in Nederland. Kwaliteit 

staat voorop, maar daarnaast is ook de wijze waarop we zaken doen 

en  maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke drijfveer 

voor ons. Meer weten over Weekamp, maatwerk en onze mogelijkheden 

zie vanaf pagina 41.

We hopen met deze brochure u te inspireren en u te helpen bij het 

maken van de keuze van uw deur. Wij reiken u de nieuwste modellen 

aan, voorzien van de nieuwste technieken en de vertrouwde Weekamp 

kwaliteit. Uw waarborg voor onbezorgd en inbraakveilig woonplezier!

Welkom Thuis!

Met vriendelijke groet,

Johan Weekamp, directeur

2 3



Ziet u dit pictogram in de brochure, dan kunt u meer informatie vinden op  de website. 

Op diverse pagina’s ziet u ook QR-codes. Als u deze scant, komt u direct op de juiste pagina van onze website uit. U kunt 

de QR-code scannen met bijvoorbeeld de app Quickmark QR Code Reader (gratis beschikbaar voor iPhone/iPad, Android, 

Windows Phone) of een andere QR code scanner.

Stel uw eigen deur samen
—

Op de website kunt u via een handige tool gemakkelijk uw eigen deur samenstellen. U kiest uw deur, bijpassende 

glasopties, beslag etc. Als uw wensenlijst klaar is, kunt  u deze doorsturen naar een dealer. De dealer neemt dan contact 

met u op voor een vakkundig advies.   

Meer weten? Bezoek de showroom in uw regio
—

Onze collectie wordt verkocht via een landelijk netwerk van gespecialiseerde dealers. Op onze website is zichtbaar welke 

Weekamp producten de dealers in uw regio hebben opgesteld in hun showroom, bijvoorbeeld voordeuren, binnendeuren 

in de verschillende uitvoeringen, terrasdeuren etc. Onze dealer informeert u graag, u bent van harte welkom!

Laat u inspireren op 
weekampdeuren.nl

Iconen: bewezen deurmodellen 
—

De mogelijkheden zijn eindeloos bij Weekamp Deuren. Daarom tonen we in deze brochure onze 

iconen: bewezen populaire deurmodellen. 

De deuren zijn helder ingedeeld in hoofdgroepen: voordeuren, binnendeuren, achterdeuren,  

terrasdeuren en garagedeuren. Binnen deze groepen ziet u steeds een icoon met een aantal 

varianten. Maar er is nog veel meer keuze! Alle overige deurmodellen vindt u op onze 

website weekampdeuren.nl.  

Scan de QR-code
en bekijk direct alle 

deuren
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Toon je identiteit met

Voordeuren
Pagina 8

Hou zicht op buiten met

Achterdeuren & 
Terrasdeuren

Pagina 104

Kies je eigen sti j l  met

Binnendeuren
Pagina 52

Ga voor zekerheid met

Garagedeuren
Pagina 116
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Voordeuren

Weekamp is in hart en nieren een producent van houten deuren. Een 

Nederlands familiebedrijf dat zich verantwoordelijk voelt voor alle 

kwaliteitsaspecten. 

De oorsprong van het ambacht is nog zichtbaar in de klassieke 

deuren met mooie sierlijsten, gecombineerd met de hedendaagse 

techniek. De resultaten van jarenlange innovatie komen tot uiting in de 

toonaangevende kwaliteit, zodat deze deuren voldoen aan alle normen 

van nu.

Weekamp hecht veel waarde aan duurzaamheid. Duurzaam betekent 

voor Weekamp niet alleen het gebruik van FSC® hout, maar ook het 

vormgeven van modellen die sti l i stisch de tijd doorstaan. 

Kijk voor meer informatie over maatwerk op pagina 42.

WK2030

Scan de QR-code
en bekijk direct alle 

voordeuren
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Toon uw identiteit met voordeuren
—

Weekamp weet als geen ander dat deuren voor een groot deel de identiteit van de gevel bepalen. Daarom bieden onze 

modellen een balans tussen een uitgesproken karakter en een tijdloze detaillering. En we besteden niet alleen aandacht 

aan de buitenzijde van een voordeur maar ook aan de binnenzijde. Varianten van deze klassieker vindt u op pag. 12.

WK1116 met brons rooster
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WIT

BRONS

ZILVER

ZWART

GROEN

WK1133WK1115

WK1116

WK1132-1 WK1142

Klassieke deuren
—

Naast de klassieke indeling met een groot rooster biedt 

het assortiment diverse varianten met smalle roosters. 

De deuren met rooster zijn voorzien van een draairaam. 

Hierdoor kan eenvoudig en met een veilig gevoel frisse 

lucht binnen worden gelaten. Het raam is voorzien van 

hoogwaardige tochtwering.
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Het metalen rooster is voorzien van een hoogwaardige, in 

poedercoating uitgevoerde beschermlaag. Het afgebeelde rooster is ook 

in een uitvoering zonder medaillon leverbaar. Deze deur is uitgevoerd 

met een standaard groen rooster. U kunt ook kiezen uit de kleuren wit, 

zilver, brons en zwart, zie pagina 13.

De deuren met rooster zijn aan de binnenzijde uitgevoerd met een 

draairaam dat voorzien is van hoogwaardige tochtwering. 

Hierdoor is ventilatie mogelijk met behoud van de veiligheid. Het 

draairaam is voorzien van veiligheidsisolatieglas. Zie pagina 13.

Deze klassieke deuren zijn voorzien van bijpassende profilering 

gebaseerd op het historische ojiefprofiel. 

Ook de binnenzijde is fraai afgewerkt met bijpassend lijstwerk. 

Zie pagina 13.

Omdat voordeuren naar binnen draaien, zijn ze voorzien van een 

weldorpel die het regenwater buiten houdt. Ook deze is bij de 

klassieke deuren in klassieke stijl, voorzien van een ojiefprofilering.

De bijzondere details  
van roosterdeuren
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WK1117 WK1145

WK1118

WK1134 WK1148

Romantische deuren
—

De klassieke roosterdeuren worden ook geleverd in een 

meer romantische uitvoering. Deze zijn voorzien van een 

ronde profilering van de lijsten en een strakke uitvoering 

van de weldorpel. U kunt kiezen tussen twee roosters met 

een bloemmotief. Deze deur met vereenvoudigde klassieke 

profilering is ook in onderstaande variant zonder rooster 

beschikbaar.
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WK1342-2 WK1363WK1391-2

WK1364-1

WK1366

De sfeer van de dertiger jaren
—

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werden deuren vaak 

in blank gelakt hout uitgevoerd. Weekamp maakt houten 

deuren uit overtuiging en levert dus ook replica’s in de 

dertiger-jaren stijl. Die modellen komen goed tot hun recht 

met een transparante afwerking. Maar ook een kleur past 

mooi bij deze deuren. Weekamp heeft het vakmanschap in 

huis dat daar voor nodig is. 

WK1364
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De stijl van de dertiger jaren komt vooral tot uiting in de details van 

de deurmodellen. Wij hebben daar dan ook de grootste aandacht aan 

besteed. Dienstbodes hebben we niet meer maar veel van onze modellen 

zijn uitgevoerd met ‘boderaampjes’ waardoor men kon spreken met 

een leverancier aan huis zonder de deur te hoeven openen. Nu bieden 

ze vooral ventilatie. Het deurmodel WK1364 wordt geleverd met twee 

glas-in-lood varianten. Hier links is de fraaie binnenzijde van de deur van 

pagina 18 afgebeeld. 

Ook het model WK1342 kan zowel met blank glas als met verschillende 

glas-in-lood versies worden geleverd. Model 2 is op pagina 19 

afgebeeld. Hier is het detail afgebeeld van model WK1342-1.

Ook model WK1391 is in verschillende varianten leverbaar. In de basisvorm 

zonder ornamenten. In de versie WK1391-2 met ornamenten die 

met name mooi passen bij een blank gelakte deur. 

De boderaampjes weliswaar klein maar fijn gedetailleerd en 

voorzien van tochtprofielen rondom.

De verschillende modellen zijn uitgevoerd met in stijl uitgevoerde 

weldorpels. Het lijkt een detail maar het is een van de echte 

kenmerken van de dertiger-jaren vormgeving.

Details maken de stijl

WK1364 20 21



Een woonstijl wordt voor een deel bepaald door de vormgeving, maar 

vooral ook door de keuze van het materiaal. Daardoor passen houten 

deuren zo goed in moderne woningen. De natuurlijke uitstraling en het 

warme gevoel maakt van een huis een ‘thuis’.

WK1611 2322



WK1622-1WK1313

WK1611

WK1312-1 WK1551

Tijdloze modellen
—

Voor ieder huis en iedere stijl is er een passende deur. 

Het zijn deuren die zekerheid bieden. Ze voldoen aan de 

hoogste Nederlandse kwaliteitseisen op het gebied van 

inbraakveiligheid en duurzaamheid. Alle modellen met ruiten 

zijn te voorzien van isolatieglas.

WK1611
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Duetdeuren 
—

Een goede afsluiting is belangrijk voor elke deur. Maar voor 

gedeelde deuren is dit helemaal van het grootste belang. 

Weekamp is specialist in het maken van gedeelde deuren 

en heeft de hoogwaardige tochtwering goed onder de knie. 

Weekamp levert een speciale duodeursluiting die bestaat uit 

één driepuntsslot in de onderdeur en één in de bovendeur. 

De bovendeur kan dan afzonderlijk van de onderdeur 

geopend worden. Dit is ideaal voor de ventilatie. Als glas 

kan isolatieglas worden toegepast in een extra isolerende 

uitvoering. 

Een duetdeur kunt u ook prima als achterdeur gebruiken. 

Bij de gedeelde deur is er een vrije keuze in de combinatie van 

boven- en ondervlak. Op onze website kunt u alle denkbare 

combinaties vinden. Al deze deuren zijn ook leverbaar in 

ongedeelde uitvoering.

WK2134 WK2246WK2531

WK2534

WK2525

WK2534
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WK1853 WK1832WK1843

WK1831

WK1851

Vintage deuren
—

De deuren met diagonale lijnen zijn weer helemaal terug. Het 

zijn de ‘vintage’ modellen die het vakmanschap zichtbaar 

maken dat voor een houten deur vereist is. Deze deuren 

onderscheiden zich door de bijzondere vorm en toepassing 

van de diagonalen. Ze lenen zich ook voor bijzonder 

deurbeslag zoals driehoeksgrepen, die het ontwerp extra 

accentueren. Deze serie kent modellen met veel of weinig 

glas en met hoge en lage glasvlakken. Deze modellen dragen 

echt bij aan het unieke karakter van onze Nederlandse 

woonwijken.

WK1831
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Eigentijdse deuren
—

Onze eigentijdse deuren zijn trendy in de vlakverdeling en 

detaillering. Ze gaan een leven lang mee en passen vrijwel 

in iedere omgeving. Sommige deuren worden geleverd met 

bijpassende beugels. Ze zijn van hoogwaardig roestvast 

staal. Op pagina 48-51 vindt u onze collectie voordeurbeslag, 

waaronder het RVS beslag.

WK1722 WK1542WK1721

WK1912

WK1735

WK1912
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WK1547WK1545

WK1546-1

WK1435 WK1434

Stoere deuren
—

Stoer, stevig en authentiek. Dat zijn elementen uit het 

landelijke leven die u terugziet in deze deuren, maar 

vormgegeven naar de huidige tijd. De deuren zijn leverbaar 

met of zonder vensters en in verschillende vlakverdelingen 

en vormen. Weekamp levert de deuren in de door u gewenste 

kleuren.

Omdat vensterglas licht brengt in de hal, zijn er modellen 

met glas. En of u nu weinig glas in uw voordeur wilt of juist 

veel, alles is mogelijk, ook met isolatieglas.

WK1546-1
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Kwaliteit en innovatie
—

Weekamp loopt voorop qua innovatie. De deuren op basis 

van het Tricoya® materiaal zijn hiervan een goed voorbeeld. 

Tricoya® is een bijzonder materiaal. Volkomen glad en strak, 

KOMO gekeurd, FSC® gecertificeerd, volledig weersbestendig 

en met hoge isolatiewaarde. Deze deuren hebben van de 

onafhankelijke brancheorganisatie dan ook het predicaat 

‘slimste exterieurproduct van het jaar’ gekregen.

Ons complete assortiment vindt u terug op onze website 

weekampdeuren.nl. 

WK1961
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Stabiel en vormvast

Vochtbestendig

Hoge isolatiewaarde

Met KOMO-keurmerk

FSC® gecertificeerd
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WK1904 WK1933WK1960

WK1961

WK1902

Moderne deuren met  
verticale accenten
—

Wilt u een strakke voordeur, dan zijn deze moderne deuren 

echt iets voor   u. Door het gebruik van de speciale Tricoya® 

toplaag is het oppervlak spiegelglad. Daarbij versterkt de 

verfijnde detaillering in het ontwerp het eigentijdse karakter. 

Het FSC® gecertificeerde Tricoya® biedt volop ontwerp-

vrijheid. Horizontale en verticale groeven aanbrengen is 

uitstekend mogelijk. 

Naast een volkomen glad materiaal vereist dit een absoluut 

nauwkeurige productietechniek. Weekamp beschikt over de 

meest geavanceerde computergestuurde freesmachines die 

absolute nauwkeurigheid garanderen. 
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WK2021 WK2001WK2030

WK2003

WK2020
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Moderne deuren met  
RVS-accenten
—

We kennen de uitspraak ‘eenvoud is het kenmerk van het 

ware’ maar ook ‘eenheid in verscheidenheid’. Beide gaan op 

voor deze deurmodellen. In de basis zijn ze een toonbeeld 

van eenvoud. Maar door hun accenten onderscheiden ze 

zich van het gemiddelde. De weldorpel wordt uitgevoerd 

met roestvast staal. Het deurvlak kan worden voorzien van 

roestvast stalen belijning. De glaslijsten aan de buitenzijde 

zijn strak afgewerkt en liggen binnen het oppervlak van de 

deur. Kijk voor het hele assortiment op de website.

WK2030 WK2020 WK2021
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Passie voor deuren
—

In 1978 begonnen de broers Jan en Henk Weekamp, vaklieden pur sang, 

met een allround timmerwerkplaats in Dedemsvaart. Wat hun ogen 

zagen, konden hun handen maken. Deuren, trappen, kozijnen werden 

met veel liefde voor het vak gemaakt in een absolute topkwaliteit.

Nu, bijna 40 jaar na oprichting, vormen vakmanschap en passie voor het 

vak nog steeds - en misschien wel meer dan ooit - onze drive. Weekamp 

Deuren is nog altijd een familiebedrijf waar ruim 700 professionals 

actief zijn. Samen maken we voor u de allerbeste deur.

Vakmanschap
—

Vakmanschap en toewijding vormen onze roots! Bij Weekamp Deuren 

werken de allerbeste vakmensen die de puntjes op de i kunnen zetten. 

Daarnaast beschikken we over de modernste computergestuurde 

machines. Hierdoor leveren we kwaliteit waar we trots op zijn. Een echte 

Weekamp voordeur herkent u aan het Weekamp merkteken dat wij aan 

deze deuren meegeven. Wij staan voor onze producten.

Veiligheid en Comfort
—

Naast kwaliteit en de mooiste deurmodellen besteden we ook veel 

aandacht aan veiligheid en comfort. Al onze deuren zijn uitgebreid 

getest op inbraakveiligheid, duurzaamheid en isolatie.

40
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Over Weekamp Deuren
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Alles is mogelijk
—
Weekamp Deuren produceert de deuren uitsluitend in eigen 

fabrieken. Onze fabrieken zijn ingericht om de deur helemaal volgens  

uw specifieke woonwensen te maken. Hierdoor is het mogelijk om naast 

het bestaande assortiment ook bijzondere deuren te maken. Niet alle 

ruimtes in huis zijn namelijk af te sluiten met een standaard deur. Denk 

maar eens aan die schuine deur onder de trap of smalle meterkast in de 

hal: wij maken uw binnen- of buitendeur exact op maat.

Atelierservice
—
Voor replica’s of deuren volgens eigen ontwerp bent u ook bij Weekamp 

Deuren aan het goede adres. Met onze atelierservice kunnen we 

bijzondere deurmodellen maken die perfect passen bij uw woning, zoals 

bijvoorbeeld een oud grachtenpand of jaren dertig woning.

Met de Weekamp fabrieks- en montage service maken wij de deuren 

desgewenst klant-en-klaar voor u in de juiste eindkleur en monteren 

wij ze in uw woning. U kunt dan optimaal van de Weekamp kwaliteit 

genieten. Wilt u advies over maatwerkmogelijkheden neem dan contact 

met ons op, wij helpen u graag!

De nieuwste ontwikkelingen
—
Weekamp Deuren staat bekend als één van de meest innovatieve  

bedrijven in de deurenbranche. In ons eigen laboratorium ontwikkelen 

onze productengineers de nieuwste technieken zoals de unieke S-Core® 

kern voor binnendeuren. Hierdoor is de binnendeur van Weekamp Deuren 

met afstand de beste paneelbinnendeur die in Nederland verkrijgbaar is.

Onze TriComfort® buitendeuren kregen het predikaat slimste 

exterieurproduct van het jaar. Dit is het resultaat van jarenlang 

ontwikkelen, onderzoeken en testen.
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Alle Weekamp voordeuren zijn getest op inbraakwerendheid en zijn 

geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

1.   Het isolatieglas is extra isolerend door een speciale hoog 

rendement vulling. Wij adviseren om veiligheidsglas toe te passen uit 

de Weekamp collectie. Dit glas is gelaagd/gehard en daardoor zowel 

veilig tegen inbraak als letsel.

2.   De kierstandhouder is een goed beveiligingsmiddel om 

ongewenste bezoekers buiten de deur te houden. 

3.  Veiligheidsrozetten met kerntrekbeveiliging  bieden 

extra bescherming tegen het forceren van de cilinder. Bij kerntrekken 

wordt een gehard stalen schroef door de inbreker in de cilinder 

gedraaid waarna de cilinder uit het beslag getrokken wordt. Op deze 

wijze kan de deur vaak snel en geruisloos geopend worden. Kijk voor al 

het veiligheidsbeslag op pag. 48-51.

4.  Weekamp kan een driepuntssluiting  monteren. Deze 

sluit de deur op drie plaatsen tegelijk. Het is een betrouwbaar en 

uitermate veilig slot en biedt daarnaast een verbeterde werking van 

de tochtwering. 

5.  De automatische tochtvaldorpel is een bewegende 

tochtwering die de naad onder de naar binnen draaiende voordeur 

afsluit tegen tocht. Zodra de deur wordt geopend gaat de strip 

vanzelf omhoog.

Veiligheid en Comfort

Buitenzijde Binnenzijde 4544



Kwaliteit en Garantie

Weekamp kwaliteit
Alle Weekamp voordeuren zijn voorzien van een Weekamp kwaliteitsmerk. Dit merkteken geeft aan 

dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Weekamp deuren zijn dan ook toepasbaar binnen 

de belangrijkste keurmerken in de Nederlandse bouwregelgeving. Weekamp deurmodellen zijn wettig 

gedeponeerd.

Duurzaamheid
Als verwerker van (hard)hout en houtproducten is Weekamp zich bewust van haar maatschappelijke

verantwoordelijkheid. Wij willen er dan ook voor zorgen dat onze activiteiten (en die van onze 

leveranciers) in overeenstemming zijn met nationale wetgeving en ethische principes. Weekamp is 

voorloper in het gebruik van FSC®- en PEFC-gecertificeerde materialen.

Inbraakwerendheid 
Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen 

inbraakpogingen. Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2, en voldoen hiermee aan de eisen van 

het Nederlands Bouwbesluit. Ook hebben wij in ons assortiment divers hang- en sluitwerk waarmee u 

de inbraakveiligheid belangrijk verhoogt.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op 

het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen 

dit keurmerk.

KOMO 
KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. In Nederland moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. 

Deuren met KOMO-certificatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen van dit Bouwbesluit. Een 

gegarandeerd goed product.

GND
Weekamp Deuren is aangesloten bij GND. GND is een overkoepelende garantie op de kwaliteit 

en het functioneren van de geleverde deuren, waar de top van de Nederlandse binnen- en 

buitendeurenproducenten bij is aangesloten. Het doel van deze overkoepelende samenwerking is 

het integraal werken aan het bevorderen van de kwaliteit van de deuren van bij GND aangesloten 

gespecialiseerde deurenfabrieken en het bevorderen van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten 

en hun afnemers. Hierbij staan maatschappelijke thema’s zoals veiligheid en duurzaamheid centraal. 

Voldoet een deur aan de eisen van GND, dan wordt er een GND-keurmerk aan de hangzijde van de deur

aangebracht.

Garantie
Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog kunnen worden geleverd 

onder KOMOcertificaat met 6 jaar garantie. Op binnendeuren met S-Core® kern wordt maar liefst 12 

jaar garantie verstrekt.
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Beslag voordeuren
LEVERBAAR IN DE KLEUREN:

Beslag voor binnenkant voordeur

PVD Gold PVD GoldPVD Bronze PVD BronzePVD Nickel PVD NickelPVD Chrome PVD Chrome

MISTRAL PVD GOLD MISTRAL PVD BRONZE MISTRAL PVD NICKEL MISTRAL PVD CHROME

SKY PVD GOLD SKY PVD BRONZE SKY PVD NICKEL SKY PVD 
CHROME

COMET PVD 
CHROME

COOL  
PVD GOLD

COOL  
PVD BRONZE

COOL  
PVD NICKEL

SUNNY  
PVD CHROME

SPRING PVD GOLD SPRING PVD BRONZE SPRING PVD NICKEL SPRING PVD CHROME

RIVER PVD GOLD RIVER PVD BRONZE RIVER PVD NICKEL RIVER PVD CHROME

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

TOCHTBORSTEL MET  
AFDEKPLAAT OCEAN  

PVD GOLD

TOCHTBORSTEL MET  
AFDEKPLAAT OCEAN  

PVD BRONZE

TOCHTBORSTEL MET  
AFDEKPLAAT OCEAN  

PVD NICKEL

TOCHTBORSTEL MET  
AFDEKPLAAT OCEAN  

PVD CHROME

SUNNY  
PVD GOLD

SUNNY  
PVD BRONZE

SUNNY  
PVD NICKEL

CLOUD  
PVD CHROME

VEILIGHEIDSROZET  
PVD GOLD  

MET KERN TREKBEVEILIGING

VEILIGHEIDSROZET  
PVD BRONZE  

MET KERN TREKBEVEILIGING

VEILIGHEIDSROZET  
PVD NICKEL  

MET KERN TREKBEVEILIGING

VEILIGHEIDSROZET  
PVD CHROME  

MET KERN TREKBEVEILIGING

VEILIGHEIDSROZET PVD CHROME 
VIERKANT MET KERN TREKBEVEILIGING

Het deurbeslag op deze pagina is behandeld met ‘PVD’, een oppervlaktebehandeling 

die het beslag beschermt tegen weers invloeden en slijtage. Door deze beschermlaag 

heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krasvastheid.

FROST PVD GOLD

BUBBLE PVD GOLD

BREEZE PVD GOLD

LOS BINNENROZET  
PVD GOLD

FROST PVD BRONZE

BUBBLE PVD BRONZE

BREEZE PVD BRONZE

LOS BINNENROZET  
PVD BRONZE

FROST PVD NICKEL

BUBBLE PVD NICKEL

BREEZE PVD NICKEL

LOS BINNENROZET  
PVD NICKEL

BREEZE PVD CHROME

LOS BINNENROZET  
PVD CHROME

FROST PVD CHROME

BUBBLE PVD CHROME
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Beslag voordeuren

RVS Inox (aluminium met RVS look)RVS RVS RVS

STONE RVSKOSMOS

(beslag voor  
binnenkant voordeur)

SPOT RVS

PRESS INOX  
MET KERNTREK BEVEILIGING 

BUITENKANT

BUITENKANT

MOVE INOX MET  
KERNTREK BEVEILIGING 

BUITENKANT

CUBE INOX  
BINNENKANT

PRESS INOX EN CUBE INOX VORMEN EEN SET

MOVE INOX EN BOW INOX VORMEN EEN SET

BINNENKANT

BOW INOX

BINNENKANT

DRIEHOEKSGREEP RVS

KIERSTANDHOUDER LOCK 
RVS

DISC RVS

RIVER RVS

LAKE INOX

TOCHTBORSTEL STREAM 
RVS VIERKANT

TOCHTBORSTEL MET 
AFDEKPLAAT CREEK INOX

TOCHTBORSTEL SHORE  
RVS ROND

FLOW RVS

SMART RVS 
700 MM

SMART RVS 
400 MM

CHANNEL RVS 
300 MM

VEILIGHEIDSROZET RVS ROND 
MET KERN TREKBEVEILIGING

BLOCK RVS

VEILIGHEIDSROZET RVS VIERKANT 
MET KERN TREKBEVEILIGING

Veel deurmodellen hebben RVS details. Daarbij past 

deze collectie Roestvast staal beslag perfect.

Op dit duurzame beslag 

krijgt u 10 jaar garantie.
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Kerntrekbeveiliging

Beslag met kerntrekbeveiliging 

voorkomt het forceren van de cilinder. 

Kerntrekken is een snelgroeiende 

inbraakmethode. Wij adviseren 

beslag met kerntrekbeveiliging. Kijk 

ook op onze website voor informatie 

over kerntrekken.
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Binnendeuren

Elk huis heeft zijn eigen sfeer. Binnendeuren worden steeds meer 

gezien als stijlmiddel en vormen een beeldbepalend onderdeel van het 

interieur. Ze worden daarom bewust gekozen op hun sfeer en karakter. 

Bijvoorbeeld in de vorm van de profilering. Daarbij zijn de deuren nog 

van een extra persoonlijk accent te voorzien door de selectie van het 

glas. 

De binnendeuren van Weekamp zijn tijdloos. Het materiaal van de 

deuren is FSC® gecertificeerd en voldoet aan de geldende keuringseisen 

voor bouwmaterialen. Daarnaast is er een breed assortiment beslag en 

lijstwerk. Op de volgende pagina’s leest u er meer over.

Kies uw favoriete uitvoering
—

U kunt kiezen uit 4 verschillende uitvoeringen. Deuren met een 

facetprofilering, rechte profilering, kraalprofilering of ojiefprofilering. 

Elke uitvoering heeft een eigen profilering en paneel, wat de deur zijn 

unieke uitstraling geeft.

WK6504

Facet Recht Kraal Ojief

Scan de QR-code
en bekijk direct alle 

binnendeuren
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S-Core® kern
—

De deuren zijn opgebouwd uit een combinatie van een vormvaste kern 

en gladde, vochtbestendige deklagen en panelen. De gelamineerde kern, 

S-Core®, is uniek voor Weekamp. De deuren worden afgewerkt met een 

gladde witte grondlak. 

12 jaar garantie
—

Door het hoogwaardige materiaal en deze afwerking zijn de deuren 

uiterst vormvast en kan Weekamp maar liefst twaalf jaar garantie 

bieden. 

Wat is belangrijk 
bij de aanschaf van 

binnendeuren

w
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Waar moet u op letten
—
Deuren met lattenvulling vertonen vaak 

lataftekeningen (zie afbeelding). Deze 

zichtbare onregelmatigheden worden bij 

Weekamp binnendeuren voorkomen dankzij 

S-Core®.

S-Core®:
De unieke 
stabiele kern voor 
 binnendeuren

• Stabiel en vormvast
• Vochtbestendig MDF
• Met KOMO keurmerk
• FSC® gecertificeerd
• 12 jaar garantie
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De facetprofilering is de meest toegepaste uitvoering. Het voordeel van 

deze profilering is de brede toepasbaarheid. Dat volgt uit de combinatie 

van een klassieke basisvorm en een strak karakter. Daardoor is deze 

profilering in alle woonstijlen goed toe te passen. In deze uitvoering 

is het assortiment deurmodellen ook het meest uitgebreid. Van dichte  

tot  glasvarianten, van eenvoudige modellen met een enkel paneel tot 

modellen met roedeverdeling. 

Kijk op pagina 54-55 voor meer informatie over de unieke kwaliteit en 

S-Core® kern. 

Facetprofilering
—
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WK6522-A1WK6520-A1
Glas-in-loodmodel 1

WK6521-A1

WK6511-A1 WK6512-A

Facetprofilering
—

De facetprofilering biedt de combinatie van een tijdloos 

karakter en een strakke detaillering. Het maakt de deur 

universeel toepasbaar in ieder interieur. Door de brede 

toepassing van deze uitvoering zijn er veel modellen in het 

voorraadassortiment opgenomen.
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WK6521-A1
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WK6514-A1 WK6571-A1WK6515-A1

WK6513-A

WK6572-A

Dicht of doorzicht
—

Het assortiment bestaat uit veel verschillende deurmodellen. 

Zo is er voor elk model naast een dichte uitvoering ook een 

variant met glas. En bij die uitvoering is er nog de keus 

tussen diverse soorten glas, zie pagina 66-71.
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WK6531-A1 WK6581-A1WK6533-A1
Glas-in-loodmodel 1

WK6532-A1

WK6582-A1
Glas-in-loodmodel 3

Bossingpanelen
—

De deuren met een facetprofilering zijn voorzien van een 

bossingpaneel. Dit is een paneel dat aan de randen dunner is 

gemaakt. Bij deze deuren is de bossing een zacht verlopende 

rand. Doordat hierbij scherpe overgangen ontbreken, is 

de deur makkelijker schoon te houden. Alle panelen zijn 

uitgevoerd in vochtbestendig MDF. Zo is er bij alle details 

gelet op zichtbare kwaliteit en gebruiksgemak.
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WK6565-A1
Glas-in-loodmodel 1

WK6564-A1

WK6562-A1

WK6560-A1 WK6561-A1

Toen en nu
—

Deuren met facetprofilering combineren een klassiek 

karakter met een eigentijdse vormgeving. Ook bij deze 

ontwerpen is gezocht naar een goede combinatie van toen 

en nu. 

Natuurlijk zijn er diverse deurkrukken in het assortiment 

opgenomen die goed passen bij de verschillende modellen. 

Kijk hiervoor op pagina 100-103.
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Spelen met l icht

Glas in lood
weekampdeuren.nl/glas-in-lood

Het glas in lood in de collectie van Weekamp is op 

ambachtelijke wijze vervaardigd. De glaselementen 

zijn gevat in traditioneel gesoldeerde kaders.
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Glasvarianten voor facet- en kraalprofilering
—

We hebben een uitgekiende reeks glas-in-loodmodellen ontworpen om aan te sluiten bij uw 

woonstijl. De strakke modellen zijn uitgevoerd met helder, mat of gekleurd glas. De meer 

klassieke modellen zijn uitgevoerd met subtiel gefigureerd glas. Deze modellen zijn toepasbaar 

voor deuren met een facet- of een kraalprofilering.
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Licht en textuur

Glassoorten
weekampdeuren.nl/glas

Deuren met glas maken een ruimte visueel groter 

en ze zorgen voor meer licht. Weekamp biedt u 

daarom een uitgebreide glascollectie.
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WK6551-A1 WK6552-A1
Glas-in-loodmodel 2

WK6552-A1
Glas-in-loodmodel 1

WK6552-A1
Glas-in-loodmodel 6

WK6552-A1
Glas-in-loodmodel 3
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WK6552-A1 Glas-in-loodmodel 6

Maak gebruik van licht
—

Bij het glas in lood loopt het aanbod uiteen van strakke 

vormen tot rijke patronen. Zit er in de woonkamer nog 

de authentieke ‘en suite’ scheiding, dan kunnen wij de  

schuifdeuren leveren. Hier kan glas in lood prachtig werk 

doen; het geeft de kamer direct zijn oorspronkelijke stijl 

terug. De schuifdeurkommen zijn er in verschillende 

uitvoeringen en kleuren. Kijk hiervoor op pagina 101 en 102.
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Breng stijl in uw kamer
—

U kunt ruimtes scheiden door het gebruik van “dubbele” 

binnendeuren. Door glas in uw deurmodel te gebruiken, 

profiteert u van het licht en doorzicht. Weekamp biedt 

een divers assortiment glas, waaronder glas in lood. Kijk 

hiervoor op pagina 66–69.

WK6541-A1 WK6542-A1
Glas-in-loodmodel 5

WK6542-A1
Glas-in-loodmodel 4

WK6542-A1
Glas-in-loodmodel 1

WK6542-A1
Glas-in-loodmodel 6
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Weekamp is in staat om binnendeuren te maken met extra brede stijlen 

en dorpels die volledig strak en glad blijven. Dit is o.a. mogelijk dankzij 

de unieke combinatie met de gelamineerde S-Core® kern. Kijk op pagina 

54-55 voor meer informatie over de kwaliteit en S-Core® kern. 

Bij deze gladde uitvoering past natuurlijk ook een strakke profilering. 

Het frame met rechte profilering wordt gecombineerd met een ruit 

of met een vlak paneel, de C3 uitvoering.  Om het strakke karakter te 

behouden worden geen glaslatten toegepast. Het glas wordt tijdens 

de productie in de sponningen gemonteerd. Dit noemen we ‘invisible’ 

beglazing. Al het glas dat wordt toegepast in deze deuren is uitgevoerd 

in gehard veiligheidsglas.

Rechte profilering
—
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WK6501-C3 WK65013-CWK65012-C3

WK6502-C

WK65010-C3

Rechte profilering
—

De deurmodellen met brede stijlen en hoge boven- en 

onderdorpel zijn uitgevoerd met een rechte profilering. 

Dichte modellen zijn voorzien van een vlak paneel. Bij de 

modellen met glas is de ruit in de fabriek gemonteerd. 

Daardoor ontbreken glaslatten en krijgt de deur een strakke 

uitstraling. 
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WK6503-C3 WK6603-C3

WK6504-C

WK6509-C afgebeeld als dubbele deuren

Strakke uitstraling
—

De rechte profilering van de stijlen en dorpels draagt bij aan 

het strakke uiterlijk. Bij het ontwerpen van de modellen is 

gezocht naar maatverhoudingen die het karakter versterken. 

Door te variëren met de breedte van de stijlen en dorpels 

krijgt iedere deur zijn eigen identiteit. 
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WK6704-C WK6702-CWK6701-C3

WK6703-C3

WK6708-C

Robuust design 
—

Door het robuuste karakter van de brede stijlen nog extra 

aan te zetten, ontstaat een reeks deurmodellen met een 

eigenzinnig karakter. De maatverhouding  van deze modellen 

vraagt om beslag met een eenvoudig maar stoer karakter, 

bijvoorbeeld in RVS. We hebben het assortiment van dit 

beslag samengebracht op pagina 102 en 103.
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Vroeger werd de klassiek opgebouwde deur vaak voorzien van een 

sierprofiel. De meest toegepaste waren het kraalprofiel en ojief. Deze 

profilering werd in Nederland niet alleen in deuren toegepast maar 

ook in divers lijstwerk in het interieur. Wij leveren een flink deel van het 

assortiment ook met deze profileringen. Bij de kraalprofilering hoort 

ook een aangepast bossingpaneel. Deze combinatie noemen we B2. 

De bossing, de afgeschuinde rand rond het middenvlak, is hierbij wat 

sterker geaccentueerd dan bij de A1 uitvoering met facetprofiel.

Kijk op pagina 54-55 voor meer informatie over de unieke kwaliteit en 

S-Core® kern.

Kraalprofilering
—
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WK6533-B2 Glas-in-loodmodel 1

WK6531-B2 WK6511-B2WK6532-B2

WK6533-B2
Glas-in-loodmodel 2

WK6512-B

Deuren met een  
kraal profilering 
—

De deur met stijlen en dorpels heeft van nature een 

romantisch karakter. Met het kraalprofilering kan dit 

karakter versterkt worden. Bij deze uitvoering is het 

bossingpaneel voorzien van een rechte bossing: een echt 

historisch detail.

Bij deze collectie is ook een mooi assortiment glas in lood 

beschikbaar. Dat past perfect bij deze stijl. Kijk hiervoor op 

de pagina’s 66–69.
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WK6522-B2 WK6582-B2
Glas-in-loodmodel 3

WK6514-B2

WK6521-B2

WK6523-B2

Bepaal uw eigen stijl
—

Naast de keuze voor een kraalprofilering en het beslag zijn 

er nog diverse andere mogelijkheden om de deur naar eigen 

smaak vorm te geven. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een 

deur met roedeverdeling. Hierbij komt de profilering nog 

extra mooi tot zijn recht. Maar denk ook eens aan de keuze 

voor lijstwerk rond de deur, zoals hier rechts is afgebeeld. 

Meer hierover op pagina 99.

D
E

TA
IL

 K
RAALPROFILERING met rechte b

o
ssin

g
 —

 B2

WK6521-B2

w
eekampdeuren.nl/k

ra
a

l

88 89



WK6552-B2 Glas-in-loodmodel 4

WK6551-B2 WK6541-B2WK6552-B2
Glas-in-loodmodel 2

WK6552-B2
Glas-in-loodmodel 4

WK6542-B2
Glas-in-loodmodel 6

Glas in lood maakt het verschil
—

Glas in lood kan net het verschil maken in een huis. Daarom 

heeft Weekamp een bijzonder assortiment glas in lood 

beschikbaar. Van strakke vormen tot mooie sierlijke en 

kleurrijke ruiten. Bij iedere woonstijl is een passende ruit. Al 

het glas is op ambachtelijke wijze geproduceerd.
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Het ojiefprofiel is één van de echt klassieke profileringen die vroeger 

veel werd toegepast. In de details was de kwaliteit van de vakman te 

herkennen. Wij hebben een origineel ojief met een fijne kraal uitgewerkt 

met een echt oorspronkelijk karakter. Het profiel ligt binnen het vlak van 

de deur waardoor het niet te dominant wordt. De kraal, het fijne bolle 

randje op het lage deel van het profiel versterkt de sierlijke vorm.

Het profiel bestaat uit een bol en een hol deel die samen een vloeiende 

S-lijn vormen. Deze vorm wordt ojief genoemd.  Bij dit profiel wordt 

hetzelfde bossingpaneel toegepast als bij het kraalprofiel. We noemen 

deze combinatie D2. 

Kijk op pagina 54-55 voor meer informatie over de unieke kwaliteit en 

S-Core® kern.

Ojiefprofilering
—
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WK6852-D2 WK6820-D2
Glas-in-loodmodel D2

WK6852-D2
Glas-in-loodmodel D6

WK6821-D2

WK6851-D2

Deuren met ojiefprofilering
—

Deze nieuwe collectie deuren met fraaie detaillering is 

gebaseerd op vroeg-Nederlandse modellen. De juiste 

verhoudingen, verfijnde detaillering en vakkundige afwerking 

kenmerken deze serie. Uiteraard zijn ook deze deuren 

uitgevoerd met de unieke S-Core® kern. Dus het klassieke 

uiterlijk van vroeger krijgt zijn vorm met de materialen van 

vandaag.
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WK6865-D2 Glas-in-loodmodel D1

WK6864-D2 WK6860-D2WK6811-D2

WK6865-D2
Glas-in-loodmodel D1

WK6861-D2
Glas-in-loodmodel D2

Schuifdeuren
—

Deze klassieke deuren met ojiefprofilering kunnen perfect 

toegepast worden als schuifdeuren voor kamers ‘en suite’. 

In de afgelopen decennia is de scheiding tussen voor- en 

achterkamer vaak weggebroken. Maar steeds meer mensen 

zien de voordelen van een scheiding met schuifdeuren. De 

oorspronkelijke situatie kan nog het best worden hervonden 

door de deuren uit te voeren met glas in lood.
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WK6502 met aftimmerlijst 6014

Accessoires

Set  aanslaglatten voor openslaande deuren 

(worden op beide deuren gemonteerd en dekken de 

draainaad af).

De ‘Softstop’ schuifdeurnaald is voorzien van 

zachte stootborstel waardoor de schuifdeuren geruisloos 

sluiten.

Lijst 6013 met basement 6017Lijst 6012 met basement 6016

Lijst 6172 met basement 6174

Lijst 6014 met basement 6017Lijst 6011 met basement 6016

Lijst 6171 met basement 6174
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Aftimmerlijsten maken de deur helemaal compleet. Ze zijn afgewerkt met een witte overschilderbare folie. 

Daardoor zijn ze mooi glad te schilderen. Het monteren gaat heel eenvoudig. 

Er zijn ook speciale basementstukken waarmee het kozijn mooi aansluit op de plint. Aan de bovenzijde 

kan gekozen worden voor afwerking in verstek of met behulp van speciale bovenhoekstukken , passend bij  

lijst 6171/6172.

Basement 6017Basement 6016 Basement 6174 Bovenhoekstuk 6173
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Beslag binnendeuren
LEVERBAAR IN DE KLEUREN:

PVD Gold PVD Bronze PVD Nickel PVD Chrome

BREEZE PVD GOLD BREEZE PVD BRONZE BREEZE PVD NICKEL BREEZE PVD CHROME

WIND PVD GOLD WIND PVD BRONZE EBONY PVD NICKEL

ATHMOS PVD NICKELATHMOS PVD BRONZE

HYDRO PVD NICKELHYDRO PVD BRONZE

FRAME PVD NICKELFRAME PVD BRONZE

EBONY PVD CHROME

Deurkrukken met Claq® hebben een nieuw 

bevestigingssysteem, zonder inbusschroef, 

voor een snelle gemakkelijke montage. 

PVD Gold PVD Bronze PVD Nickel PVD Chrome

TOILETGARNITUUR  
PVD GOLD ROND

TOILETGARNITUUR  
PVD BRONZE ROND

TOILETGARNITUUR  

PVD BRONZE VIERKANT

TOILETGARNITUUR  
PVD NICKEL ROND

TOILETGARNITUUR  

PVD NICKEL VIERKANT

TOILETGARNITUUR  
PVD CHROME ROND

SET CILINDERROZETTEN 
PVD GOLD

ROND

SET CILINDERROZETTEN 
PVD BRONZE

ROND

ROND

ROND

ROND

VIERKANT

VIERKANT

VIERKANT

VIERKANT

SET CILINDERROZETTEN 
PVD NICKEL

SET CILINDERROZETTEN 
PVD CHROME

ROND

SET SLEUTELROZETTEN 
PVD GOLD 

ROND

SET SLEUTELROZETTEN 
PVD BRONZE

SET SLEUTELROZETTEN 
PVD NICKEL

SET SLEUTELROZETTEN 
PVD CHROME

ROND

BUBBLE  
PVD GOLD

BUBBLE  
PVD BRONZE

BUBBLE   
PVD NICKEL

BUBBLE  
PVD CHROME

SET SCHUIFDEUR-
KOMMEN 

PVD GOLD

SET SCHUIFDEUR-
KOMMEN  

PVD BRONZE

SET SCHUIFDEUR-
KOMMEN   

PVD NICKEL

SET SCHUIFDEUR-
KOMMEN  

PVD CHROME

Het deurbeslag op deze pagina is behandeld met ‘PVD’, een oppervlaktebehandeling 

die het beslag beschermt tegen weers invloeden en slijtage. Door deze beschermlaag 

heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krasvastheid.
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Beslag binnendeuren

RVS RVS RVS RVS Premium

ECO RVS LINE RVS PREMIUM

TURN RVS WING RVS CURVE RVS PREMIUM

RAIL RVS PREMIUM

UNIT RVS COMBO ROUND RVS WAVE RVS PREMIUM

SQUARE RVS PREMIUMTREND RVS GLOBE RVS

MATCH RVS FLAT RVS

COMBO SQUARE RVS

FRESH RVS

TOILETGARNITUUR RVS  
ROND

TOILETGARNITUUR RVS 
VIERKANT

SET SCHUIFDEURKOMMEN RVS

SET CILINDERROZETTEN RVS

SET SLEUTELROZETTEN RVS

Invisible scharnieren medium in RVS en mat chroom. 

Het scharnier is niet zichtbaar als de deur gesloten is. 

Het wordt gemonteerd tussen de deur en het kozijn in. 

Dit geeft een strak resultaat.

RVS Premium deurkrukken zijn gemaakt van 

hoogwaardige kwaliteit AlSi304 roestvast staal.

RVS Premium Mat Chrome Chrome Zwart

SOFT CHROMECONTRA MAT CHROME COAL ZWART

LINK MAT CHROME SWEEP CHROME DUSK ZWART

MOTION CHROME PITCH ZWART

SET CILINDERROZETTEN  
ZWART ROND

SET CILINDERROZETTEN  
CHROME ROND

SET SLEUTELROZETTEN  
ZWART ROND

SET SLEUTELROZETTEN  
CHROME ROND

TOILETGARNITUUR  
ZWART ROND

TOILETGARNITUUR  
CHROME ROND

TOILETGARNITUUR RVS PREMIUM 
ROND

TOILETGARNITUUR MAT CHROME 
ROND

TOILETGARNITUUR RVS PREMIUM 
VIERKANT

TOILETGARNITUUR MAT CHROME 
VIERKANT
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ROND

ROND

ROND

VIERKANT

VIERKANT

VIERKANT

SET CILINDERROZETTEN  
RVS PREMIUM

SET CILINDERROZETTEN 
MAT CHROME

SET SLEUTELROZETTEN 
MAT CHROME

SET SLEUTELROZETTEN  
RVS PREMIUM

ROND

ROND

ROND

ROND

VIERKANT

VIERKANT

VIERKANT

VIERKANT
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WK8041 dubbel

Achterdeuren & 
Terrasdeuren

Terrasdeuren en achterdeuren kunnen op diverse manieren toegepast 

worden. Bijvoorbeeld als dubbele openslaande deuren naar het terras of 

naar het balkon. Als enkele deur worden ze vaak toegepast als tuindeur 

of achterdeur. Ook deze deuren bepalen het gezicht van uw woning en 

verdienen daarom zeker de nodige aandacht. 

Weekamp biedt een grote keuze, verdeeld in deuren met de zogenaamde 

‘stapeldorpels’ en deuren met een paneel. Beide uitvoeringen zijn volledig 

bestand tegen weer en wind. Het is een kwestie van smaak waar de 

voorkeur naar uit gaat.

Veiligheid voorop
—

Bij achterdeuren speelt veiligheid een grote rol. Deze deuren zijn 

gemaakt met een stevige pen- en gatverbinding. Ze voldoen aan alle 

eisen van inbraakwerendheid en hebben een lange levensduur. Daarnaast 

kunnen deze deuren voorzien worden van hoogwaardig isolatieglas en 

veiligheidsbeslag.

Scan de QR-code
en bekijk direct alle 

achterdeuren

Scan de QR-code
en bekijk direct alle 

terrasdeuren
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WK043 dubbel met 8-ruits roedeverdeling

Terrasdeuren met dorpels 
—

Terrasdeuren zijn leverbaar in twee basisuitvoeringen; deuren met stapeldorpels en deuren met 

panelen. De deuren op deze pagina zijn gemaakt met gestapelde dorpels. U kunt volop variëren 

met het aantal dorpels. Biedt de deur uitzicht op een mooie tuin of terras, kies dan voor een lage 

glaslijn. Weekamp biedt voor alle terrasdeuren een speciale driepuntsvergrendeling. Hiermee 

voldoen ze aan weerstandsklasse 2 van het Bouwbesluit en zijn toepasbaar in het kader van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Bij alle modellen worden opplakroeden geleverd.

WK042 dubbel, met 3-ruits roedeverdeling

WK042 dubbel, 8-ruits roedeverdeling

WK042 dubbel, met 6-ruits roedeverdeling

WK043 dubbel, met 6-ruits roedeverdeling
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Terrasdeuren met panelen 
—

Terrasdeuren zijn een verbinding tussen binnen en buiten. Tegelijkertijd zijn ze onderdeel van het 

interieur. Terrasdeuren zijn dus eigenlijk net zozeer binnendeuren als buitendeuren. De uitvoering 

met een paneel wordt daarom vaak gekozen om de deuren te laten passen bij de binnendeuren. 

Bij alle modellen kunnen opplakroeden worden geleverd.

WK8041 dubbel

WK8061 dubbel

WK8041 dubbel, met 6-ruits roedeverdeling

WK8061 dubbel, met 6-ruits roedeverdeling
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WK8462 WK8061WK8412

WK7761

WK8181

Achterdeuren met panelen 
—

Achterdeuren worden bijvoorbeeld gebruikt als keukendeur, 

balkondeur of als schuurdeur. De achterdeuren met panelen geven 

een bijzondere uitstraling aan een woning. Onze deuren zijn op alle 

aspecten duurzaam. Wij passen namelijk houtsoorten toe die FSC® 

gecertificeerd zijn. Daarnaast draagt de lange levensduur bij aan het 

duurzame karakter.

WK7764
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Achterdeuren met dorpels
—

Gestapelde dorpels bieden een enorme keuzevrijheid. De openheid en 

transparantie van uw achterdeur is volledig te bepalen door te variëren 

met het aantal dorpels en roedes. In combinatie met het juiste hang- 

en sluitwerk biedt deze uitvoering de maximale bescherming tegen 

inbraak. Het door Weekamp geleverde veiligheidsisolatieglas is zowel 

inbraakveilig als letselschadeveilig.

Bij alle modellen kunnen opplakroeden worden geleverd. 

Kies uw duurzaamheid 
—
Weekamp levert deuren in 2 duurzaamheidsklassen:

Klasse 1:  Weekamp Premium Hardwood (Merbau o.g.)

Klasse 3: Weekamp Hardwood 

Bepaal welke duurzaamheid nodig is voor uw situatie. Deuren van 

klasse 1 zullen minder snel beschadigen omdat ze harder zijn. Voor een 

langdurig resultaat adviseren wij klasse 1.
WK042

WK042 met 6-ruits 
roedeverdeling

WK042 met 3-ruits 
roedeverdeling

WK042 met 8-ruits 
roedeverdeling

WK046 met 6-ruits 
roedeverdeling

WK046 met 8-ruits 
roedeverdeling

WK048

WK048 met 4-ruits 
roedeverdeling

WK048 met 6-ruits 
roedeverdeling

WK044

WK044 met 6-ruits 
roedeverdeling

WK044 met 8-ruits 
roedeverdeling

WK043

WK043 met 6-ruits 
roedeverdeling

WK043 met 8-ruits 
roedeverdeling

WK046
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Veiligheidsespagnolet
De passieve deur heeft een ingebouwde veiligheidsespagnolet waarbij 

de deur vast wordt gezet met twee pennen in boven- en onderdorpel 

van het kozijn. 

Inbraakwerende terrasdeursluiting 
Voor dubbele terrasdeuren heeft Weekamp een speciale inbraak-

werende terrasdeursluiting. Deze sluit de deuren op meerdere punten 

en is daardoor inbraakwerend. Bovendien kunt u naast de loopdeur ook 

beide deuren openen. De sluiting is tevens voorzien van een hoogwaardige 

tochtwering aan zowel binnen als buitenzijde. Hier ziet u de bediening 

van de passieve deursluiting. Kijk voor meer informatie over kwaliteit en 

garantie op pagina 47.

Kerntrekbeveiliging 

Beslag met kerntrekbeveiliging voorkomt het forceren van de cilinder. 

Kerntrekken is een snel groeiende inbraakmethode. Wij adviseren beslag 

met kerntrekbeveiliging.

Haakschoten
De loopdeur wordt voorzien van een driepuntssluiting met 2 sterke 

haakschoten boven en onder. De haken voorkomen dat de deur en het 

kozijn uit elkaar worden getrokken.

Veiligheid en Comfort

CUBE INOX  
MET KERNTREK BEVEILIGING 

BUITENKANT

BOW INOX  
MET KERNTREK BEVEILIGING 

BUITENKANT

CUBE INOX  
BINNENKANT

BOW INOX  
BINNENKANT
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Garagedeuren

Weekamp garagedeuren worden vervaardigd van hoogwaardige 

materialen. Wij bieden diverse modellen op maat, gemaakt van massief 

houten stijlen en dorpels met daartussen panelen. Deze zijn leverbaar 

in FSC® gecertificeerd hout. Er zijn diverse uitvoeringen leverbaar die 

passen bij uw overige deuren.

Daarnaast biedt Weekamp vlakke garagedeuren, standaard uitgevoerd 

als TriComfort® deur. Deze uitvoering is opgebouwd uit twee extreem 

duurzame Medite® Tricoya® dekplaten met daartussen een schuimkern 

en inwendige Stabitherm® stabilisator. Daardoor hebben deze deuren 

een uitstekende isolatiewaarde.

Scan de QR-code
en bekijk direct alle 

garagedeuren
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WK3501

WK3503

WK3522

WK3502

WK3521

WK3541

WK3601

WK3612

WK3611

WK3621

Garagedeuren 
—

Deurmodel 3501 t/m 3541 hebben een constructie van onder, -tussen,- 

en bovendorpels met daartussen panelen. U kunt kiezen voor panelen 

met of zonder groeven.

Deurmodel 3601 t/m 3621 worden gemaakt als TriComfort® uitvoering. 

Deze deuren zijn gemaakt met twee extreem duurzame dekplaten en 

hebben een glad oppervlak. Ook deze deuren kunnen voorzien worden 

van een groefpatroon.

Massief houten deuren met panelen Vlakke TriComfort® deuren
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