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De voordeur is het visitekaartje van uw huis! Daar-
om behoort uw voordeur de perfecte combinatie 
van uw smaak, de functionaliteit, veiligheid, kwaliteit 
en comfort te weerspiegelen. Dankzij onze ervaring 
van meer dan 40 jaar in het exclusief voor u op maat 
ontwerpen en fabriceren van kwalitatief hoogwaar-
dige voordeuren, weten wij als geen ander de be-
nodigde onderdelen vakkundig samen te voegen 
zoals kozijnen, deurpaneel, glas, beslag, sloten, 
deurgreep, bediening, brievenbus en de afwerking. 

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Tegenwoordig halen moderne kunststof deuren 
een levensduur van 30 jaar en meer. Dat is goed 
nieuws, op voorwaarde dat alle individuele compo-
nenten van de deur even lang meegaan.
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het beslag, 
de sloten en de afdichtingen, aangezien deze een 
belangrijke rol spelen in het functiebehoud van de 
deur. De deuren van Gerdes bieden de beste kwali-
teit tot in het kleinste detail: 

•  Standaard uitgerust met sloten en beslag met 
	 SKG	2-ster	certificering	en	met	Politie	Keurmerk	
	 Veilig	Wonen	(PKVW).	
•		Kwaliteitsdichtingen	van	EPDM,	een	hoog-
 waardig dichtingsmateriaal dat wegens zijn 
 uitstekende eigenschappen ook in bijvoorbeeld  
 de medische sector, de luchtvaart en de auto-
 industrie zijn terug te vinden.
•		Onze	deuren	en	ons	bedrijf	zijn	gecertificeerd	
 en voldoen aan de volgende wet- en regelgeving 
 en eisen: zie de logo’s hiernaast.

Persoonlijk design voor uw Gerdes deuren  
Gerdes deuren bieden ruime keuzemogelijkheden 
voor ieders smaak:

•  Keuze uit talrijke designs, welke naar uw 
 smaak aangepast kunnen worden.
•  Folieassortiment van Schüco met meer dan 
 150 gladde en houtstructuur kleuren, inclusief 
	 metallic	kleuren	(Schüco	Automotive	Finish)!
•  Verschillende individuele oppervlaktedesigns 
 aan de buiten- en binnenkant.
•  Een op de deuren afgestemd deurgrepen-
 assortiment.

Voordeuren van Gerdes
THUISKOMST MET EEN GOED EN VEILIG GEVOEL

Creëer uw individuele voordeur volgens uw wensen. Op de volgende pagina‘s vindt u 
keuzemogelijkheden van designs, kleuren, deurgrepen, sloten en combinaties.

Designs
Hieronder vindt u een overzicht van de meest verkochte designs. 

Voordeuren design
INDIVIDUELE VOORDEUREN VOLGENS UW WENSEN  

Gerdes-01 Gerdes-02
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Gerdes-11 Gerdes-12 Gerdes-13 Gerdes-14

Gerdes-03 Gerdes-05 Gerdes-06

Gerdes-07 Gerdes-08 Gerdes-09 Gerdes-10

Gerdes-04

Gerdes-23 Gerdes-24 Gerdes-25 Gerdes-26

Gerdes-15 Gerdes-16 Gerdes-17 Gerdes-18

Gerdes-19 Gerdes-21 Gerdes-22Gerdes-20
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Uiteraard kunnen de voordeuren naar uw smaak aangepast worden. Hieronder vindt u vier voorbeelden.

Voorbeeld van model 
Gerdes-01

Kleuren
U kunt kiezen uit een brede waaier van meer 
dan 150 gladde en houtstructuur kleuren, inclusief 
metallic	kleuren	(Schüco	AutomotiveFinish)!

Voorbeeld van model 
Gerdes-05

Voorbeeld van model 
Gerdes-06

Voorbeeld van model 
Gerdes-23

Deurgrepen
Onze deurgrepen uit duurzame materialen zorgen voor de afwerking van uw voordeur. Hieronder een assorti-
ment van onze grepen in verschillende vormen, kleuren en materialen.

De meest voorkomende deurgrepen:

Sloten
Voor onze deuren hanteren we voor uw veiligheid en 
gemak alleen SKG goedgekeurde sloten, standaard 
met 2-ster**, van onze Duitse leverancier Winkhaus. 
Onze voordeuren zijn voorzien van automatisch slot, 
tegen meerprijs zijn andere opties mogelijk.

Open halve 
man	(Alu)

Knop	(Alu) Klink	(Alu) K3 Dichte 
halve 

maan (Alu)

Staafgreep 
35	cm	(RVS)	

N8046/170 
(RVS)

N8048/170 
(RVS) Briefklep	8007	(RVS*)

Briefklep	8006	(RVS*)

Driehoek 
Staafgreep 
(RVS)

Optionele deurgrepen:

N732	(RVS*) N736	(RVS*)	 N737	(RVS*)	 N8018	(RVS*)	 N8020	(RVS*)	

Brievenbussen
De meest voorkomende brievenbussen: Optionele brievenbussen:

Briefklep	lang	(Alu)

Briefklep	lang	(RVS)

* op aanvraag in andere kleuren verkrijgbaar
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Gerdes & Schüco
EEN STERK PARTNERSCHAP VOOR 
DE BESTE PRODUCTEN  

Betrouwbaar en Degelijk 
– Deutsche Gründlichkeit
Gerdes GmbH produceert als de toonaangevende
verwerker al meer dan 40 jaar Schüco ramen, deu-
ren en schuifpuien voor Nederland en Duitsland.
Met	meer	dan	100	medewerkers	produceren	wij	ge-
heel in eigen beheer in onze uiterst moderne fabrie-
ken in Lengerich, Duitsland. Ons Duits- en Neder-
landstalig team van vakspecialisten zorgt er voor
dat wij al tientallen jaren een uiterst betrouwbare en

stabiele partner zijn voor bouwkundige advies- 
bureaus, projectbureaus, woningcorporaties, VVE’s, 
aannemers, dealers, architecten en investors. Geen 
goede producten zonder kwaliteitscontrole; daar-
om is ons productieproces vastgelegd in procedu-
res en controles. Interne en externe audits hebben 
geleid tot de toekenning van meerdere keurmerken 
en	certificeringen,	die	blijk	geven	van	de	constante	
kwaliteit die wij leveren. 

Schüco LivIng Variant en CT70 Accent 
– ontwikkeld om aan uw eisen te voldoen
Als	 Schüco	 Premium	 Partner	 vertrouwen	 wij	 op
hoogwaardige	 Schüco	 profielen.	 Met	 Schüco	 Li-
vIng Variant en CT70 Accent schept u een thuis dat
aan uw wensen beantwoordt: comfortabel, veilig en
energie-efficiënt.	Ramen	en	deuren	van	het	nieuwe
pvc-systeem bieden veelzijdige ontwerpmogelijk-
heden qua vorm, kleur en oppervlakte-uitvoering.
Ontdek de duurzame en gecontroleerde kwaliteit
van	Schüco	bij	uw	Schüco	Premium	Partner.	U	krijgt
er competent advies inzake:
•  thermische en geluidsisolatie
•  oppervlakte-uitvoeringen en kleurkeuze
•  veiligheidsuitrusting en raamaccessoires

Schüco – systeemoplossingen 
voor ramen, deuren en gevels
Het	 in	 Weissenfels	 gevestigde	 Schüco	 Polymer	
Technologies KG ontwikkelt en verkoopt systeem- 
oplossingen voor kunststof ramen, deuren en ge-
vels.	 Met	 wereldwijd	 meer	 dan	 5.650	 medewer-
kers streeft het concern Schüco International KG 
naar leiderschap in de branche, vandaag en in de 
toekomst, met de hoogste mate van service en 
technologie, in harmonie met de natuur. Zo wordt 
de CO2 uitstoot verminderd en worden natuur- 
lijke	 bronnen	 ontzien	 door	 efficiënt	 om	 te	 gaan	
met energie. Naast duurzame geveloplossingen 
voor onder meer appartementen en kantoren, 
biedt de onderneming advies en digitale onder-
steuning in alle fasen van een bouwproject – van 
het eerste idee tot aan de planning, productie en 
montage. 12.000 gevelfabrikanten, architecten, 
aannemers en investeerders werken met Schüco 
samen. In 2019 bedroeg de jaaromzet 1,750 miljard 
euro. Voor meer informatie www.schueco.nl en  
www.gerdeskozijnen.nl.

Huisdeuren
MADE IN GERMANY
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Gerdes GmbH 
Tannenkämpe 28
49838 Lengerich 
Duitsland

Telefoon: +49 5904 96993-19 
Email:   info@gerdeskozijnen.com

 www.gerdeskozijnen.nl
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