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Welkom bij Skantrae!
Hartelijk dank voor je interesse in Skantrae binnendeuren. 
Graag helpen wij je bij het vinden van een deur die past bij 
jouw stijl en die van jouw huis. Of dat nu modern is of juist 
klassiek, wij hebben de passende binnendeur voor je in ons 
programma. Uiteraard compleet met de laatste en meest 
moderne accessoires. 

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, 
accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet 
wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook 
nemen wij graag het afl akken van de deur voor onze reke-
ning, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en 
maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een 
deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aange-
geven bij de deurenserie. 

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 
40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele mo-
dellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassen-
de accessoires. 

Onze deuren worden gemaakt met passie en vakman-
schap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te 
blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur 
van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en 
jarenlang woonplezier.

In dit bijna 200 pagina’s tellend overzicht vind je alles over 
ons uitgebreide en veelzijdige assortiment. Alle stijlen en 
opties, zoals glassoorten en deurbeslag, lichten we duide-
lijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te 
bestuderen.

Bezoek een showroom
Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst 
zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat 
kan! Kom gerust langs in de showroom 
van één van onze dealers. Op onze web-
site vind je een actueel overzicht van al 
onze dealers in Nederland en hun Skantrae 
assortiment. 

Ook ben je welkom in onze eigen 
showroom in Zevenaar. Kijk voor de
openingstijden op onze website: 
skantrae.com/showroom 

Skantrae B.V.
Mega 1 
6902 KL Zevenaar 
Tel: 0316 - 58 66 00 
info@skantrae.com 
www.skantrae.com

Volg ons ook op:

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op 
onze website: skantrae.com
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AFLAKSERVICE

Laat Skantrae de deuren afl akken!

Gemak en kwaliteit, dat is waar de Skantrae Afl akservice voor 
staat. Uw deuren hoeven alleen nog maar afgehangen te 
worden. Dat kan op de dag van levering, zonder vertraging of 
rommel. Ga voor de Skantrae Afl akservice.

De Skantrae Afl akservice is mogelijk voor deuren in de 
series: SlimSeries® One wit paneeldeuren, Prestige, Accent, 
Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage 
paneeldeuren.

Voordelen Skantrae Afl akservice:

• Gemak, deur is gelijk af te hangen;
• Constante kwaliteit;
• Streeploos resultaat;
• Hoogwaardige duurzame watergedragen kwaliteitslak;
• Bespaart tijd;
• Geen last van stof.

skantrae.com

NU OOK OP STOMP!



BINNENDEUREN BROCHURESKANTRAE AFLAKSERVICE

Januari 2023

SKAN
TRAE 

BIN
N

EN
DEU

REN
  BRO

CH
U

RE  2023

T  : 0316 - 58 66 00
W  : skantrae.com
E  : info@skantrae.com

Skantrae B.V.
Mega 1, 6902 KL Zevenaar
Postbus 48, 6900 AA Zevenaar01/2023

Welkom bij Skantrae!
Hartelijk dank voor je interesse in Skantrae binnendeuren. 
Graag helpen wij je bij het vinden van een deur die past bij 
jouw stijl en die van jouw huis. Of dat nu modern is of juist 
klassiek, wij hebben de passende binnendeur voor je in ons 
programma. Uiteraard compleet met de laatste en meest 
moderne accessoires. 

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, 
accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet 
wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook 
nemen wij graag het afl akken van de deur voor onze reke-
ning, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en 
maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een 
deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aange-
geven bij de deurenserie. 

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 
40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele mo-
dellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassen-
de accessoires. 

Onze deuren worden gemaakt met passie en vakman-
schap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te 
blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur 
van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en 
jarenlang woonplezier.

In dit bijna 200 pagina’s tellend overzicht vind je alles over 
ons uitgebreide en veelzijdige assortiment. Alle stijlen en 
opties, zoals glassoorten en deurbeslag, lichten we duide-
lijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te 
bestuderen.

Bezoek een showroom
Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst 
zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat 
kan! Kom gerust langs in de showroom 
van één van onze dealers. Op onze web-
site vind je een actueel overzicht van al 
onze dealers in Nederland en hun Skantrae 
assortiment. 

Ook ben je welkom in onze eigen 
showroom in Zevenaar. Kijk voor de
openingstijden op onze website: 
skantrae.com/showroom 

Skantrae B.V.
Mega 1 
6902 KL Zevenaar 
Tel: 0316 - 58 66 00 
info@skantrae.com 
www.skantrae.com

Volg ons ook op:

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op 
onze website: skantrae.com

LAAT
SKANTRAE

JOUW DEUREN 
AFLAKKEN!

AFLAKSERVICE

Laat Skantrae de deuren afl akken!

Gemak en kwaliteit, dat is waar de Skantrae Afl akservice voor 
staat. Uw deuren hoeven alleen nog maar afgehangen te 
worden. Dat kan op de dag van levering, zonder vertraging of 
rommel. Ga voor de Skantrae Afl akservice.

De Skantrae Afl akservice is mogelijk voor deuren in de 
series: SlimSeries® One wit paneeldeuren, Prestige, Accent, 
Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage 
paneeldeuren.

Voordelen Skantrae Afl akservice:

• Gemak, deur is gelijk af te hangen;
• Constante kwaliteit;
• Streeploos resultaat;
• Hoogwaardige duurzame watergedragen kwaliteitslak;
• Bespaart tijd;
• Geen last van stof.

skantrae.com

NU OOK OP STOMP!



Glasopties voor binnendeuren

Verklaring icoontjes

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. Skantrae buiten- en 
binnendeuren zijn daarom al meer dan 40 jaar de eerste 
keus van professionals.

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 

Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2020 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.

Kijk op skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Skantrae buitendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae voordeuren, balkondeuren, poortdeuren, glas, beslag en accessoires op onze 
website skantrae.com of bekijk online onze buitendeuren brochure.

Rondom de deurSkantrae buitendeuren

Aantal jaren
garantie.

Afl akservice 
beschikbaar.

Krasvaste 
EBC coating.

Producten
zijn voor-
gegrond.

Geluids-
werend.

Glas is al
voorge-
monteerd.

Laat
Skantrae het 
glas plaatsen.

Maatwerk
beschikbaar.

Brand-
vertragend.

Kan als
draaideur.

Kan als
schuifdeur.

Kan als
taatsdeur.

Sfeer video
beschikbaar.

Hang- en
sluitwerk-
pakketten
beschikbaar.

KOMO.

1: Blank glas

11: Glas-in-lood 12

16: Glas-in-lood 31

2: Facet blank glas

7: Crepie glas

12: Glas-in-lood 15

3: Facet satinato glas

8: Canalé blank glas

13: Glas-in-lood 18

4: Nevel glas

9: Canalé mat glas

14: Glas-in-lood 20

19: Glas-in-lood 61 20: Rookglas

5: Satinato glas

10: Glas-in-lood 11

15: Glas-in-lood 30

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Prachtig om te zien, subliem om te
voelen.

Scharnieren en sloten

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben we wel een glassoort in 
ons programma.

SKS 2240
Glas-in-Lood 11

Afl akservice 
Mooi en makkelijk. Laat Skantrae jouw deur 
afl akken. Keuze uit vier RAL-kleuren.

Hoekstukken
en (plint)neuten
Maak het plaatje helemaal af door 
bijpassende hoekstukken, neuten 
of plintneuten toe te passen. 

Architraven
De architraven (deurlijsten) zorgen 
voor een mooie afwerking van het 
deurkozijn.

Voor elke smaak en elk type huis hebben we wel een glassoort in ons programma. Je kunt het glas natuurlijk zelf 
plaatsen, maar wij kunnen het glas ook alvast voor je in de deur monteren. Hierbij wordt de gefi gureerde kant van 
het glas (zoals bij facet- en satinato-glas) aan de zogenaamde ‘vaste latten’ van de deurkant gemonteerd. 

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.

Al kant-
en-klaar
afgelakt.
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Alles rondom de deur
Binnenkant omslag achterin

Skantrae bedrijfsfilm
skantrae.com/bedrijfsfilm

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de model-
len voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voor-
beelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht afwijken. 
Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde 
deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave 
mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Skantrae B.V.

Inhoudsopgave
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SlimSeries® One | deuren: SSL 4004 | deurbeslag HSP 704 | Biloxi zwart deurgreep + verdekte scharnieren + rolslot zwart



Strak vormgegeven houten binnendeuren in grondlak zwart 
of wit. Minimalistisch design. 8 mm gehard veiligheidsglas. 

Sfeerbepalend zijn de slechts 60 mm (stomp) en 73 mm 
(opdek) smalle deurstijlen en dorpels en het speciaal voor 

SlimSeries® One ontwikkelde deurbeslag en sloten.

SlimSeries® One
glasdeuren

11

SSL 4006

                   

Bijpassende
kasten op maat 

beschikbaar



zwart SSL 4000 | wit SSL 4400
Glascode  1 | 4 | 20

zwart SSL 4003 | wit SSL 4403
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

KENMERKEN
Constructie: Houten stijlen en dorpels  
Uitvoering: 90 graden profielen
Roedehoogte: Keuze uit 25 of 45 mm
Stijl/dorpelbreedte: 60 mm bij stomp en 73 mm bij opdek (voorzijde)
Kozijnsituatie: Past in nieuwe en bestaande stompe en  
opdek kozijnsituaties
Afwerking: Zwart (RAL 9011) of wit (RAL 9010) voorbehandeld
Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Leverbaar
Glas: Keuze uit blank, nevel en rookglas
Aflakservice: Niet mogelijk
Beslag en hang- en sluitwerk: Speciale SlimSeries® One hang- en sluitwerk- 
pakketten (HSP) leverbaar. Zie pagina 142

12

25 mm

45 mm

Kies bijpassende roeden
Je kunt kiezen uit 25 mm of 45 mm. 

Zie prijslijst of website voor de juiste deurcodes.

SlimSeries® One 
zwart met blank glas

SlimSeries® One 
zwart met nevel glas

SlimSeries® One 
wit met rookglas

SlimSeries® One 
wit met nevel glas

SlimSeries® One 
wit met blank glas

SlimSeries® One 
zwart met rookglas

Kleur, glas en roede opties 
Keuze uit zwart of wit voorbehandeld en blank-, 
nevel- of rookglas en 25 of 45 mm roede. 
Kijk voor de codes op skantrae.com



zwart SSL 4004 | wit SSL 4404
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

zwart SSL 4005 | wit SSL 4405
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

A |    Alle SlimSeries® One glas deuren zijn 
ook wit voorbehandeld verkrijgbaar. 

B |  Paumelle scharnier zwart 
80 x 80 mm links/rechts

C |  Verdekt scharnier zwart 
K8080

13

A

B

C

Kleur, glas en roede opties 
Keuze uit zwart of wit voorbehandeld en blank-, 
nevel- of rookglas en 25 of 45 mm roede. 
Kijk voor de codes op skantrae.com



A

C

B

D

A |   Cleves minimal  
mat chroom 
Deurkruk 

C |  Dayton minimal 
mat chroom 
Deurkruk

B |    Tulsa mat chroom 
Cilinderrozet

D |    Tulsa minimal  
mat chroom 
Toiletset 

 
  

<  Kantschuifsysteem 
T.b.v. dubbele draaideuren
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zwart SSL 4006 | wit SSL 4406
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

zwart SSL 4007 | wit SSL 4407
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20



C

GD

C |  Brent schuifdeurkom 
zwart 
Inclusief schuifdeurkom-
frezing 

D |  Akron deurkruk 
RVS 
Inclusief slotgatfrezing

E |   SlimSeries® One 
loopslot 
Zwart en RVS

F |   SlimSeries® One
rolslot 
Zwart en RVS 
 

G |  Akron deurkruk 
zwart 
Inclusief slotgatfrezing

 
  

15

F

E



A |  Aanslaglat 
Dubbele schuifdeuren  
 

B |  Aanslaglat 
Dubbele draaideuren 

A

B

 
Bekijk de sfeerfilm van de SlimSeries® One.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/slimseries_one_sfeer

zwart SSL 4008 | wit SSL 4408
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

zwart SSL 4009 | wit SSL 4409
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

16
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A |  Akron zwart 
Deurkruk 

B |  Kantschuifsysteem 

A

B



SlimSeries® One | deuren: SSL 4025 | deurbeslag | Foxtrot schuifsysteem | Terra zwart schuifdeurkom 

A



25 mm 45 mm

20

Kijk voor bijpassende hang- en 
sluitwerkpakketten op pagina 142.

SlimSeries® One paneeldeuren 
kennen dezelfde minimalistische 
uitstraling als de glasdeuren. 

De deuren zijn leverbaar in wit 
(RAL 9010) en zwart (RAL 9011) 
voorbehandeld. De roedeverdeling,
keuze uit 25 en 45 mm, sluit 
perfect aan op de glasmodellen.

SlimSeries® One
paneeldeuren

wit SSL 4050 | zwart SSL 4080
Paneeldeur

wit SSL 4053 | zwart SSL 4083
Paneeldeur | 25 mm roede

wit SSL 4054 | zwart SSL 4084
Paneeldeur | 25 mm roede

Kleur en roede opties 
Keuze uit wit of zwart voorbehandeld 
en 25 mm of45 mm roeden. 
Kijk voor de codes op skantrae.com

Kies bijpassende roeden
Je kunt kiezen uit 25 mm of 45 mm. 

Zie prijslijst of website voor de juiste deurcodes.



Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com

wit SSL 4057 | zwart SSL 4087
Paneeldeur | 25 mm roede

wit SSL 4058 | zwart SSL 4088
Paneeldeur | 25 mm roede

wit SSL 4055 | zwart SSL 4085
Paneeldeur | 25 mm roede

wit SSL 4056 | zwart SSL 4086
Paneeldeur | 25 mm roede

wit SSL 4059 | zwart SSL 4089
Paneeldeur | 25 mm roede

Kleur en roede opties 
Keuze uit wit of zwart voorbehandeld 
en 25 mm of45 mm roeden. 
Kijk voor de codes op skantrae.com



  

SlimSeries® Ultra | deuren: SSL 4104 | deurbeslag | Vernal 50 cm zwart deurgreep | Taatssysteem 



Industrieel vormgegeven binnendeuren met extreem 
smalle zijstijlen van 30 mm. Lie fhebbers van minimalisme 

schreeuwden erom, Skantrae ontwikkelde ze. 
Geschikt voor schuif- en taatsoplossingen.

SSL 4106

SlimSeries® Ultra

23
                 

Bijpassende
kasten op maat 

beschikbaar



KENMERKEN
Constructie: Houten stijlen en dorpels
Uitvoering: 90 graden profielen
Roedehoogte: 25 mm
Stijl/dorpelbreedte: 30 mm; dorpelhoogte: 80 mm
Deurdikte: Standaard 40 mm
Afwerking: Zwart (RAL 9011) of wit (RAL 9010) voorbehandeld
Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Leverbaar
Glas:  Keuze uit blank, nevel en rookglas
Aflakservice: Niet mogelijk
Beslag en hang- en sluitwerk:  Speciale SlimSeries® Ultra 
hang- en sluitwerkpakketten (HSP) leverbaar. Zie pagina 142
Overig: Zie Skantrae prijslijst

24

25 mm roeden 



A | Vernal 50 cm zwart

B | Tupelo 30 RVS

C | Vernal 30 of 50 cm RVS

D | Vernal 30 of 50 cm zwart 

E | Tupelo 30 zwart 25

C

D

E

 
Bekijk de sfeerfilm van de SlimSeries® Ultra.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/slimseries_ultra_sfeer

A B

zwart SSL 4100 | wit SSL 4200
Glascode  1 | 4 | 20

zwart SSL 4103 | wit SSL 4203
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20
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zwart SSL 4104 | wit SSL 4204
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

zwart SSL 4105 | wit SSL 4205
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

zwart SSL 4106 | wit SSL 4206
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

zwart SSL 4107 | wit SSL 4207
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

SlimSeries® Ultra
zwart met blank glas

SlimSeries® Ultra
zwart met nevel glas

SlimSeries® Ultra
wit met rookglas

SlimSeries® Ultra
wit met nevel glas

SlimSeries® Ultra
wit met blank glas

SlimSeries® Ultra
zwart met rookglas

Kleur en glas opties 
Keuze uit zwart of wit voorbehandeld
en blank-, nevel- of rookglas. 
Kijk voor de codes op skantrae.com





Taats- en schuifdeuren 
Kies je voor een SSL taatsdeur dan kun je kiezen uit drie verschillende grepen uitgevoerd 
in matzwart of RVS. Het pakket bestaat uit de greep en het taatsscharnier en uiteraard de 
frezingen om dit scharnier te kunnen monteren. Kies je voor een schuifsysteem dan heb je 
naast de grepen ook nog keuze uit 3 schuifsystemen.   
Hulp nodig? Ga naar skantrae.com/slimseries-ultra/samenstellen en maak gebruik van het 
stappenplan.

zwart SSL 4108 | wit SSL 4208
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

zwart SSL 4109 | wit SSL 4209
25 mm roede | Glascode  1 | 4 | 20

Kleur en glas opties 
Keuze uit zwart of wit voorbehandeld
en blank-, nevel- of rookglas. 
Kijk voor de codes op skantrae.com

A |  Delta RVS 
Schuifdeursysteem

A

27



 |  Scharnierzijde 



SlimSeries® Ultra | deuren: SSL 4103 | deurbeslag HSP 616SSL | Tupelo RVS deurgreep | Taatsscharnier systeem



A B

C

A |  Vernal 50 zwart 
Deurgreep

B |  Foxtrot zwart 
Schuifdeursysteem

C |  Taatsscharnier 
Compleet systeem 

29Kijk voor bijpassende hang- en sluitwerkpakketten op pagina 142.

Minimalisme in zijn mooiste vorm; 
de SlimSeries® Ultra in taats uitvoering!



  

SlimSeries® Alu | deur: metalen draaideur zwart



Geïnspireerd op de industriële en minimalistische trend biedt Skantrae nu 
naast hout ook metalen deuren en wanden aan in de SlimSeries deurenlijn, 

genaamd SlimSeries Alu. Metalen deuren en wanden zorgen voor veel 
lichtinval en geven jouw interieur een stijlvolle uitstraling. Je kunt kiezen  

uit draai-, schuif- en taatsdeuren. Elke opstelling kenmerkt zich door  
grote, glazen oppervlakken die zijn opgedeeld door slanke,  

metalen profielen met een matte finish. 

Verkrijgbaar in stijlvol zwart, verfrissend wit en warm brons met helder,  
rook, mat of subtiel grijs glas. SlimSeries Alu deuren en wanden zijn  

uitsluitend in maatwerk leverbaar.

Taatsdeuren

SlimSeries® Alu

31
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Draaideur
Een stompe aluminium deur inclusief kozijn, 

dankzij het maatwerk een ruime keuze uit 
vlakverdeling voor de optimale lichtsituatie 

in  jouw huis. Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, wit en brons.

Schuifdeur
De aluminium schuifdeuren zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en brons. Ons schuifdeursysteem is verkrijgbaar in zwart.

Draai-, schuif- en taatsdeuren
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ALU

Wanden
Het strakke industriële design is ook toe te passen in een scheidingswand voor je woonruimte. Creëer een afscheiding met een 
aluminium scheidingswand en maak een keuze uit zwart, wit en brons. Een oplossing op maat zorgt voor een perfecte verdeling 
van je woonruimte.

Taatsdeur
De kozijnloze taatsdeuren zijn ook  
verkrijgbaar in zwart, wit en brons. 

Kijk voor meer informatie op skantrae.com



    

Cube | deuren: SKS 3253 Blank glas | deurbeslag | Tucana RVS Schuifdeurkom | Delta schuifsysteem



Onze Cube deuren kenmerken zich door heldere, strakke 
lijnen en vormen. Met hun rechthoekige profilering en 

vlakke panelen zijn het met recht deuren met een 
minimalistische uitstraling.

SKS 3253

Cube

35
                 



SKS 3263 SKS 3253
Glascode 1 | 5

36

KENMERKEN
Constructie: Gelamineerde houten stijlen 

en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: 90 graden profielen, 

glas openingen, MDF vlakke panelen
Stijlbreedte: 130 mm

Afwerking: Wit voorbehandeld
Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar
Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk 

tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per 
deurmaat verwijzen wij je naar de website/prijslijst

Beslag: Zie bijpassend ‘State’ beslag 
vanaf pagina 118

Aflakservice: Ja, optioneel

A |  Tucana RVS 
Schuifdeurkom

A

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com





SKP 11
Plint

SKP 13
Plint

38



SKS 3264SKS 3261 SKS 3254
Glascode 1 | 5

39

A B

A |  Delta RVS 
Schuifdeursysteem

B |  Verdekt scharnier 
mat chroom 
K7000 MCR 

 
Bekijk de sfeerfilm van de Cube serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/cube_sfeer



    

Cube X | deur Links: SKS 3453 Blank glas | rechts: SKS 3463 | deurbeslag | Akron zwart deurkruk
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De Cube X serie kenmerkt zich door deuren met extra brede 
stijlen en dorpels. Dit geeft een prachtige moderne 

uitstraling. In de glasdeuren is het glas al voorgemonteerd 
zodat deze deuren geen zichtbare glaslatten hebben. 

Extra mooi dus.

SKS 3453

Cube X

41
           



SKP 10
Plint

SKP 11
Plint

SKS 3461

42

KENMERKEN
Constructie: Gelamineerde houten stijlen 

en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: 90 graden profielen, 

MDF vlakke panelen
Stijlbreedte: 200 mm

Afwerking: Wit voorbehandeld
Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Niet leverbaar
Glas: Voorgemonteerd af fabriek

Beslag: Zie bijpassend ‘State’ beslag 
vanaf pagina 118

Aflakservice: Ja, optioneel bij paneeldeuren



Cube X | deur: SKS 3461 | deurbeslag | Cambria zwart deurgreep | Foxtrot schuifsysteem



SKS 3463 SKS 3453
Glascode 1 | 4 Nevel*

A |  Akron zwart 
Deurkruk

B |  Cubistic mat chroom 
Deurkruk

44

A

B

*  Nevel glas = gelamineerd veiligheidsglas; twee 
lagen blank glas met daartussen een witte PVB 
folie. Dit geeft het glas een melkachtig effect.

Maak jouw Cube X deur 
compleet met bijpassend 
State beslag vanaf pagina 118.



C D

E

4

C |  Biloxi zwart 
Deurgreep

D |  Akron zwart 
Deurkruk

E |  Biloxi RVS 
Deurgreep 

45

 
Bekijk de sfeerfilm van de Cube X serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/cube_x_sfeer



Nano | deur: SKL 954 | deurbeslag | Akron zwart deurkruk

    



Strak of juist nog strakker. Dat is wat je van deze vlakke, 
voorgegronde deuren uit de Nano serie kunt zeggen.  

Het subtiele lijnenspel van deze deuren komt extra goed 
tot zijn recht in combinatie met ons prachtige 

moderne deurbeslag.

SKL 953

Nano

47
          

Bijpassende
kasten op maat 

beschikbaar



48

KENMERKEN
Constructie: Vuren kantlatten, massieve 

vlasvezelspaanplaat kern tussen 2 vlakke, 
gegroefde MDF skinplaten

Uitvoering: Gladde uitvoering  
met verschillende groefdesigns

Stijlbreedte: n.v.t.
Afwerking: Wit voorbehandeld

Beschikbaarheid: Voorraad, stomp
Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Niet leverbaar
Beslag: Zie bijpassend ‘State’ beslag 

vanaf pagina 118
Overig: Slotgat en voorplaatboring Nemef 

1200/1300 voorgeboord

SKL 954

48

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com

SKL 953

Maak jouw Nano deur 
compleet met bijpassend 
State beslag vanaf pagina 118.



A

B

A |  Groeven 
U-geprofileerde groeven  
3 x 1,5 mm. Wit voorbehandeld

B |   Cleves mat chroom  
Deurkruk 

49

SKL 957

49

 
Bekijk de sfeerfilm van de Nano serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/nano_sfeer



     

Nano TopCoat® EBC | deur links: SKL 9921 | deur rechts: SKL 9932 | deurbeslag | Dayton zwart deurkruk
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Modern, krasbestendig en duurzaam. Dat zijn de 
eigenschappen van de deuren uit de Nano TopCoat® EBC 

serie. Middels een uniek lakproces zijn de luxe 
binnendeuren voorzien van een extreem krasvaste EBC 

coating die gegarandeerd jarenlang meegaat. Het subtiele 
lijnenspel van deze deuren komt extra goed tot zijn recht in 

combinatie met ons prachtige moderne deurbeslag. 

SKL 9932

Nano TopCoat® EBC

               



SKL 9921

SKL 9910

SKL 9920

52

KENMERKEN
Constructie: Standaard geleverd met honingraat kern. Tevens  
tubespaan kern leverbaar tegen meerprijs. Glasdeuren worden  

standaard geleverd met een volspaan kern. 
Uitvoering: Gladde uitvoering met verschillende 

designs en glasopeningen; opdek en stomp
Glascassette: Voorzien van glascassette,  

afgelakt in RAL 9010 bij benadering
Stijlbreedte: N.v.t

Afwerking: Extreem krasvaste EBC coating in RAL 9010 bij benadering
Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Niet leverbaar
Beslag: Zie bijpassend ‘State’ beslag vanaf pagina 118 

Glas: Blank of satinato veiligheidsglas; gemonteerd in de deur
Overig: Afwerking stompe deuren; arms aan beide zijden (2 mm),  

daarna aan beide zijden afgewerkt met kantenband op kleur.
Schuifdeuren toepassing: Dit dien je aan te geven bij je bestelling.

Maak jouw Nano TopCoat® EBC 
deur compleet met bijpassend 
State beslag vanaf pagina 118.





SKL 9925
Glascode 1 | 5 

SKL 9923 SKL 9924

54

A

A |  Cleves mat zwart 
Deurkruk

Skantrae Nano TopCoat® EBC deuren
zijn afgelakt en kunnen direct worden
afgehangen.



SKL 9926 SKL 9927 SKL 9930

55

 
Bekijk de sfeerfilm van de Nano TopCoat® EBC serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/nano_topcoat_ebc_sfeer



B

A

A |  Vlakke deur 
Vlakke deur met gemonteerd glas en opgelegde 
glaslatten van 3mm dikte aan weerszijden

B |  Groeven 
Afgeronde groeven mee 
gecoat in RAL 9010

SKL 9935SKL 9933

SKL 9931

56

SKL 9932
glascode 1 | 5 



C | Cleves mat chroom
Deurkruk 

D |  Cubistic mat chroom 
Deurkruk 

E |  Nano TopCoat® EBC 
in combinatie met 
SlimSeries® One

57

C

D

E



      

Accent | deuren links en rechts: SKS 1236 (vlakke panelen) 



De deuren uit de Accent serie behoren tot de meest 
verkochte paneeldeuren van Nederland. Dat is ook niet zo 
verwonderlijk met zo veel keus in deurmodellen en glas. 

Echt voor elke ruimte in je huis, in elke stijl, hebben wij  
een passende oplossing. 

SKS 1235

Accent

59
                  

Bijpassende
kasten op maat 

beschikbaar



KENMERKEN
Constructie: Gelamineerde houten stijlen 
en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: Facetprofielen, MDF paneel 
met geaccentueerde rand
Stijlbreedte: 130 mm inclusief profiel
Afwerking: Wit voorbehandeld
Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Leverbaar
Beslag: Zie bijpassend ‘Century’ beslag 
vanaf pagina 125
Glas:  Los leverbaar. Af fabriek montage 
mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare 
glassoorten per deurmaat verwijzen wij 
je naar de prijslijst
Aflakservice: Ja, optioneel

Accent | deur: SKS 1231 | deurbeslag | Riva CRO deurkruk

SKS 1212



SKS 1203
Glascode 1 | 2 

SKS 1201
Glascode 1

61

KENMERKEN
Constructie: Gelamineerde houten stijlen 
en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: Facetprofielen, MDF paneel 
met geaccentueerde rand
Stijlbreedte: 130 mm inclusief profiel
Afwerking: Wit voorbehandeld
Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Leverbaar
Beslag: Zie bijpassend ‘Century’ beslag 
vanaf pagina 125
Glas:  Los leverbaar. Af fabriek montage 
mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare 
glassoorten per deurmaat verwijzen wij 
je naar de prijslijst
Aflakservice: Ja, optioneel

 
Bekijk de sfeerfilm van de Accent serie.

Scan de afgebeelde QR code of gaan naar:
www.skantrae.com/accent_sfeer

SKS 1208*
Glas-in-lood 11

Glascode 1

*   SKS 1208 is te combineren met SKS 1212. 

SKS 1217 SKS 1220
Glascode 1 | 2 

SKS 1227



SKS 1234 SKS 1235
Glascode 1 | 2 | 3 | 5 
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SKS 1231
Glas-in-lood 61

Glascode 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9



SKS 1235 C1
Vlakke panelen

Glascode 1 | 2 | 3 | 5 

63A |  Riva CRO  Deurkruk

A

SKS 1232

Architraven en plinten in stijl
Maak je interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij Accent binnendeuren. 
Deze producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. 
Zie hiervoor bladzijden 150 t/m 157.
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SKS 1240
Glas-in-lood 15+ glascode 1 | 2 | 3 | 5 

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com

SKS 1236
Vlakke panelen 



SKS 1240
Glas-in-lood 20+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1240
Glas-in-lood 18+ glascode 1 | 2 | 3 | 5
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SKS 1240
Glas-in-lood 11+ glascode 1 | 2 | 3 | 5 

SKS 1240
Glas-in-lood 12+ glascode 1 | 2 | 3 | 5 

SKS 1247

Maak jouw Accent deur 
compleet met bijpassend 
Century beslag vanaf pagina 125.

SKP 6
Plint

SKP 12
Plint



6666

SKS 1242
Glas-in-lood 15+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1242
Glas-in-lood 20+ glascode 1 | 2 | 3 | 5 

SKS 1242
Glas-in-lood 12+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

Maak jouw Accent deur 
compleet met bijpassend 
Century beslag vanaf pagina 125.
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SKS 1244

67

SKS 1242
Glas-in-lood 18+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1242
Glas-in-lood 11+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

A

B

C

D

A |  Rivolino chroom 
Sleutelrozet

B|  Rivolino chroom 
Toiletgarnituur 

C |  Riva chroom 
Deurkruk

D |  Easy zwart 
Deurkruk



   

Cottage | deur: SKS 2514 | deurbeslag | Jack deurgreep | Schuifsysteem Bravo



De binnendeuren uit de Cottage-serie zijn natuurlijk te 
gebruiken als normale draaideuren maar zeker ook als 

schuifdeuren. Er zijn diverse schuifdeursystemen verkrijg-
baar; voor elke woonstijl is er wel een mogelijkheid.  
Daarnaast is het vanuit het maatwerkprogramma  

mogelijk om extra brede en hoge deuren te bestellen. 

SKS 2517

Cottage

69
               

Bijpassende
kasten op maat 

beschikbaar



SKS 2511SKS 2510

SKS 2512 SKS 2513

KENMERKEN
Constructie: Gelamineerde houten stijlen 

en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: Recht profiel, MDF panelen 

met groeven in V-vorm
Stijlbreedte: 120 mm

Afwerking: Wit voorbehandeld
Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar
Beslag: Zie bijpassend ‘Province’ beslag  

vanaf pagina 130
Glas: Voorgemonteerd af fabriek

Aflakservice: Ja, optioneel bij 
paneeldeuren

70

A |  Bilastro zwart 
Sleutelrozet

B |  Bilastro zwart 
Cilinderrozet

C |  Bilastro zwart 
Toiletgarnituur 

D |  Hampton 
zwart 
Deurkruk

B

A

D

C

Roedes zijn tweezijdig voorgemonteerd. Let bij opdek-
deuren goed op dat je het juiste model en draairichting kiest.  
Kijk online of in onze prijslijst bij Cottage voor meer uitleg.



Cottage | deur: SKS 2514 | deurbeslag | Jack deurgreep

Roedes zijn tweezijdig voorgemonteerd. Let bij opdek-
deuren goed op dat je het juiste model en draairichting kiest.  
Kijk online of in onze prijslijst bij Cottage voor meer uitleg.



Cottage | deur links: SKS 2512 | deur rechts: SKS 2517 | deurbeslag | Hampton deurkruk



SKS 2517
Glascode 1 | 5 

SKS 2516
Glascode 1 | 5 

SKS 2518
Glascode 1 | 5 
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Bekijk de sfeerfilm van de Cottage serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/cottage_sfeer

A |  Bravo 
Schuifsysteem

A

SKS 2514 SKS 2515



Cottage | deur: SKS 2518 | deurbeslag | Erta RVS Schuifdeurkom | Schuifsysteem Echo



A

B

C

E

D

A |  Harvey zwart 
Toiletgarnituur  
Hampton zwart 
 Deurkruk

B |  Jack zwart 
Deurgreep

C+D |  Harvey zwart 
Toiletgarnituur 

E |  Camden zwart
Deurkruk 
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Essence | deur Links: E 034 | rechts: E 035 | deurbeslag | Imola mat chroom deurkruk | Noxia mat chroom schuifdeurkom



Niet alleen voor het ruimste assortiment, maar ook voor  
de beste prijs ben je bij Skantrae aan het juiste adres.  
De deurmodellen uit de Essence serie zijn al jaren de 

voordeligste paneeldeuren van Nederland. Met het ruime 
glasassortiment zit er ongetwijfeld een model voor je bij.

E 032

Essence

77
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E 003
 Glascode 1 | 2 

E 027

KENMERKEN
Constructie: Gelamineerde houten stijlen en 

dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: Facetprofielen, MDF paneel met 

scherp afgeronde paneelbossing
Stijlbreedte: 115 mm inclusief profiel. 231,5 cm 

deuren; 130 mm stijlbreedte
Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Niet leverbaar

Beslag: Zie bijpassend ‘Century’ beslag 
vanaf pagina 125

Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage 
mogelijk tegen meerprijs. 

Voor leverbare glassoorten per deurmaat 
verwijzen wij je naar de prijslijst

Aflakservice: Ja, optioneel 
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E 017 E 022
 Glascode 1 | 5 

E 020
 Glascode 1 | 2 



E 023

E 047
  

E 031
 Glascode 2 | 5 

E 035
Glascode 1 | 3 | 5  

E 032

E 034
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Bekijk de sfeerfilm van de Essence serie.
Scan de afgebeelde QR code of gaan naar:
www.skantrae.com/essence_sfeer

Maak jouw Essence deur 
compleet met bijpassend 
Century beslag vanaf pagina 125.
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A

B

A |  Anglia RVS 
Deurkruk

B |  Noxia mat chroom 
Schuifdeurkom

81
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E 040
Glas-in-lood 30 +  glascode 3 | 5  

E 040
Glas-in-lood 31 +  glascode 3 | 5  

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com





       

Prestige | deuren: SKS 2243 



De deuren uit de serie Prestige zijn prachtig met een rijke 
uitstraling. Ook de glaslatten en de profilering van de 
panelen zijn royaal uitgevoerd. Met het kenmerkende 

glas-in-lood krijgen deze deuren nog meer hun 
eigen karakter.

SKS 2227

Prestige

85
                 

Bijpassende
kasten op maat 

beschikbaar



8686

SKS 2240
Glas-in-lood 11+ glascode 1 | 2 | 3 | 5  

SKS 2247

SKS 2240
Glas-in-lood 12+ glascode 1 | 2 | 3 | 5  

 
Bekijk de sfeerfilm van de Prestige serie.
Scan de afgebeelde QR code of gaan naar:
www.skantrae.com/prestige_sfeer

KENMERKEN
Constructie: Gelamineerde houten stijlen 

en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: Dubbele kraalprofielen, 

MDF paneel met double-hip paneelrand
Stijlbreedte: 135 mm inclusief profiel

Afwerking: Wit voorbehandeld
Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar
Beslag: Zie bijpassend ‘Royal’ beslag 

vanaf pagina 132
Glas: Los leverbaar, af fabriek montage 

mogelijk tegen meerprijs
  Voor leverbare glassoor-

ten per deurmaat verwijzen 
wij je naar de prijslijst

Aflakservice: Ja, optioneel



SKS 2240
Glas-in-lood 15+ glascode 1 | 2 | 3 | 5  

SKS 2240
Glas-in-lood 18+ glascode 1 | 2 | 3 | 5  



Prestige | deur: SKS 2243 | Daniela Lux mat chroom deurkruk



SKS 2208
Glas-in-lood 11

SKS 2217

SKS 2212

SKS 2227
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SKS 2240
Glas-in-lood 20+ glascode 1 | 2 | 3 | 5  

SKP 6
Plint

Maak jouw Prestige deur 
compleet met bijpassend 
Royal beslag vanaf pagina 132.



A

B

C

A | Kantschuifsysteem
 
 

B |  Quincy messing 
Deurkruk 

C |  Astro messing 
Toiletgarnituur

90

SKS 2243 SKS 2241
Facet satinato glas
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Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com



       

Original | deur Links: SKS 240 | rechts: SKS 247 | deurbeslag | Petana oud zilver



De Original serie is al vele jaren een vaste waarde in ons 
assortiment. Deze deuren zijn voorzien van een kraalprofiel 
en onze kenmerkende stijl-dorpelverbinding. De dorpels en 

liggen namelijk iets terug ten opzichte van de stijlen. 
Deze deuren springen er echt uit.

SKS 231

Original
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SKS 217
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KENMERKEN
Constructie: Gelamineerde houten stijlen en 

dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: Kraalprofielen, MDF paneel met 

afgeronde paneelbossing
Stijlbreedte: 115 mm inclusief profiel. 
231,5 cm deuren; 130 mm stijlbreedte

Afwerking: Wit voorbehandeld
Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar
Beslag: Zie bijpassend ‘Royal’ beslag vanaf pagina 132

Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs 
 Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij je naar de prijslijst

Aflakservice: Ja, optioneel
Overig: Vlak paneelprogramma leverbaar voor SKS 235

 
Bekijk de sfeerfilm van de Original serie.
Scan de afgebeelde QR code of gaan naar:
www.skantrae.com/original_sfeer

SKS 227
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B

A

A |   Hampton zwart 
Deurkruk

B |  SKP 12 
Plint



SKS 234SKS 231
Glascode 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 

SKS 232
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SKS 235 C1
Vlakke panelen
Glascode 1 | 3 | 5

 

SKS 235
Glascode 1 | 3 | 5 

SKS 235 C0
Vlakke panelen 
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SKS 240
Glas-in-lood 11+ glascode 1 | 2 | 3 | 5 

SKS 240
Glas-in-lood 12+ glascode 1 | 2 | 3 | 5 

Maak jouw Original deur 
compleet met bijpassend 
Royal beslag vanaf pagina 132.

SKP 12 Plint

SKP 6 Plint

Architraven en plinten in stijl
Maak je interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij Original 
binnendeuren. Deze producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment  
aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 150 t/m 157.



B |  Easy mat messing 
Deurkruk 

C |  Astro mat messing 
Sleutelrozet 

D |  Astro mat messing 
Cilinderrozet
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B

C

D

SKS 240
Glas-in-lood 18+ glascode 1 | 2 | 3 | 5 

SKS 240
Glas-in-lood 15+ glascode 1 | 2 | 3 | 5 

SKS 240
Glas-in-lood 20+ glascode 1 | 2 | 3 | 5 

SKS 247



Original | deur links: SKS 240 | deur rechts: SKS 247 | deurbeslag | Petana oud zilver deurkruk



       

Boardpaneel | deur Links: SKB 276 | deurbeslag | Harper zwart deurkruk



Boardpaneeldeuren zijn opgebouwd uit geperste 
boardplaten met daartussen een honingraatvulling. Door 
deze opbouw zijn ze licht in gewicht en voordelig in prijs. 

Echt een budgetvriendelijke deurenserie. Ze worden vaak 
gebruikt op de bovenverdieping of op de zolder.

SKB 276

Boardpaneel
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SKB 208 SKB 210  

SKB 211
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KENMERKEN
Constructie: Vuren kantlatten, 

honingraat karton vulling, tussen 
2 vlakke HDF skinplaten

Uitvoering: Glad 
Stijlbreedte: Verschilt per model en deurmaat

Afwerking: Wit voorbehandeld
Beschikbaarheid: Voorraad

Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Niet leverbaar

Glas: Voorgemonteerd af fabriek
Aflakservice: Niet mogelijk

SKB 276  

Kijk  voor een overzicht van alle kenmerken per serie op pagina 182.

Detail SKB
210 | 211



 
Bekijk de sfeerfilm van de Boardpaneel serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/board_sfeer

A |  Echo RVS 
Schuifsysteem

A

103



SKB 273  

104

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.comA |  Harper zwart 
Deurkruk

SKB 205  
Houtnerf

SKB 260
Glad oppervlak



SKB 277  

SKS 279 
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SKB 271  
Glascode 1

Alle deuren glad  
oppervlak behalve  
SKB 205 met 
houtnerfstructuur

SKB 205  Houtnerfstructuur
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Gemak, maar toch een optimale keuzevrijheid. Dat is waar 
de Skantrae Aflakservice voor staat. Maak je keuze uit een 
van de RAL-kleuren. De Aflakservice is mogelijk in de series 

SlimSeries® One wit paneeldeuren, Prestige, Accent, 
Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage 

paneeldeuren.

Aflakservice
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Laat Skantrae jouw deuren aflakken!

Gemak en kwaliteit, dat is waar de Skantrae aflakservice voor 
staat. Je hoeft ‘m alleen nog maar af te (laten) hangen. Dat 
kan op de dag van levering, zonder vertraging of rommel in 
huis. Ga voor de Skantrae Aflakservice.

De Skantrae Aflakservice is mogelijk in de series: SlimSeries® 
One wit paneeldeuren, Prestige, Accent, Original, Cube, Cube 
X paneeldeuren, Essence en Cottage paneeldeuren.

Lakkwaliteit

Skantrae deuren  (voorraad, bestel- en maatwerk) uit de 
genoemde series kunnen worden afgelakt door onze 
professionals. In onze moderne spuitstraat worden de deuren 
voorzien van een zijdeglans lak (watergedragen). Er is keuze 
uit 4 verschillende RAL-kleuren. 

Voor deuren met glas gaat de Aflakservice altijd in combinatie 
met de Skantrae Glasmontage. Voor maatwerk- en bestel-
deuren wordt de levertijd opgehoogd met de reguliere 
levertijd voor deze deuren.

Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik 
van de SKH publicatie 08-04, ook te vinden op onze website 
skantrae.com/aflakservice.

Afgebeelde RAL-kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Voordelen Skantrae Aflakservice:

• Gemak, deur is gelijk af te hangen;
• Constante kwaliteit;
• Streeploos resultaat;
• Hoogwaardige duurzame watergedragen
 kwaliteitslak;
• Bespaart tijd;
• Geen last van stof.

Skantrae Aflakservice
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Delta schuifsysteem |  deur: SKL 957 | deurbeslag | Tucana RVS Schuifdeurkom



111

Schuifsystemen

Een schuifdeur kennen we natuurlijk van de karakteristieke kamer-en-suite. 
Maar een schuifdeur heeft naast deze sfeervolle uitstraling ook een belangrijk 

praktisch voordeel. Je hoeft immers geen rekening meer te houden met de 
uitzwaai van de deur, wat vooral in kleine ruimtes een uitkomst kan zijn voor  

de inrichting. Skantrae biedt diverse systemen voor schuifdeuren. De 
schuifdeursystemen zijn te gebruiken met bijna alle deuren uit ons assortiment. 

Je maakt het écht af met specifiek deurbeslag zoals een deurgreep of een 
schuifdeurkom. Vanaf pagina 138 vind je alle varianten. Om de bestaande 

slotgaten te dichten, heeft Skantrae een speciale lockblockset ontwikkeld.



Delta schuifsysteem

Kleur/finish: RVS

Echo schuifsysteem

Kleur/finish: RVS

Soft-close leverbaar*

Foxtrot schuifsysteem

Kleur/finish: zwart

Soft-close leverbaar*

Bravo schuifsysteem

Kleur/finish: zwart

Soft-close leverbaar*

* Optioneel: Soft-close systeem.
Soft-close vangt de deur op en trekt deze 
langzaam dicht. Systeem kan ook achteraf 
gemonteerd worden.
Geschikt voor Bravo, Echo en Foxtrot 
schuifsystemen.

Alle systemen zijn 2 meter lang en geschikt voor een enkele 
deur. Wil je dubbele deuren toepassen, dan bestel je twee sets.

Wil je een dubbele Delta schuifsysteem? 
Bestel dan ook het speciale koppelstukje.

Delta koppelstukje

Schuifsystemen en toebehoren

112



Oscar schuifsysteem

Ook geschikt voor onderbouw.

Alfa schuifsysteem

Ook geschikt voor onderbouw.

Opties Alfa schuifsysteem:
A | Klikkap onderbouw
B | Klikkap wandmontage
C |  Gelijksluitende set. Dit systeem 

zorgd er voor dat beide deuren 
tegelijk sluiten of open gaan. 

A

B

C

 
Bekijk de sfeerfilm van de Cottage schuifdeuren.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/cottage_schuif_sfeer
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115

Dubbele houten binnendeuren ogen zeer fraai en leveren je 
veel doorgangsruimte op. Alle Skantrae binnendeuren zijn 

toe te passen in een dubbele deursituatie.

Dubbele deuren
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Bekijk de sfeerfilm van een Prestige dubbele deur-situatie.  

Scan de afgebeelde QR code of ga naar: www.skantrae.com/dubbele_deur_sfeer



Voor vrijwel alle deurenseries levert Skantrae sets met mooie, voorbehandelde, witte aanslaglatten.  

Ook geschikt voor deuren met een hoogte van 231,5 cm hoog.

Tongnaald
Voor een optimale, tochtvrije afdekking tussen twee binnendeuren zijn ook sets voorbe-

handelde tongnaalden beschikbaar. Deze zijn ook geschikt voor deuren van 231,5 cm hoog.

Lockblock
Alle Skantrae deuren (behalve SlimSeries®) zijn voorzien 

van slotgatboring o.b.v. de Nemef 1200/1300 sloten. 

Indien je het slotgat niet wenst (bijvoorbeeld in het 

geval van dubbele deuren of oude kozijnen met andere 

sluit-plaathoogtes), is er een los grenen lockblock met 

aparte wit voorbehandelde grenen voorplaat leverbaar 

waarmee je de bestaande boring kunt dichtmaken. 

Gebruik hiervoor een kwalitatief goede houtlijm. 

Kantschuif- 
systeem
Met een kantschuifsysteem kan de 

passieve deur vastgezet worden.

Aanslaglat  
voor Prestige 

Aanslaglat 
voor dubbele schuifdeur

Prestige / Original 

Aanslaglat  
voor Original 

Aanslaglat 
voor dubbele schuifdeur 

Accent / Essence / Cube / Nano

Aanslaglat  
voor Accent / Essence / Cube / Nano 

Aanslaglat  
Zwart (RAL 9011) en wit (RAL 9010) 
per stuk voor dubbele schuifdeur 

SlimSeries® One

Aanslaglat 
Zwart (9011) en wit (9010) set voor 
dubbele draaideur SlimSeries® One

Tongnaald  
set voor stompe deuren

Tongnaald  
set voor opdekdeuren

Aanslaglatten
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deurbeslag | Tivoli chroom deurkruk | Astro chroom toiletgarnituur
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Heb je een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae?
Maak het compleet met bijpassend deurbeslag  

en hang- en sluitwerk.

Binnendeurbeslag

119



Binnendeurbeslag
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mat chroom | CSA

brons | OBR

RVS

wit  inox zwart | ZWA ijzer | FAN

messing | OTL mat messing | MMSgchroom | CRO

Maak je Skantrae deur compleet met een bijpassende deurkruk of deurgreep, rozet, toiletgarnituur en hang- en sluitwerk. Om je op 

weg te helpen in je keuze voor de meest bijpassende deurkruk, heeft Skantrae de deurkrukken verdeeld in de stijlgroepen; State, 

Century, Province en Royal. 

State staat voor stoer en minimalistisch. De krukken kenmerken zich door de duidelijke lijnen en strakke, minimalistische vormgeving 

en zijn daarmee een prachtige aanvulling op de moderne deuren van Skantrae zoals Cube en Nano TopCoat® EBC.

De krukken uit de stijlgroep Century kunnen toegepast worden in vele woonstijlen, van modern tot landelijk. Passend bij bijvoorbeeld 

de deuren uit de Essence en Nano serie.

In de stijlgroep Province vind je krukken die vooral passen bij een landelijke woonstijl en deuren zoals de Cottage of Original serie.

Royal is een verzameling van krukken in een klassieke stijl, maar ook de typerende jaren ’30 krukken vind je in deze stijlgroep. Krukken 

uit de Royal serie passen heel mooi op deuren uit de Prestige en Accent serie.
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A C

B D

A |  Easy mat chroom 
Deurkruk

B |  Biloxi zwart 
Deurgreep 

C |  Noxia mat chroom 
Schuifdeurkom

D |  Harper zwart 
Deurkruk



State

Harper zwart

Cleves zwart Tulsa zwart*

Houston zwart*

Tulsa minimal mat chroom*

wit

wit

wit

mat chroom

zwart

122

Cleves minimal mat chroom



wit zwart

State

Dayton minimal mat chroom Tulsa minimal mat chroom*

123

Dayton wit Tulsa wit*

mat chroom zwart

*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.



124 *Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.124

Fremont zwart*Akron zwart

RVS

State

Newark mat chroom*Plano mat chroom

zwart
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Cubistic wit Clarke wit*

zwart chroommat chroom

State

Griffin zwart Lena zwart



State

zwart

Lena mat chroom*Bryant mat chroom

126



State

*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken. 127

Logic mat messing Lena mat messing*

mat chroomchroomwitzwart
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Century

Apus RVS

Carina RVS Pavo RVS

Pavo RVS



Century

130

Aquarius wit

RVS

RVS

zwart

Palmer zwart Pavo zwart*

Pavo wit*

*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.
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Aries RVS

Anglia RVS

Pavo RVS

Pavo RVS

Century



mat chroom chroom

Felice messing Astro messing*

132

Century

Corvus RVS Pavo RVS



133*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.

Imola mat messing Bilastro mat messing*

zwart chroom mat chroom

mat chroom wit

Carey zwart Astro zwart*

Century



Province

Camden zwart**

Harvey zwart

Clyde zwart

Hampton chroom

mat chroom zwart messing

Bilastro chroom*



Province
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Idro mat messing Bilastro mat messing*

mat chroom zwart

*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.     **Niet geschikt tbv opdekdeuren



Petana oud zilver Petana oud zilver*

zwart inox

Royal

Quincy messing

chroom mat chroom

136

Astro messing*



Royal

mat chroom oud ijzer

Daniela Lux zwart

137*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.

Astro zwart*



Easy mat messing Astro mat messing*

zwart chroom mat chroom

Royal

Sagitta RVSPerseus RVS



Sagitta RVSPegasus RVS

Royal

139

Sagitta RVSPhoenix RVS



Tivoli Quadrato mat chroom

Tivoli mat chroom - Handvat: ebbenhout Astro mat chroom*

Quastro mat chroom*

chroom

chroom

Royal
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Riva chroom** Rivolino chroom

*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.     **Niet geschikt tbv opdekdeuren





Cambria RVS**
Deurgreep
Hoogte: 280 mm
H.o.h.: 250 mm

Tupelo 30 RVS**
Deurgreep
Hoogte: 300 mm
H.o.h.: 280 mm

Cambria zwart**
Deurgreep
Hoogte: 280 mm
H.o.h.: 250 mm

Tupelo 30 zwart**
Deurgreep
Hoogte: 300 mm
H.o.h.: 280 mm

Tupelo 30 wit**
Deurgreep
Hoogte: 300 mm
H.o.h.: 280 mm

Biloxi RVS**
Deurgreep
Hoogte: 320 mm
H.o.h.: 300 mm

Biloxi zwart**
Deurgreep
Hoogte: 320 mm
H.o.h.: 300 mm

Ripley RVS** 
Deurgreep
Hoogte: 320  mm
H.o.h.: 300  mm

Monroe zwart** 
Deurgreep
Hoogte: 275  mm
H.o.h.: 250  mm
Ook in RVS leverbaar

Ripley wit** 
Deurgreep
Hoogte: 320  mm
H.o.h.: 300  mm

Ripley zwart** 
Deurgreep
Hoogte: 320  mm
H.o.h.: 300  mm
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Deurgrepen

H.o.h: het is de afstand tussen de twee schroefgaten.

John zwart** 
Deurgreep

Hoogte: 174  mm

Jack zwart** 
Deurgreep

Hoogte: 168  mm 



Tupelo 160 RVS**
Deurgreep
Hoogte: 1600 mm
H.o.h.: 1580 mm

Tupelo 160 zwart**
Deurgreep
Hoogte: 1600 mm
H.o.h.: 1580 mm

Tupelo 160 wit**
Deurgreep
Hoogte: 1600 mm
H.o.h.: 1580 mm

Tivoli mat chroom**
Deurgreep
Handvat: 
ebbenfinish.
H.o.h.: 215  mm

Vernal 50 zwart*
Deurgreep
Hoogte: 500  mm

 

Tivoli chroom** 
Deurgreep
Handvat: 
ebbenfinish 
H.o.h.: 215  mm
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Deurgrepen

Vernal 50 wit*
Deurgreep
Hoogte: 500  mm

 

Vernal 50 RVS*
Deurgreep
Hoogte: 500  mm

 

Vernal 30 wit*
Deurgreep
Hoogte: 300  mm

 

Vernal 30 RVS*
Deurgreep
Hoogte: 300  mm

 

*Dienen als set gemonteerd te worden

Vernal 30 zwart*
Deurgreep
Hoogte: 300  mm

 

** Per stuk leverbaar



Terra RVS Erta RVS 

Romeo chroom Romeo mat chroomRomeo brons

Noxia mat chroom 

Tucana RVS 
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Schuifdeurkommen

Recta zwart     Recta mat chroom Brent zwartNoxia zwart 



Musca RVS en zwart vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie

Malva RVS en zwart vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie

Mensa messing vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie

Orion RVS 
Deurstopper

Petra oud zilver
Meubelknop

Petra antique brons
Meubelknop

Petra INOX
Meubelknop

Retro INOX 
Deurstopper

Retro oud zilver 
Deurstopper

Retro antique brons 
Deurstopper
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Knoppen en deurstoppers 



Hang- en sluitwerkpakketten

Kies bijpassende opties. Kies bijpassende opties.

Kies een Kies een
SlimSeries® Ultra deur. SlimSeries® Ultra deur.

Kies een schuifsysteem.Kies een slot

Gekozen voor
SlimSeries®

 schuifdeur:

Kies dan een
deurgreep of
schuifkom.

 Rolslot

Kies een
deurgreep.

Loopslot,
cilinder slot

of vrij- en
bezetslot. 1

Kies een
deurkruk.

Kies een deurgreep.

Gekozen voor 

Ultra
schuifdeur:

Kies dan een
deurgreep.

SCHARNIER
DRAAIDEUR

TAATS
DRAAIDEUR

SCHUIFDEUR

Skantrae ontwikkelde voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra speciaal aangepast beslag. Met de ontwikkeling van speciaal beslag  

heeft Skantrae de traditionele beperkingen overwonnen en is het mogelijk binnendeuren met een smalle stijl van slechts 60 en 30 mm

te ontwikkelen.

Omdat dit beslag het enige passende beslag is voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra deuren, koop je altijd een SlimSeries® One of 

SlimSeries® Ultra deur  in combinatie met een hang- en sluitwerkpakket (HSP). Hierdoor kan Skantrae een perfecte synergie tussen 

deur en HSP garanderen.

Om ervoor te zorgen dat je het juiste hang- en sluitwerkpakket kiest bij jouw SlimSeries® One of SlimSeries® Ultra deur(en) doorloop  

je onderstaande stappen.

Kies een toepassing voor jouw SlimSeries® One of SlimsSeries® Ultra deur.

 1 Cilinder - en vrij- bezetslot zijn inclusief bijbehorend garnituur.
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SlimSeries®

 SlimSeries® One deur.

-/

 Kies een SlimSeries® One of een

 One



Bijpassend slot 
in zwart of RVS

Boringen en
frezingen

Cilinder rozet of
toiletgarnituur

Indien van toepassing

Kies een 
deurkruk

Scharnier-/draaideur met loop, cilinder of vrij- bezet slot 
Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One

Plano zwart  
met zwart loopslot

Tulsa minimal zwart**

Newark zwart**

Fremont zwart**

** Garnituur ook beschikbaar in finish van de getoonde krukken.

Dayton minimal zwart  
met zwart  loopslot

Akron zwart  
met zwart  loopslot

Cleves minimal zwart 
met zwart  loopslot

Ook beschikbaar 
in mat chroom

Ook beschikbaar
in wit en mat chroom

Ook beschikbaar 
in RVS

Ook beschikbaar
in wit en mat chroom

  Optioneel
• Paumelle scharnieren in zwart en RVS
• Verdekte scharnieren in zwart en mat chroom
• Kantschuifsysteem

HSP802SSL

HSP810SSL

HS
P8

05
SS

L
HS

P8
11

SS
L

HS
P8

08
SS

L
HS

P8
09

SS
L

HS
P8

12
SS

L
HS

P8
01

SS
L

HSP807SSL

HSP806SSL

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra 
hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com
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Bijpassend rolslot 
in zwart of RVS

Deurgreep Boringen en
frezingen

Scharnier-/draaideur met rolslot 
Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One

Vernal 30 zwart 
met zwart rolslot

Vernal 50 zwart 
met zwart rolslot

Tupelo 30 zwart 
met zwart  rolslot

Ripley zwart 
met zwart rolslot

Tupelo 160 zwart 
met zwart  loopslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Ook beschikbaar
in RVS

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Biloxi zwart 
met zwart  rolslot

  Optioneel
• Paumelle scharnieren in zwart en RVS
• Verdekte scharnieren in zwart en mat chroom
• Kantschuifsysteem

HSP710SSL HSP712SSL

HSP708SSL

HS
P7

19
SS

L
HS

P7
21

SS
L

HS
P7

07
SS

L

HS
P7

16
SS

L
HS

P7
18

SS
L

HS
P7

13
SS

L

HS
P7

03
SS

L

HS
P7

09
SS

L

HS
P7

11
SS

L

HS
P7

14
SS

L

HS
P7

11
SS

L

HSP717SSL

HSP720SSL HSP704SSL

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra 
hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com
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DeurgreepTaatssysteem Boringen en
frezingen

Taatsdeuren 
Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® Ultra

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra 
hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

Vernal 30 zwart  
met RVS taatssysteem

Vernal 50 zwart 
met RVS taatssysteem

Tupelo 30  zwart 
met RVS taatssysteem

Ripley zwart  
met RVS taatssysteem

Tupelo 160 zwart
met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP621SSLHSP619SSL

HSP617SSL

HS
P6

28
SS

L
HS

P6
30

SS
L

HS
P6

16
SS

L

HS
P6

25
SS

L
HS

P6
27

SS
L

HS
P6

22
SS

L
HS

P6
18

SS
L

HS
P6

20
SS

L

HS
P6

23
SS

L

HS
P6

24
SS

L

HSP626SSL

HSP629SSL



Schuifsysteem
Foxtrot zwart

Greep of kom Boringen en
frezingen

Schuifdeuren met schuifsysteem Foxtrot zwart 
Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra

Vernal 30 zwart
met schuifsysteem Foxtrot

Vernal 50 zwart
met schuifsysteem Foxtrot

Biloxi* zwart
met schuifsysteem Foxtrot

Ripley zwart
met schuifsysteem Foxtrot

Noxia* zwart  
met schuifsysteem Foxtrot

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

Tupelo 30 zwart
met schuifsysteem Foxtrot

Recta* zwart  
met schuifsysteem Foxtrot

Tupelo 160 zwart
met schuifsysteem Foxtrot

Brent* zwart  
met schuifsysteem Foxtrot

  Optioneel
• Softclose systseem
• Aanslaglatten

HSP552SSL HSP554SSL HSP576SSL

HSP550SSL HSP574SSL HSP516SSL

HSP532SSL HSP536SSL HSP534SSL
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Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra 
hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com



Schuifsysteem
Delta RVS

Greep of kom

 

Boringen en
frezingen

Schuifdeuren met schuifsysteem Delta RVS 
Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra

Vernal 30 RVS 
met schuifsysteem Delta

Vernal 50 RVS 
met schuifsysteem Delta

Tupelo 160 RVS 
met schuifsysteem Delta

Ripley RVS
met schuifsysteem Delta

Terra* RVS 
met schuifsysteem Delta

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

Tupelo 30 RVS 
met schuifsysteem Delta

Recta* OCS 
met schuifsysteem Delta

Biloxi* RVS 
met schuifsysteem Delta

Noxia* OCS 
met schuifsysteem Delta

  Optioneel
• Aanslaglatten

HSP545SSL HSP569SSLHSP547SSL

HSP543SSL HSP567SSL

HSP529SSL

HSP509SSL

HSP525SSL HSP527SSL
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Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra 
hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com



 

Schuifsysteem
Alfa

Kies een greep 
of kom

Boringen en
frezingen

Schuifdeuren met schuifsysteem Alfa RVS
Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

  Optioneel
• Klikkapsysteem voor schuifsysteem Alfa
• Aanslaglatten

Vernal 50 RVS 
met schuifsysteem Alfa

Biloxi* RVS 
met schuifsysteem Alfa

Noxia*mat chroom 
met schuifsysteem Alfa

HSP541SSL

HSP503SSL HSP558SSL

HSP521SSL

Ook beschikbaar
in wit en zwart

Ook beschikbaar
in zwart

Ook beschikbaar
in zwart

HS
P5

04
SS

L
HS

P5
22

SS
L

HS
P5

42
SS

L

Vernal 30 RVS 
met schuifsysteem Alfa

Tupelo 30 RVS  
met schuifsysteem Alfa

Recta* mat chroom 
met schuifsysteem Alfa

HSP539SSL

HSP537SSL

HSP519SSL

Ook beschikbaar
in wit en zwart

Ook beschikbaar
in zwart

Ook beschikbaar
in zwart

HS
P5

20
SS

L
HS

P5
38

SS
L

HS
P5

55
SS

L
HS

P5
40

SS
L

HS
P5

56
SS

L

HS
P5

57
SS

L

Tupelo 160  RVS 
met schuifsysteem Alfa

Ripley RVS 
met schuifsysteem Alfa

Terra* RVS 
met schuifsysteem Alfa

HSP561SSL

HSP523SSL

Ook beschikbaar
in wit en RVS

Ook beschikbaar
in zwart

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HS
P5

59
SS

L
HS

P5
60

SS
L

HS
P5

24
SS

L
HS

P5
62

SS
L

HS
P5

63
SS

L
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Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra 
hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com
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Met de decoratieve producten van Skantrae maak je je deur 
helemaal compleet én passend in jouw eigen stijl. Of je nu 

een klassieke, landelijke of moderne interieurstijl hebt, 
Skantrae heeft een groot assortiment architaven, plinten, 

plintneuten passend in jouw interieur.

Decoratieve 
producten

155



SKA 28SKA 25 SKA 29

SKA 33SKA 31

2500 x 62 x 15 mm 2500 x 91 x 22 mm

2500 x 100 x 15 mm 2500 x 91 x 15 mm

2500 x 62 x 15 mm

De architraven zijn MDF omman-teld in RAL 9010 en klaar voor gebruik! De 

staanders van de architraven zijn reeds verstek gezaagd en hoeven enkel nog op 

lengte gezaagd te worden. De bovenlat is aan één kant verstek gezaagd waardoor 

je alleen de andere kant nog maar op maat verstek hoeft te zagen. Er zijn tevens 

bijpassende neuten beschikbaar.

Architraven MDF ommanteldArchitraven 
Architraven zijn sierdeurlijsten die je  

met schroeven en/of montagekit op een 

bestaand deurkozijn bevestigt voor een 

perfecte afwerking. Voor elk type deur 

zijn er architraven. Skantrae levert 

architraven in sets voor één zijde van de 

deur. Hiermee kun je één kozijn aan één 

zijde afwerken, ook bij hogere deuren van 

231,5 cm.
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MDF ommanteld

Architraven 



SKA 52 SKA 50 SKA 51 

SKP 51 SKP 52 SKP 50 

2500 x 65 x 15 mm 2500 x 57 x 15 mm

145 x 59 x 25 mm 145 x 71 x 25 mm 145 x 71 x 20 mm

2500 x 69 x 15 mm

Vloerblokken

Maak het plaatje compleet met een vloerblok, grenen afgelakt (per set van 2 stuks in RAL 9010).

Grenen afgelakt

Grenen afgelakt

Architraven 



Skantrae biedt ook stijlvolle plinten met prachtige 

profileringen. De plinten (m.u.v. de SKP 10)  

zijn voorzien van een kabelgoot waarachter je 

kabels en draden netjes wegwerkt. Wij leveren 

plinten in een set van 4, 6 of 10 lengtes van  

2440 mm en 2400 mm (SKP 6). Voor een perfecte 

aansluiting van de plint op het deurkozijn of de 

deurlijst leveren wij bovendien plintneuten in sets 

van twee stuks.

2440 x 55 x 12 mm 

2440 x 79 x 18 mm 

2400 x 120 x 18 mm  | 2400 x 180 x 18 mm  2440 x 69 x 12 mm  | 2440 x 94 x 12 mm  
2440 x 119 x 12 mm 

2440 x 119 x 18 mm 
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SKP 11

SKP 13

SKP 10

SKP 12

SKP 6

MDF ommanteld

Plinten 
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SKA 9 Neut

SKA 13 Neut

SKA 10 Neut

SKA 14 Neut

Neuten en plintneuten 
MDF ommanteld
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Maak het plaatje helemaal af met neuten of plintneuten. Plintneuten worden  

geleverd in sets bestaande uit 2 stuks. De neuten worden geleverd in sets van 4 stuks.

SKP 30 Plintneut
Hoogte: 130/160/220 mm

SKP 32 Plintneut (afgebeeld met architraaf SKA 29)SKP 32 Plintneut
Hoogte: 130/160/220 mm
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Heb je een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae?
Zet dan de puntjes op de i met bijpassend deurbeslag  

en hang- en sluitwerk.

Hang- en sluitwerk

163



Paumelle scharnier 
mat chroom

76 x 76 mm links/rechts

Paumelle scharnier vaas 
OSR

76 x 76 mm links/rechts

Paumelle scharnier 
OSR

76 x 76 mm links/rechts

Paumelle scharnier 
zwart

80 x 80 mm links/rechts

Paumelle scharnier 
wit

76 x 76 mm links/rechts

Paumelle scharnier vaas
zwart

76 x 76 mm links/rechts

Paumelle scharnier vaas 
chroom

76 x 76 mm links/rechts

Paumelle scharnier 
RVS

80 x 80 mm links/rechts

Paumelle scharnier 
RVS

89 x 89 mm links/rechts

Paumelle scharnier 
chroom

76 x 76 mm links/rechts

Paumelle scharnier vaas 
RVS

76 x 76 mm links/rechts

Paumelle scharnier vaas 
mat chroom

76 x 76 mm links/rechts

Paumelle scharnier 
RVS

76 x 76 mm links/rechts

Let op! Bij bestelling van scharnieren altijd de draairichting doorgeven.164

Scharnieren



Verdekt scharnier K7000
T.b.v. 201,5 en 211,5 deuren

Mat chroom

Verdekt scharnier K8080
T.b.v. 231,5 deuren en SlimSeries® One 

Mat chroom

Verdekt scharnier K8080    
T.b.v. 231,5 deuren en SlimSeries® One

Zwart
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Scharnieren en sloten

Magneetslot vrij/bezet
Keuze uit slot met RVS  

of zwarte voorplaat.

Magneet loopslot
Keuze uit slot met RVS  

of zwarte voorplaat.

Magneet cilinderslot
Keuze uit slot met RVS  

of zwarte voorplaat.
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Bespaar op energiekosten en voorkom tocht onder de deuren met de automatische tochtvaldorpel.  

Zowel geschikt voor opdek- als stompe deuren. Niet geschikt voor woningen met balansventilatiesystemen.  

Tip: deze tochtvaldorpel kun je direct in de deur laten frezen en/of monteren tegen geringe meerpijs.

Tochtvaldorpel

Tochtvaldorpel gesloten deurTochtvaldorpel geopende deur

Loopslot 
Keuze uit slot met RVS, 

witte of zwarte voorplaat. 

Cilinderslot 
Keuze uit slot met RVS, 

witte of zwarte voorplaat. 

Vrij   &  bezet slot 
Keuze uit slot met RVS, 

witte of zwarte voorplaat. 

Dag/nacht slot 
Keuze uit slot met RVS, 

witte of zwarte voorplaat.       

Kastslot 
Keuze uit slot met RVS, 

witte of zwarte voorplaat.  



Prestige | deur: SKS 2240 | deurbeslag | Riva chroom
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Voor de 
professional

169

Professionals kiezen voor deuren, accessoires  
en services van Skantrae.

Skantrae, aan alles gedacht.



       

Board vlak | deur: SKB 280 



Boarddeuren zijn opgebouwd uit boardplaten met 
daartussen een honingraatvulling. Door deze opbouw  

zijn ze licht in gewicht en voordelig in prijs.  
Echt een budgetvriendelijke deurenserie. 

SKB 285

Board vlak
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SKB 280 VS
Grondlak
Volspaan

SKB 286
Grondlak

Groot glas opening
Honingraat

SKB 280 
Grondlak

Honingraat

SKB 285
Grondlak

Klein glas opening
Honingraat
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Constructie SKB 280 stomp
Grondlak

KENMERKEN BOARD GRONDLAK
•  Vlakke binnendeur samengesteld uit 

een houten kader met een honingraat 
of volspaan vulling

• Wit voorbehandeld
• Standaard maten uit voorraad leverbaar
•   Ook leverbaar in maatwerk, met 

uitzondering van de SKB 285 en SKB 286

KENMERKEN BOARD AFGELAKT
•  Vlakke binnendeur samengesteld uit 

een houten kader met een honingraat 
of volspaan vulling

•  Fabrieksmatig afgelakt in EBC lak of 
UV lak

•  Deurranden voorzien van folie passend 
bij de kleur van de deklaag

• Ook leverbaar in maatwerk

KENMERKEN BOARD BRANDWEREND

Stomp 30 minuten
•  Brandwerend conform NEN 6069 in 

combinatie met een houten kozijn
• Wit voorbehandeld
• Standaard maten uit voorraad leverbaar
• Ook leverbaar in maatwerk

Stomp 60 minuten
•  Brandwerende deuren met inter- 

dencestrips
• Brandwerend conform NEN 1634
• Wit voorbehandeld
• Ook leverbaar in maatwerk

Opdek EBC 30 minuten
•  Brandwerende deuren met bij hitte 

opschuimende strips
•  Brandwerend conform NEN 6069  

(zowel voor houten als stalen kozijn)
• Fabrieksmatig afgelakt in EBC lak
•  Standaard voorzien van 3 paumelle- 

boringen
• Ook leverbaar in maatwerk



SKB 290 
Opdek UV-afgelakt

RAL 9010
Honingraat

SKB 292 
Opdek EBC-afgelakt

RAL 9010
Honingraat

173
Constructie SKB 290 opdek
UV RAL 9010

 
Bekijk de sfeerfilm van de Board vlak serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/board_sfeer



SKB 291 EBC 
Opdek EBC Afgelakt

RAL 1013 creme
Volspaan

SKB 292 VS 
Opdek EBC-afgelakt

RAL 9010
Volspaan

SKB 296 GG 
Opdek EBC-afgelakt

RAL 9010
Groot glas opening

Volspaan
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SKB 280 BV 
Grondlak

30 minuten brandvertragend
NEN 6069
Volspaan

SKB 280 BV 
Grondlak

60 minuten brandvertragend
NEN 1634
Volspaan

SKB 292 BV
Opdek EBC-afgelakt | RAL 9010
30 minuten brandvertragend

NEN 6069
Volspaan
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HPL | deur: SKH 250 | deurbeslag | Aquarius RVS deurkruk
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Onze HPL deuren vallen op door de vele  
toepassingsmogelijkheden en het ruime assortiment. 

High Pressure Laminate (HPL) is bijzonder krasvast  
en duurzaam. De deuren hebben een massieve kern  

en hardhouten kantlatten. 

SKH 255 HPL

HPL
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F2255 Polar white F7949 Soft white

F1040 Alpino wit (standaard kleur)      F2010 Malibu

F7923 Surf F7927 Folkstone

F7929 Oyster grey F7928 Mouse

F7912 Storm F2297 Terril

F2253 Diamond black F1238 Carnaval

F1485 Chrome yellow F7880 Thistle

F6901 Vibrant green

F5372 Vintage wood F5373 Nocturne wood F7603 Bio oak F1614 Pungapunga wood

SKH 255 HPL
Volspaan

SKH 250  
Volspaan

KENMERKEN
Constructie: Vlakke binnendeur met kern  

van spaanplaat, uitgevoerd met hardhouten  
kantlatten en voorzien van een HPL toplaag

Uitvoering: Standaard leverbaar in de  
kleur F1040 (Alpino wit)

Stijlbreedte: N.v.t.
Afwerking: Leverbaar in maatwerk en 19 andere  

kleuren en wood-designs. Zie onze prijslijst
Beschikbaarheid: SKH 250 voorraad,  

SKH 255 bestelling
Maatwerk: Leverbaar

Maatvoering: Zie website of prijslijst
Aflakservice: Niet mogelijk 

HPL Colors

HPL Woods
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HPL | deur: SKH 250 | deurbeslag | Aquarius RVS deurkruk
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Deur-kozijn-sets DKS

          

DKS 280 VS GW
Vlakke boarddeur geluidwerend

Deur is voorzien van kaderprofilering 
en valdorpel

Volspaan

De Skantrae deur-kozijn-set 
(DKS) is een envoudig te plaatsen 
inmetselkozijn doordat de deur al 
met drie paumellescharnieren) in 
een grenen kozijn afgehangen is.

•  Verkrijgbaar in volspaan, 
honingraat-, brandvertragende 
en geluidwerende uitvoering

•  Inclusief slotgatboring en drie 
RVS paumellescharnieren

•  Wit voorbehandeld
• FSC® of PEFC gecertificeerd

DKS 273
Groef boarddeur

Honingraat

DKS 280
Vlakke boarddeur

Honingraat

DKS 280 BV 30
Vlakke boarddeur 30 min 

brandvertragend EN 1634-1
Volspaan

DKS 277
Luxe boardpaneeldeur

Honingraat
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Onze kozijnen zijn gemaakt van 

degelijk en duurzaam hardhout. 

Uiteraard te gebruiken voor 

deuren met een maximale 

afmeting van 930 x 2315 mm.  

Ook zijn ze eventueel eenvoudig 

aan te passen aan een kleinere  

of smallere deurmaat.

Hardhouten 
kozijnen

Stalen kozijnen
 

•  Kleur matcht perfect met  

EBC afgelakte RAL 9010 SKB deur

• Kras en stootvast

• Strakke detaillering

• Onderhoudsvrij

• KOMO

• Eenvoudige montage

•  Nastelmogelijkheid 

   door klembeugel

•  Kozijnen worden geleverd inclusief 

paumelles

KENMERKEN
Materiaal: Hardhout
Afwerking: Wit voorbehandeld
Aantal uitvoeringen: Stomp en opdek, 
in 2 muurdiktes 70 mm en 90 mm
Toepassing maximaal: Geschikt voor 
deuren met een maximale afmeting 
van 930 x 2315 mm
Toepassing minimaal: Eenvoudig in 
te korten en te versmallen naar een 
minimale afmeting van 630 x 2015 mm

KENMERKEN
Materiaal: Sendzimir verzinkt staal 1,0 mm
Afwerking: Poedercoat RAL 9010
Uitvoering: Alleen opdek voor 
muurdikte 70 mm en 100 mm
Toepassing maximaal: Geschikt voor 
deuren met een maximale afmeting 
van 930 x 2315 mm
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Bewerken

Het bewerken van deuren is vaak een 

tijdrovende en specialistische klus. 

Daarom nemen wij je dit werk graag  

uit handen. Schakel ons in voor:

• glas- en slotmontage 

• paumelleboringen 

• frezen 

• armschaven

• inkorten 

• scharnierkrozingen

Ook leveren we graag al het hang- en 

sluitwerk. Dan hoef je de deur alleen 

nog maar vakkundig te plaatsen.

Logistieke ondersteuning

Skantrae is gespecialiseerd in 

logistieke ondersteuning bij jouw 

project, wij denken graag met je 

mee. Zo kunnen wij deuren 

gesorteerd per kavel en gelabeld per 

sparing leveren; desgewenst 

gefaseerd en op de bouw. Daarbij 

maken we optimaal gebruik van de 

flexibiliteit en mogelijkheden van 

ons grote magazijn.

Aflakken

Eén deurenserie leveren  wij 

standaard in RAL 9010 EBC  

afgelakt. Maar er is meer mogelijk. 

Wil je gemak én keuzevrijheid? 

Bij onze Skantrae Aflakservice  

kun je kiezen uit één van de  

RAL-kleuren. Vraag naar  

de mogelijkheden voor  

jouw project.

Verkoopondersteuning

Ons verkoopteam helpt je graag. 

Niet alleen met een passende 

aanbieding voor jouw project, 

maar ook voor het meedenken  

bij tekeningen en bestekken. 

Daarvoor hebben we alle  

expertise in huis. 

Services



Academy
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Showroominrichting

Er bevindt zich altijd een Skantrae 

dealer bij je in de buurt. Zo kun je 

dicht bij huis de deuren in het echt 

zien en voelen. Ook kun je ons in 

Zevenaar bezoeken om onze 

deuren en deurkrukken te 

bekijken. Bij projecten creëren  

we regelmatig (tijdelijke) 

showroomopstellingen of we 

werken mee aan het inrichten van 

modelwoningen met onze deuren 

en toebehoren; optimale service 

voor jouw klant.

Data en BIM

Je kunt onze productgegevens 

terugvinden in Stabu. We werken 

er hard aan om onze deuren  

beschikbaar te maken voor BIM. 

Zo kun je prachtige renders maken 

of heel praktisch data verzamelen 

en beheren. We maken het je zo 

gemakkelijk mogelijk. Graag 

houden wij je via onze website  

en dealers hiervan op de hoogte. 

Skantrae Academy

Als grootste deurenspecialist  

delen we graag onze kennis en 

ervaring met jou. Bijvoorbeeld  

over kwaliteitsborging, product-

verwerking, veiligheid of 

commercie. We bieden maatwerk 

trainingen voor onze dealers, 

maar ook voor verwerkers.

Koperskeuze

De omvang van ons assortiment 

maakt het soms lastig om een keuze 

te maken. Daarom bieden we voor 

projecten speciale Digitale Kopers-

Keuze-Tool aan. We presenteren 

daarin een bij het project passende 

selectie deuren en toebehoren. Voor 

jouw eigen kopersinformatie of voor 

jouw website zorgen wij ook graag 

voor geschikte content, in woord  

en beeld.

Services
Kijk voor meer info en 
technische specificaties  
op skantrae.com  



Om een ander interieur te creëren en Skantrae deuren perfect 
tot hun recht te laten komen, is het van belang dat je de juiste 
beslissing(en) neemt voor en tijdens je aankoop. Wij willen je 
daarbij een handje helpen met praktische informatie over bin-
nendeuren.

Houd rekening met een aantal vuistregels: 
-  Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door 

mensen met vakkennis geplaatst worden.
-  Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealer-

netwerk. Zij beschikt over een eigen plaatsingsservice of over 
een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of klus-
bedrijven, die je alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen 
nemen. Informeer bij een dealer bij je in de buurt naar de moge-
lijkheden.

- Dealeradressen vindt je op onze website, www.skantrae.com. 

Denk, vóórdat je bij één van onze dealers naar binnen stapt, aan 
het volgende:
- Wil ik een glasdeur of een paneeldeur?
- Welk glas zou ik eventueel daarbij willen hebben?
- Welk beslag zou daar het beste bij passen?
- Welke architraaf past bij de deur?
-  Is het hang- en sluitwerk (sloten en scharnieren)  

aan vervanging toe?
- Welke kleuren zullen mijn nieuwe deuren gaan krijgen?
- Ga ik het zelf doen of ga ik het uitbesteden?

OPMETEN
Meet de maat van je kozijnen of oude deuren nauwkeurig op. 
Meet bij de stompe deuren de netto
breedte- en hoogtemaat. Bij opdekdeuren meet je de breedte 
ZONDER de opdekrand en de hoogte
INCLUSIEF de opdekrand.

STOMP EN OPDEK
Is de deur stomp of opdek? (zie onderstaande tekening). De 
opdekrand kan zowel met een rechte (90°) rand als met een 
schuine rand uitgevoerd zijn.

DRAAIRICHTING
Bepaal de draairichting van je deuren aan de hand van de onder-
staande tekening:
- Ga voor de deur staan, zodat de deur naar je toe draait.
-  De plaats van de scharnieren geeft de draairichting aan: 

links -> linksdraaiend, rechts -> rechtsdraaiend.

GLAS PLAATSEN
Glas plaatsen in een binnendeur is secuur werk. Het moet zorg-
vuldig gebeuren om een zo mooi mogelijk resultaat te verkrijgen. 
Je kunt dit zelf doen, maar er ook voor kiezen om het glas te 
laten plaatsen door Skantrae. We hanteren hiervoor zeer gunstige 
prijzen. Bekijk hiervoor onze prijslijst.

BORINGEN
Alle Skantrae deuren (behalve SlimSeries®) worden voorzien  
van slotgaten op basis van Nemef 1200/1300 inclusief voorplaat-
frezingen. De gebruikte afmetingen zijn:

 Hoogte  Breedte  Diepte
Slotkast 130 mm  18 mm  85 mm
Voorplaat 174 mm  20 mm  3 mm

Hart krukgat op 1050 mm uit de onderkant van de deur, deze wordt 
niet geboord. 

PAUMELLEBORINGEN T.B.V. OPDEKDEUREN

Pas en arm schaven, stompe deuren
Als je je nieuwe deur gaat afhangen, is het wenselijk dat de deur 
aan de volgende spelingen (draainaden) voldoet:
- aan de hangzijde een speling van 2 mm.
- aan de sluitzijde een speling van 3 tot 4 mm.
- aan de bovenzijde een speling van 2 mm.
- aan de onderzijde een speling van 3 mm.
Mocht je deur niet aan de hiervoor genoemde spelingen voldoen, 
dan kun je je deur pas en arm schaven. Dit is alléén mogelijk bij 
stompe deuren! Voor het schaven kun je het beste een rijschaaf 
of een elektrische schaaf gebruiken.

Links

Scharnier/paumelle Scharnier/paumelle

Rechts
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beste resultaat te krijgen, raden wij fijn schuurpapier met mini-
maal korrel 180 aan. Beter nog is om zogenaamde scratchpads 
te gebruiken, bijvoorbeeld SandBlaster Fine 320 of 180 van 3M. 
Deze pads zijn makkelijk in gebruik en leveren een zeer goed 
resultaat.

-  Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte 
borstel.

-  Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij binnen-
deuren is voor een perfect resultaat niet noodzakelijk. Indien je 
dit toch wenst te doen, gebruik dan een siliconen-vrije kit zoals 
Tiocol van Den Braven. Eventuele krimpnaadjes die ontstaan in 
de kitrand vallen buiten de garantie.

-  Schilder de profielen, randen en hoekverbindingen (aan alle 
zijden!) eerst met een kwast.

-  De eerste verflaag dient minimaal 35 micrometer te bedragen. 
Dit kun je bijvoorbeeld doen met verf van Wijzonol, Sigma (of 
gelijkwaardig). Om deze droge laagdikte van 35 micrometer te 
bereiken, is het van belang de verf “vol” aan te brengen in een 
natte laagdikte van ca. 100 micrometer. 

-  Voor een perfect resultaat dient de deur tweemaal afgelakt te 
worden. Zorg voor voldoende droogtijd tussen de laklagen en 
volg daarom de aanwijzingen op de verfverpakking.

-  Na de eerste laklaag dient de deur opnieuw opgeschuurd te 
worden. Dit zorgt voor een betere hechting van de tweede laag. 
Je kunt dit doen met bijvoorbeeld de SandBlaster scratchpad 
Fine van 3M of schuurpapier met korrel 240. 

-  De tweede laklaag dient ook voorzien te worden van een droge 
laagdikte van 35 micrometer, hierdoor omvat de totale afla-
klaag 70 micrometer.

-  Voor een perfect afgelakte deur werk je van het midden van de 
deur naar buiten. Schilder eerst de verbindingen van de pane-
len, dan de panelen en tot slot de randen (stijlen en dorpels) van 
de deur.

Aflakken met watergedragen verf
Wanneer je de deur gaat schilderen met verf op waterbasis 
raden wij je aan om de deur eerst van een grondlaag te voorzien 
in de uiteindelijke aflakkleur. Door het gebruik van deze laag ben 
je verzekerd van een goede hechting. Volg de instructies zoals 
vermeld op de verpakking of het product-kenmerkenblad van de 
verfproducent. Indien je een donkere aflakkleur gaat gebruiken, 
kun je eventueel een extra donkere primer (grondlak) gebruiken.

Schilder je deuren nooit 
-  Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (let op pas 

gestucte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
- Bij temperaturen beneden de 7°C.
- In de volle zon.

Onze garantievoorwaarden worden bij iedere deur geleverd, zijn 
te vinden op ww.skantrae.com en zijn op aanvraag verkrijgbaar.

CONTROLE
Let op: controleer je deur voordat je deze gaat behandelen. 
Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heb je de 
deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken 
niet meer in behandeling worden genomen.

Warm-koud situaties
In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroor-
zaakt door spanningen die te maken hebben met verschillen 
en veranderingen in temperatuur en vochthuishouding. Wees 
daarom uiterst voorzichtig met deuren die tussen twee ruimtes 
hangen waar grote verschillen in temperatuur kunnen ontstaan 
(zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo 
gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide 
ruimtes.

Schilderadvies
Skantrae binnendeuren worden geleverd met een witte primer. 
M.u.v. af fabriek afgelakte deuren. Ze zijn geschikt om af te 
lakken met zowel alkyd (oplosmiddel houdend) als acryl (water-
gedragen) lakken. Onze deuren dienen binnen acht dagen na 
levering volledig, aan alle zes de zijden en in alle boringen en 
inkrozingen afgewerkt te zijn.

Behandeling gegronde deuren
-  De fabrieksmatig aangebrachte grondlaag controleren op 

hechting en beschadigingen.
-  Eventuele beschadigingen en/of schaafkanten, alsmede onbe-

handeld houtwerk behandelen met grondlak, bijvoorbeeld 
grondlak van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig) overeenkom-
stig met de aangebrachte grondlaagdikte en kleur. De bewerk-
te kanten en de verbindingsnaden van de panelen, de stijlen en 
dorpels dienen voor de zekerheid nog één keer gegrond te wor-
den. Dit zorgt voor een verbeterde levensduur bij deuren die in 
vochtige omgevingen worden afgehangen. Het gronden dient 
met de kwast te gebeuren. De grondlak dient vol aangebracht 
te worden. De natte laagdikte moet 100 micrometer bedragen 
en de droge laagdikte 35 micrometer.

-  De deur goed reinigen en ontvetten. Vuil, stof en vet zijn de 
belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.

-  Gebruik voor de reiniging Universol van Sikkens (of gelijkwaar-
dig). Dit is een milieuvriendelijke ontvetter met alle goede 
eigenschappen van ammonia. Het is niet schuimend, niet 
agressief voor de huid, volledig biologisch afbreekbaar en zeer 
gebruiksvriendelijk. Vraag ernaar bij je verfspeciaalzaak.

-  Het opschuren van de deur zodat de toplaag ruw aanvoelt, op 
deze manier wordt een goede hechting gegarandeerd. Om het 

Garantievoorwaarden & behandelingsinstructies

Inkorten binnendeuren
Om een deur goed passend te maken is het soms nodig om de deur te versmallen of in te korten. In de tabel 
hieronder zie je een overzicht van de maximale inkortingen die nog binnen de garantievoorwaarden vallen.  

Tolerantieklasse Torsie mm Hoogtekromming mm Plaatselijke vlakheid mm
2 8 8 0,4

Maximaal toegestane  
afwijkingen

De maximale toegelaten afwijkingen ten opzichte van de algemene en de plaatselijke vlakheid  
(normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:

 Stijl sluitzijde mm Stijl hangzijde mm Bovendorpel mm Onderdorpel mm
SKS series 10 10 10 60
SKB 10 10 10 10
SKL 10 10 10 10
Essence 10 10 10 60
SlimSeries® One (draaideuren)   1 5 5 5
SlimSeries® One (schuifdeuren)  5 5 5 5

Maximaal toegestane  
inkortingen
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Skantrae assortiment
Kijk voor het complete assortiment Skantrae Kasten op maat, binnendeuren, buitendeuren, beslag, railsystemen, accessoires 
op onze website skantrae.com of bestel online onze brochures.

Skantrae Kasten op maat



Skantrae Opbergen
Opbergruimte creëren is gemakkelijk en eenvoudig met Skantrae. Door de verschillende ophangsystemen zijn de mogelijk- 
heden eindeloos. Bovendien zijn de oplossingen van Skantrae Opbergen geschikt voor iedere ruimte in huis en passend in elke 
woonstijl, met uitzondering van badkamers. Kijk voor meer informatie op skantrae.com.
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Glasopties voor binnendeuren

Verklaring icoontjes

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. Skantrae buiten- en 
binnendeuren zijn daarom al meer dan 40 jaar de eerste 
keus van professionals.

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 

Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2020 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.

Kijk op skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Skantrae buitendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae voordeuren, balkondeuren, poortdeuren, glas, beslag en accessoires op onze 
website skantrae.com of bekijk online onze buitendeuren brochure.

Rondom de deurSkantrae buitendeuren

Aantal jaren
garantie.

Afl akservice 
beschikbaar.

Krasvaste 
EBC coating.

Producten
zijn voor-
gegrond.

Geluids-
werend.

Glas is al
voorge-
monteerd.

Laat
Skantrae het 
glas plaatsen.

Maatwerk
beschikbaar.

Brand-
vertragend.

Kan als
draaideur.

Kan als
schuifdeur.

Kan als
taatsdeur.

Sfeer video
beschikbaar.

Hang- en
sluitwerk-
pakketten
beschikbaar.

KOMO.

1: Blank glas

11: Glas-in-lood 12

16: Glas-in-lood 31

2: Facet blank glas

7: Crepie glas

12: Glas-in-lood 15

3: Facet satinato glas

8: Canalé blank glas

13: Glas-in-lood 18

4: Nevel glas

9: Canalé mat glas

14: Glas-in-lood 20

19: Glas-in-lood 61 20: Rookglas

5: Satinato glas

10: Glas-in-lood 11

15: Glas-in-lood 30

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Prachtig om te zien, subliem om te
voelen.

Scharnieren en sloten

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben we wel een glassoort in 
ons programma.

SKS 2240
Glas-in-Lood 11

Afl akservice 
Mooi en makkelijk. Laat Skantrae jouw deur 
afl akken. Keuze uit vier RAL-kleuren.

Hoekstukken
en (plint)neuten
Maak het plaatje helemaal af door 
bijpassende hoekstukken, neuten 
of plintneuten toe te passen. 

Architraven
De architraven (deurlijsten) zorgen 
voor een mooie afwerking van het 
deurkozijn.

Voor elke smaak en elk type huis hebben we wel een glassoort in ons programma. Je kunt het glas natuurlijk zelf 
plaatsen, maar wij kunnen het glas ook alvast voor je in de deur monteren. Hierbij wordt de gefi gureerde kant van 
het glas (zoals bij facet- en satinato-glas) aan de zogenaamde ‘vaste latten’ van de deurkant gemonteerd. 

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.

Al kant-
en-klaar
afgelakt.

NEXT

NEXT NEXT

NEXT

LAAT
SKANTRAE

JOUW DEUREN 
AFLAKKEN!
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Glasopties voor binnendeuren

Verklaring icoontjes

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. Skantrae buiten- en 
binnendeuren zijn daarom al meer dan 40 jaar de eerste 
keus van professionals.

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 

Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2020 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.

Kijk op skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Skantrae buitendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae voordeuren, balkondeuren, poortdeuren, glas, beslag en accessoires op onze 
website skantrae.com of bekijk online onze buitendeuren brochure.

Rondom de deurSkantrae buitendeuren

Aantal jaren
garantie.

Afl akservice 
beschikbaar.

Krasvaste 
EBC coating.

Producten
zijn voor-
gegrond.

Geluids-
werend.

Glas is al
voorge-
monteerd.

Laat
Skantrae het 
glas plaatsen.

Maatwerk
beschikbaar.

Brand-
vertragend.

Kan als
draaideur.

Kan als
schuifdeur.

Kan als
taatsdeur.

Sfeer video
beschikbaar.

Hang- en
sluitwerk-
pakketten
beschikbaar.

KOMO.

1: Blank glas

11: Glas-in-lood 12

16: Glas-in-lood 31

2: Facet blank glas

7: Crepie glas

12: Glas-in-lood 15

3: Facet satinato glas

8: Canalé blank glas

13: Glas-in-lood 18

4: Nevel glas

9: Canalé mat glas

14: Glas-in-lood 20

19: Glas-in-lood 61 20: Rookglas

5: Satinato glas

10: Glas-in-lood 11

15: Glas-in-lood 30

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Prachtig om te zien, subliem om te
voelen.

Scharnieren en sloten

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben we wel een glassoort in 
ons programma.

SKS 2240
Glas-in-Lood 11

Afl akservice 
Mooi en makkelijk. Laat Skantrae jouw deur 
afl akken. Keuze uit vier RAL-kleuren.

Hoekstukken
en (plint)neuten
Maak het plaatje helemaal af door 
bijpassende hoekstukken, neuten 
of plintneuten toe te passen. 

Architraven
De architraven (deurlijsten) zorgen 
voor een mooie afwerking van het 
deurkozijn.

Voor elke smaak en elk type huis hebben we wel een glassoort in ons programma. Je kunt het glas natuurlijk zelf 
plaatsen, maar wij kunnen het glas ook alvast voor je in de deur monteren. Hierbij wordt de gefi gureerde kant van 
het glas (zoals bij facet- en satinato-glas) aan de zogenaamde ‘vaste latten’ van de deurkant gemonteerd. 

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.

Al kant-
en-klaar
afgelakt.
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Welkom bij Skantrae!
Hartelijk dank voor je interesse in Skantrae binnendeuren. 
Graag helpen wij je bij het vinden van een deur die past bij 
jouw stijl en die van jouw huis. Of dat nu modern is of juist 
klassiek, wij hebben de passende binnendeur voor je in ons 
programma. Uiteraard compleet met de laatste en meest 
moderne accessoires. 

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, 
accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet 
wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook 
nemen wij graag het afl akken van de deur voor onze reke-
ning, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en 
maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een 
deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aange-
geven bij de deurenserie. 

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 
40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele mo-
dellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassen-
de accessoires. 

Onze deuren worden gemaakt met passie en vakman-
schap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te 
blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur 
van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en 
jarenlang woonplezier.

In dit bijna 200 pagina’s tellend overzicht vind je alles over 
ons uitgebreide en veelzijdige assortiment. Alle stijlen en 
opties, zoals glassoorten en deurbeslag, lichten we duide-
lijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te 
bestuderen.

Bezoek een showroom
Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst 
zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat 
kan! Kom gerust langs in de showroom 
van één van onze dealers. Op onze web-
site vind je een actueel overzicht van al 
onze dealers in Nederland en hun Skantrae 
assortiment. 

Ook ben je welkom in onze eigen 
showroom in Zevenaar. Kijk voor de
openingstijden op onze website: 
skantrae.com/showroom 

Skantrae B.V.
Mega 1 
6902 KL Zevenaar 
Tel: 0316 - 58 66 00 
info@skantrae.com 
www.skantrae.com

Volg ons ook op:

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op 
onze website: skantrae.com
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AFLAKSERVICE

Laat Skantrae de deuren afl akken!

Gemak en kwaliteit, dat is waar de Skantrae Afl akservice voor 
staat. Uw deuren hoeven alleen nog maar afgehangen te 
worden. Dat kan op de dag van levering, zonder vertraging of 
rommel. Ga voor de Skantrae Afl akservice.

De Skantrae Afl akservice is mogelijk voor deuren in de 
series: SlimSeries® One wit paneeldeuren, Prestige, Accent, 
Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage 
paneeldeuren.

Voordelen Skantrae Afl akservice:

• Gemak, deur is gelijk af te hangen;
• Constante kwaliteit;
• Streeploos resultaat;
• Hoogwaardige duurzame watergedragen kwaliteitslak;
• Bespaart tijd;
• Geen last van stof.

skantrae.com

NU OOK OP STOMP!
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