BRENG JE EIGEN
STIJL IN HUIS
MET FOCUS OP
DE DEUREN
Bij nieuwbouw of een renovatie staan de deuren
waarschijnlijk niet bovenaan de prioriteitenlijst. Toch
loont het zeker de moeite om je planning als het ware
eens om te draaien en te beginnen bij het beoogde
eindresultaat. Binnendeuren zijn namelijk bepaald
geen bijzaak. Ze hebben een groot aandeel in het
totaalaanzicht en de sfeer van je woning. Met de
juiste keuze breng je een eigen stijl in huis.
AUSTRIA
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Deuren hebben een groot effect op je thuisgevoel.
Bedenk maar eens hoeveel van het totale zichtbare
oppervlak ze voor hun rekening nemen. De meeste
aandacht gaat vaak uit naar de
voordeur. Niet zonder reden, want
die fungeert als een soort
visitekaartje en bepaalt de eerste
indruk. Maar dat is geen reden om
het belang te onderschatten van
zorgvuldig gekozen binnendeuren.
Je staat tenslotte alleen stil bij de
voordeur om de sleutel in het slot te
steken. Je binnendeuren dragen
veel meer bij aan je woonbeleving.

hoogte van de plafonds en natuurlijk de kleurstelling.
Die sluit idealiter goed aan op de vloeren en wanden.
Ook kwaliteitsverschillen moet je in het oog houden
om lang plezier te beleven aan je beslissing. Soms
voldoet een standaardproduct prima, maar vaak
voegt een vakkundig gemaakte stijldeur meer toe
dan je denkt.

en afwerking, en niet te vergeten in het deurbeslag.
Want ook dat draagt verrassend veel bij aan de
uiteindelijke look & feel van je huis.
VISUALISEREN
Veel deurfabrikanten bieden de mogelijkheid om je
eerste verkenningen te visualiseren. Als je overweegt
om het traditionele wit te
verruilen voor trendy zwart of een
sprekende andere kleur, is het
verstandig om het effect daarvan
eerst zo goed mogelijk in beeld te
brengen. Met behulp van jouw
interieurfoto’s kan een app
zichtbaar maken hoe verschillende
stijlen en kleuren zouden
uitpakken. Zo kom je achteraf niet
voor ongewenste verrassingen te
staan als het gaat om de
vlakverdelingen of bijvoorbeeld de
lichtval.

Op één plek alle
mogelijkheden
zelf kunnen zien en
vergelijken is een niet te
onderschatten voordeel

STIJLKEUZE
Elke woning kan een enorme
positieve verandering ondergaan als
je extra aandacht besteed aan de
juiste binnendeuren. Dat begint met
de keuze voor een bepaalde stijl.
Hou je van strak en simpel, of ben je
meer van de profilering?
Aansluiting op andere stijlelementen
en details, en zeker ook consistentie in de lijnvoering,
dragen flink bij aan de uitstraling van je huis.
Beschouw daarom je binnendeuren niet als een
bijkomstigheid; zie ze liever juist als stijl- en
beeldbepalend.
Bij je keuze spelen meerdere factoren een rol. Naast
de mate van profilering zijn dat onder meer de
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Bij Raab Karcher vind je een breed aanbod van de
belangrijkste fabrikanten. Daardoor kun je op één
plek alle mogelijkheden uitgebreid verkennen en
bovenal vergelijken. Dat is een niet te onderschatten
voordeel bij het selectieproces, want voor een goede
afweging kun je niet alleen vertrouwen op
productinformatie of foto’s. Je wilt de verschillen in
het echt kunnen zien en voelen, in kleuren, textuur

Een binnendeur met veel glas kan
een groot verschil maken. Zo
brengt het licht in de duisternis
van hal of overloop en werkt het
vaak meer ruimtelijkheid in de
hand. Natuurlijk is privacy soms
doorslaggevend, zoals in bad- en slaapkamers. Mat-,
melk- of rookglas kan dan als gulden middenweg
uitkomst bieden. Glas-in-lood associëren we meestal
met een uitgesproken klassieke stijl, maar het kan
ook fraaie accenten opleveren in een verder vooral
modern interieur.

DEUREN
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OPDEK- EN STOMPE DEUREN
De deurkozijnen in je huis hebben invloed op de
keuzemogelijkheden. Zo werden in de jaren tachtig
en negentig bij nieuwbouw vaak opdekdeuren
toegepast. Daarbij sluiten de deuren niet in het
kozijn, zoals bij traditionele stompe deuren, maar
tegen het (vaak stalen) kozijn. De manier waarop je
deuren zijn gemonteerd en afgehangen lijkt op het
eerste gezicht niet zo belangrijk, maar voor veel
mensen is er toch een duidelijk verschil in uitstraling.
Na jaren intensief gebruik blijkt bovendien vaak dat
metalen profielen als deurpost niet het eeuwige
leven hebben. De ophangpunten waarop de
paumellen draaien kun je niet zomaar verplaatsen en
zijn aan slijtage onderhevig. Meerdere fabrikanten
bieden tegenwoordig Deur-Kozijn-Combinaties
(DKC’s) aan. Met deze complete sets ruim je het
grote struikelblok van complete kozijnvervanging
relatief gemakkelijk uit de weg.

ELEGANTIE IN ZWART
De industriële stijl wint nog altijd aan populariteit en
kan met een paar uitgekiende keuzes een verrassend
elegant interieur opleveren. Austria Deuren biedt met
Nero een ideale oplossing als deze stijl je aanspreekt
en je huidige deuren aan complete vervanging toe
zijn. De extra slanke Nero Industriële Deur-KozijnCombinatie (DKC’s) zijn met hun ranke zwarte
design uniek en fungeren in elk interieur als een
echte blikvanger.

OPVALLENDE ALTERNATIEVEN
Schuifdeuren op rails zijn traditioneel de manier om
ruimtes te scheiden en een kamer ‘en suite’ te
realiseren. De deuren, vaak voorzien van glas-in-lood,
schuiven dan onzichtbaar weg in een nis tussen de
muren. Moderne versies verbergen de railophanging
niet en leveren zo een meer landelijk accent op. Wat
blijft is de efficiënte manier om plaats te besparen.
Een deur die niet draait neemt immers weinig ruimte
in, en dat vergroot de mogelijkheden voor een
inrichting naar jouw smaak.

LIEFDE VOOR LICHT
Svedex introduceert de gloednieuwe deurenserie
Form, opvallend slank en ontworpen met oog voor
elegantie en liefde voor licht. Vanuit de gedachte
‘less is more’ kregen de Form deuren een smalle
profilering en industriële look in tijdloos wit. De
stijlen en dorpels van slechts 90 mm, in combinatie
met verzonken glaslatten, geeft ruim baan aan
transparantie en licht. Nieuwe freestechnieken
accentueren de verfijning en keren ook terug in de
bijpassende lijndeuren.

De taatsdeur, ook wel pivotdeur, biedt een fraai
alternatief voor de traditionele deuren. Hij draait niet
op scharnieren of paumellen, maar op draaipunten
aan de boven- en onderkant van de deur.
Taatsdeuren lenen zich daarom goed voor grote
deuren met een brede doorgang of zware deuren
met veel glas, maar ook voor een strak en
minimalistisch ontwerp zonder kozijn. Een bijkomend
voordeel van deze blikvangers is dat de deuren naar
beide kanten openen.

Svedex ontwerpt en produceert al 65 jaar afgelakte
stijldeuren en sluit met Form naadloos aan op de
minimalistische woontrend van vandaag. De glasdeur
in verschillende modelleringen zorgt voor licht en rust
in de ruimte. Form is een deur met karakter, zonder
op de voorgrond te treden. De collectie omvat zes
glasdeuren en vijf lijndeuren die moeiteloos te
combineren zijn. Alle Form deuren zijn afgelakt met
de Svedex Superlak van hoge duurzaamheid en
kwaliteit, en voorzien van gehard veiligheidsglas.
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De deuren en kozijnen zijn vervaardigd uit aluminium
profielen. Een poedercoating verleent ze hun staallook en aflakken hoeft dus niet. Zwarte verstelbare
3D-scharnieren en 30 cm hoge deurgrepen maken
het geheel in stijl af. De Nero Milano heeft drie ruiten
en de Nero Piave vier. Sluiting van de deuren gebeurt
overtuigend dankzij magneetstrips. De deuren uit de
Nero-lijn worden standaard als DKC geleverd.

SVEDEX
DEUREN
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ZEER SLANK EN KRASVAST
Het succes van de SlimSeries binnendeuren heeft
Skantrae ertoe gebracht om buitendeuren in dezelfde
slanke stijl te maken. De staal-look achterdeur is
vervaardigd uit het FSC®-gecertificeerde materiaal
Optimax en verkrijgbaar in vijf modellen. Met de
smalle stijlen van 75 mm, de zwart gegronde
afwerking (RAL 9011) en bijbehorende hang- en
sluitwerkpakketten sluit de nieuwe achterdeur perfect
aan bij de SlimSeries. Nevel- en rookglas zijn nu ook
leverbaar bij de SlimSeries Ultra, met stijlen van slechts
30 mm breed.
Skantrae breidt het aanbod verder uit met de nieuwe
lijn Nano TopCoat EBC. Deze moderne deurenserie
bestaat uit dertien kant-en-klare modellen. De groefen glasdeuren zijn leverbaar in opdek- en stompe
uitvoering, en voorzien van een extreem krasvaste
laklaag. Na meerdere grondlagen zorgt Electron Beam
Curing (EBC) voor een egaal, kleurvast en UVbestendig eindresultaat met vijf jaar garantie. Bij de
glasdeuren heb je de keuze tussen blank of satinato
veiligheidsglas.

SKANTRAE

RUIMTE OPTIMAAL BENUTTEN
Kleiner (gaan) wonen is voor veel mensen
aantrekkelijk. Dat maakt het nog belangrijker om
efficiënt met de beschikbare ruimte om te gaan. De
schuifdeursystemen van Theuma koppelen
ruimtewinst en optimale toegankelijkheid aan een
strak en tijdloos uiterlijk. De stalen kozijnen zijn
afgewerkt in een kras- en stootvaste poederlaklaag,
verkrijgbaar in elke RAL-kleur. De schuifdeuren hebben
dezelfde uitstraling en kwaliteit als de Theuma
binnendeuren en kozijnen, en zijn daarmee dus
uitstekend te combineren.
Dankzij het geïntegreerde push-to-run-systeem bedien
je met een simpele druk op de deurrand. Standaard is
de deur voorzien van een aluminium greep in de kleur
van het kozijn, maar je kunt ook kiezen voor een
haakslot. Met een dubbelwerkend soft-close-systeem
wordt de schuifdeur de laatste centimeters gedempt
geopend of gesloten. Theuma biedt ook
schuifdeursystemen die elektrisch bedienbaar zijn met
een bewegingsmelder of drukknop. Ideaal voor wie
zorg nodig heeft en langer thuis wil blijven wonen.
STIJLVOL INDUSTRIEEL
In de industriële woonstijl zorgen smalle stijlen en glas
voor verbinding tussen de ruimtes in je huis. Weekamp
heeft een groot aanbod in industriële modellen met
een stoere stalen uitstraling, terwijl je door de houten
materialen wel de gezelligheid behoudt. Deuren met
een stijlbreedte van 80 mm en 95 mm zijn toepasbaar
als schuif-, draai- en taatsdeuren. Met verdekte en
daardoor onzichtbare scharnieren creëer je een
minimalistisch en strak geheel. De glaskeuze is
uitgebreid met grijze, bronzen en zwarte tinten.
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HÖRMANN
Alle buitendeuren van Weekamp zijn naast de
standaard 38 mm ook verkrijgbaar in 54 mm dikte,
met geïsoleerde kern en solide uitstraling, perfecte
tochtwering door kaderrubbers in een speciale
sponning, en extra isolerend glas. Weekamp is
gespecialiseerd in maatwerk, inclusief historische
reproducties en zelfs je eigen ontwerp. De Weekamp
Montage Service ontzorgt je volledig. Hierbij wordt
de deur digitaal ingemeten, geproduceerd inclusief
beglazing, hang- en sluitwerk, volledig afgelakt en
vervolgens vakkundig afgehangen.
Ook de garagedeuren van Weekamp zijn vervaardigd
uit hoogwaardige materialen. Er zijn diverse
modellen op maat van massief houten stijlen en
dorpels, met daartussen panelen. Meerdere
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uitvoeringen passen bovendien bij je andere
Weekamp deuren. De vlakke garagedeuren zijn
uitgevoerd als TriComfort deur met een hoge
isolatiewaarde. Ze hebben een glad oppervlak, maar
kunnen worden voorzien van een groefpatroon. De
modellen WK3660 en WK3661 kregen unieke
accenten dankzij opgelegde latten.
TRENDY GARAGEDEUR
Garagedeuren zijn niet alleen functioneel, ze hebben
als vormgevingselement ook veel invloed op het
aanzicht van je huis. De garagesectionaaldeuren van
Hörmann zijn verkrijgbaar met veel verschillende
oppervlakken, kleuren en decors. Leisteenplaten
dienden als voorbeeld voor het nieuwe trendy
oppervlak Slategrain. Dit moderne deurontwerp is

zeer robuust en gemakkelijk te onderhouden. Op
gestructureerde deuroppervlakken vallen kleine
krasjes bovendien veel minder op.
Slategrain voor garagesectionaaldeuren is naast de
standaardkleuren verkeerswit en antraciet
verkrijgbaar in 15 voordelige voorkeurskleuren en
zelfs in een RAL-kleur naar keuze. Hörmann biedt
ook voor de populaire oppervlakken Woodgrain and
Silkgrain beschermende coatings aan. De
beschermende lak maakt de deuren bijzonder
krasbestendig, vuilafstotend en ongevoelig voor
weersinvloeden. Zelfs graffiti kan met speciale
reinigingsmiddelen goed van deze toplaag worden
verwijderd.
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6 Raab Karcher

Voor je ligt het nieuwe Woonmagazine van Raab Karcher. In deze
jaarlijkse uitgave verkennen we de wereld van bouwen, verbouwen
en renoveren aan de hand van thema’s. Of je nu nadenkt over een
nieuwe keuken of badkamer, een opknapbeurt voor de
kinderkamers of het bouwen van een heel nieuw huis: in dit
magazine vind je naast de belangrijkste aandachtspunten ook de
materialen en producten die Raab Karcher van harte kan
aanbevelen en die je daarom in onze showrooms en bouwshops
vindt.

Bouwen en verbouwen doe je samen
met Raab Karcher

10 UCASA

Zonder zorgen naar de perfecte
basisinrichting met UCASA

20 Greenworks

Duurzaam als gids voor
wooncomfort

26 Ontwikkelingen in de bouw

Duurzaamheid en wooncomfort zijn centraal komen te staan voor
consumenten, bouw- en installatieprofessionals en architecten.
Dankzij het Greenworks-label zijn die waarden gemakkelijk te
verenigen met de esthetische kant van bouwen en verbouwen. Je
droomhuis realiseren is tenslotte een creatief proces waarin je van
woonruimte een thuis maakt dat echt bij jou past. Ook deze
dertiende editie van het Woonmagazine is een rijke bron van
informatie, inspiratie en woonideeën. Veel kijk- en leesplezier!

Goede isolatie is de beste investering

34 Tegels

Tegels voor een thuis vol sfeer en
karakter

48 Vloer & Wand

Rustig en ruimtelijk of je eigen
stempel op vloer en wand

62 Sanitair
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Heerlijk ontspannen in de badkamer
van je dromen

82 Hout

Hout, het ultieme hernieuwbare en
herbruikbare bouwmateriaal

96 Deuren

Breng je eigen stijl in huis met focus
op de deuren

DISCLAIMER:
Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar
hun beste weten is samengesteld, evenwel uitgever en auteurs kunnen
op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de
informatie.
Uitgevers en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.
Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie
niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele
kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Marckant Media Events & Management gaat ervan uit dat wanneer
derden hen ongevraagd ter publicatie persberichten met afbeeldingen
toesturen, alle rechten van zowel auteurs als fotografen of illustratoren
gehonoreerd zijn en dat Marckant Media Events & Management
gerechtigd is de afbeelding of tekst te gebruiken zonder aan
aanvullende voorwaarden te hoeven voldoen. Op verzoek vermeldt
Marckant Media Events & Management de naam van de bron bij
toegezonden illustratiemateriaal. Marckant Media Events &
Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke
inbreuk op auteursrechten van derden voor materiaal dat niet in onze
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De vele gezichten van baksteen

118 Gevel & Dak

Gevel en dak zijn de jas die je huis
beschermt

132 Isolatie

Lager energieverbruik en hoger
wooncomfort met goede isolatie

142 Daglicht

Gezond wonen dankzij volop
daglicht in je huis
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154 Keukens

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en
duurzaamheid zijn onderdeel van de bedrijfsvoering
binnen Raab Karcher. In dat kader is het Raab Karcher
Magazine uitgevoerd in FSC® gecertificeerd papier.

Het thuisgevoel van de keuken die
bij je past

156 Adresgegevens

Vestigingsoverzicht en
openingstijden

Vormgeving:
Joop Nievaart
Foto cover: Skantrae
Wim Bos (E-Woonmagazine) Gedrukt op gecertificeerd papier.
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