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Professionals
kiezen voor
SKANTRAE
Aannemers en zzp’ers in de woningbouw kiezen
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet
zo verwonderlijk. Deuren van Skantrae worden

met vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en

duurzaam materiaal en voldoen aan de eisen en
verwachtingen van de professional.

Het gevarieerde assortiment van Skantrae geeft

u bovendien veel ruimte voor uw persoonlijke
wensen en smaak.

Skantrae hang- en sluitwerkpakketten
Makkelijk, snel en veilig

Skantrae maakt uw voor- en achterdeurklus eenvoudiger dan ooit!
Alle materialen in en om uw buitendeur zitten in één overzichtelijk pakket. Ook verzorgt
Skantrae de benodigde boringen en frezingen (behalve de scharnierinkrozingen).
Hiermee rondt u uw klus snel en probleemloos af. Het monteren van het hang- en
sluitwerk was nog nooit zo makkelijk!

Alle producten in het pakket zijn met zorg samengesteld. Zo is er een brede keus in

stijlen en materialen; of het nu gaat om klassiek of modern. Ook is er gedacht aan het
veiligheidsaspect, alle producten zijn namelijk voorzien van SKG***.

Optioneel

Tenslotte kunt u uw deur helemaal compleet maken met een brievenbuspakket
en een tochtvaldorpel. Ook hiervoor voorzien wij de deur alvast van de benodigde
frezingen. De tochtvaldorpel wordt voor uw gemak ook al gemonteerd.
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Da’s makkelijk van Skantrae!

Het Skantrae hang- en sluitwerkpakket bestaat uit RVS, ALU of mat chroom deurbeslag, met daarbij een meerpuntssluiting, 4x AXA scharnieren met dievenpen én
de benodigde boringen en frezingen in de deur.

AXA scharnieren

Veiligheidsscharnieren
met dievenpen.

Meerpuntssluiting

U kunt kiezen uit de sleutelbediende
KFV AS 2502 en de krukbediende
KFV 4900.

Deurbeslag

De finishing touch voor elke deur.

Brievenbuspakket (optioneel)

Met deze accessoires maakt u uw deur
helemaal compleet. De tochtborstel
aan de binnenkant verhoogt het
wooncomfort.

Veiligheidsrozet

Voorzien van SKG*** en

Politie keurmerk veilig wonen.

Tochtvaldorpel (optioneel)
Een tochtvaldorpel voorkomt dat

Bewerkingen

en dat er warmte naar buiten lekt.

meerpuntssluiting en het deurbeslag

sluit automatisch alle kieren af.

schaven aan de sluitzijde nemen

tocht onder de deur doorkomt

Een automatische tochtvaldorpel

De boringen en frezingen voor de

verzorgen wij voor u. Ook het armwij voor onze rekening.
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Skantrae hang- en sluitwerkpakketten RVS
HSP 11

HSP 14

€ 420,00

€ 420,00

Setprijs

Setprijs

Buitenschild ovaal
kruk Aquarius

Binnenschild ovaal

Buitenschild ovaal

kruk Aquarius

knop Luton

HSP 12

HSP 15

€ 420,00

€ 408,00

Binnenschild ovaal
kruk Aquarius

Setprijs

Setprijs

Deurknop buitenkant
Dorset

Buitenschild recht
knop Norfolk

Veiligheidsrozet
rond

Binnenschild recht
kruk Aquarius

Deurkruk binnenkant
kruk Aquarius

HSP 13

HSP 16

€ 420,00

€ 408,00

Setprijs

Setprijs

Deurknop buitenkant
Dorset

Buitenschild recht
kruk Aquarius

Veiligheidsrozet
rond

Binnenschild recht
kruk Aquarius

Deurknop binnenkant
Lepus

Meerpuntssluiting
sleutel- of krukbediend,
gemonteerd

Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
Op deuren met een breed sierrooster is alleen pakket HSP 16 toepasbaar.

4 x AXA
veiligheidsscharnieren
met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen
en frezingen
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Skantrae hang- en sluitwerkpakketten mat chroom
HSP 21

HSP 24

€ 482,50

€ 482,50

Setprijs

Setprijs

Buitenschild ovaal
kruk Easy

Binnenschild ovaal

Buitenschild ovaal

kruk Easy

knop Wicklow

HSP 22

HSP 25

€ 482,50

€ 482,50

Binnenschild ovaal
kruk Easy

Setprijs

Setprijs

Deurknop buitenkant
Antrim

Buitenschild recht
knop Sligo

Veiligheidsrozet
rond

Binnenschild recht
kruk Easy

Deurkruk binnenkant
kruk Easy

HSP 23

HSP 26

€ 482,50

€ 482,50

Setprijs

Setprijs

Deurknop buitenkant
Antrim

Buitenschild recht
kruk Easy

Veiligheidsrozet
rond

Binnenschild recht
kruk Easy

Deurknop binnenkant
Oval

Meerpuntssluiting
sleutel- of krukbediend,
gemonteerd

Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
Op deuren met een breed sierrooster is alleen pakket HSP 26 toepasbaar.

4 x AXA
veiligheidsscharnieren
met dievenpen, excl. inkrozing

 itanium coating met levenslange garantie
T
op kleurvastheid en krasbestendigheid

Boringen
en frezingen

Opties
Tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel voorkomt dat tocht onder de deur doorkomt en
er warmte naar buiten lekt. Een automatische tochtvaldorpel sluit
automatisch alle kieren af. Breng uw energierekening omlaag door een
tochtvaldorpel onderin uw deur te laten aanbrengen. Skantrae verzorgt
de frezing en de montage.

Brievenbuspakket

Skantrae kan desgewenst uw voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en
direct een briefplaat en tochtborstel leveren, dit noemen wij een brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 55 mm en wordt per
deurmodel op een vaste plek gefreesd. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet
mogelijk, in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.

Brievenbuspakket RVS

€ 148,00

Brievenbuspakket recht RVS*

Brievenbuspakket recht mat chroom*
inclusief frezing

€ 148,00

Brievenbuspakket ovaal RVS*

inclusief frezing

Brievenbuspakket mat chroom

inclusief frezing

€ 251,00

€ 251,00

Brievenbuspakket ovaal mat chroom*
inclusief frezing

“ Met het hang- en sluitwerkpakket van Skantrae kan ik een buitendeur
eenvoudig én compleet afhangen. Echt makkelijk! “
Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid

* Tochtborstel is niet toepasbaar bij deurmodellen SKE 384 en SKE 393, briefplaat is wel los leverbaar.
Vermelde prijzen zijn inclusief btw.

€ 68,50

Overzicht
Prijzen
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Een Skantrae hang- en sluitwerkpakket bestaat uit:		
• deurbeslag naar keuze		
• 4 x AXA veiligheidsscharnieren met dievenpen		
• gemonteerde meerpuntssluiting (sleutel- of krukbediend)		
• benodigde boringen en frezingen (behalve scharnierinkrozingen)		
Hang- en sluitwerkpakket RVS
HSP 11
HSP 12
HSP 13

meerpuntssluiting sleutelbediend
meerpuntssluiting krukbediend
meerpuntssluiting sleutelbediend

meerpuntssluiting sleutelbediend
meerpuntssluiting krukbediend

Prijs incl. btw

Prijs excl. btw

420,00

347,11

420,00

347,11

420,00

347,11

HSP 14

meerpuntssluiting sleutelbediend

420,00

347,11

HSP 15

meerpuntssluiting sleutelbediend

408,00

337,19

HSP 16

meerpuntssluiting sleutelbediend

408,00

337,19

Prijs incl. btw

Prijs excl. btw

482,50

398,76

482,50

398,76

482,50

398,76

Hang- en sluitwerkpakket Mat chroom
HSP 21
HSP 22
HSP 23

meerpuntssluiting sleutelbediend

meerpuntssluiting krukbediend
meerpuntssluiting sleutelbediend
meerpuntssluiting sleutelbediend
meerpuntssluiting krukbediend

HSP 24

meerpuntssluiting sleutelbediend

482,50

398,76

HSP 25

meerpuntssluiting sleutelbediend

482,50

398,76

HSP 26

meerpuntssluiting sleutelbediend

482,50

398,76

Opties

Brievenbuspakket recht RVS
incl. frezing

Brievenbuspakket ovaal RVS
incl. frezing

Brievenbuspakket recht mat chroom
incl. frezing		

Brievenbuspakket ovaal mat chroom
incl. frezing		

Tochtvaldorpel Planet
incl. frezing en montage			

Prijs incl. btw

Prijs excl. btw

148,00

122,31

148,00

122,31

251,00

207,44

251,00

207,44

68,50

56,61

Geef bij uw bestelling altijd de draairichting van uw deur aan.		

Dealeradressen?
Kijk op: www.skantrae.com of bel 0316 - 58 66 00.
De in deze brochure afgebeelde producten zijn
uitsluitend verkrijgbaar via de hout- en bouwmaterialenhandel en deurspeciaalzaken.
Uw Skantrae dealer:

Vermelde adviesprijzen zijn inclusief BTW
Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de
modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en
glas zijn voorbeelden. 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.
10/2015

Skantrae B.V.
Mega 1, 6902 KL Zevenaar
Postbus 48, 6900 AA Zevenaar
T : 0316 - 58 66 00
W : www.skantrae.com
E : info@skantrae.com

