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1|  Inleiding 

 

Een stalen deur wordt steeds populairder in huis. Het staal geeft een robuuste 
uitstraling met een industriële twist. Daarbij maken de grote glasvlakken het uiterlijk 
elegant en creëer je een grote doorkijk naar de rest van de woning. Je kunt je interieur 
een bijzonder cachet geven met deze eyecatchers.  

Stalen deuren stralen kracht en design uit maar ze moeten wel goed gekozen worden.  

Stalen deuren worden veel toegepast in de wat luxere gebouwen en chiquere 
woningen. Ze maken deel uit van het totaalconcept om de woning de juiste uitstraling te 
geven. Want staal geeft een statigheid weer die met gewone houten of aluminium 
deuren niet bereikt kan worden.  

Daarnaast zijn stalen deuren en kozijnen ook wat duurder dan hout en de andere 
alternatieven. Net daarom is het belangrijk om de nodige tijd en aandacht te schenken 
aan de kwaliteit en afwerking van deze deuren. 

Hieronder trachten we de aandachtspunten op te lijsten waarmee u best rekening houdt 
als u een mooie en goede stalen deuren wenst te plaatsen. 

Belangrijkste aandachtspunten zijn: 

 De samenstelling zorgt voor aanzienlijke kwaliteitsverschillen en personalisering 

 De wijze van afwerking zorgt voor verschillende stijlen 

 De positionering van de deur zorgt voor mogelijkheden in plaatsing en gebruik 
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2|  Maatwerk versus standaard 
 
Een stalen deur wordt (veelal) in de deuropening geplaatst. Hierin zijn er 2 
mogelijkheden: 

 Plaatsing voor de pleisterwerken: bevestiging in het plakwerk wat kansen geeft 
op scheuren en barsten 

 Bevestiging na de pleisterwerken: hier is er maatwerk nodig wat meestal wat 
duurder is maar wel zorgt voor een beter afwerking en geen kans is op scheuren 
en barsten  

 

3|  Voorbereiding 

DEUROPENING RECHT UITPLAKKEN 

 
Door de deuropening perfect uit te pleisteren is er weinig tot geen opening nodig om de 
deur op een professionele manier te plaatsen. Daarnaast dient ook de vloer pas te 
liggen. M.a.w. hoe rechter het pleisterwerk hoe mooier de deur kan worden geplaatst.  

OPMETING VAN DE DEUR 

 
Voor de hoogte meet je zowel de linker- als de rechterzijde. Hiervoor dient de 
deuropening volledig te zijn afgewerkt en ook de vloer geplaatst te zijn: 

 De breedte meet je op drie verschillende plaatsen; onderaan, in het midden en 
bovenaan het kozijn.  

 Voor de hoogte meet je zowel de linker- als de rechterzijde.  
 
Bij maatwerk kan de deur worden aangepast volgens de bestaande deuropening. 
Hierdoor dient er geen kap en breekwerk te gebeuren. 
 
Vergeet, indien gewenst, de ventilatieopening onder de deur niet. 

LOOK EN FEEL BEPALEN 

 
Het kiezen van een deur is niet eenvoudig. Zeker bij maatwerk zijn de mogelijkheden 
oneindig: indeling, glastype, kleur, sluiting enz. Bepaal zelf de deur die behalve 
functioneel ook een toegevoegde waarde biedt voor je huis. 
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AANTAL INDELINGEN: 

Het aantal verdelingen bepaald de uitstraling die je wenst te geven; modern, klassiek, 
rustiek. 
 
Niet elk glasvlak dient dezelfde afmeting te hebben. Daarnaast kan je ook opteren om 
met een vol paneel te werken onderaan de deur, een vast bovenlicht of één of meerdere 
vaste zijlichten. 
 
Als er voldoende breedte is kan een dubbele deur of zelf een pivoterende deur een leuk 
alternatief zijn. 
 

                  
 

DRAAIRICHTING BEPALEN 

Bij het bepalen van de draairichting kan je voor het dagelijkse gebruik best de 
looprichting aanhouden. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk. In vele gevallen dient u 
rekening te houden met lichtschakelaars, thermostaten, verlichtingsarmaturen e.d. 
 
De positionering in deuropening zelf zal afhangen van een eventuele scheiding in de 
bevloering. Om esthetische redenen raden we hier aan om de deur te positioneren 
boven de voeg. Deze ligt niet altijd centraal in de deuropening! 
Ook als de deur verder dan 90° moet open kunnen dan zal hij op de zijkant van de 
deuropening geplaatst moeten worden (1 en 3). Ook met de plintdikte moet rekening 
worden gehouden. 
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Posities 
 

1. Excenter: Max open 180°     

 

2. Center: Max open 90°    

 

3. Excenter: Max open 90° 

 
 
 
Een deur samengesteld met L-profielen zal enkel in positie 1 kunnen worden geplaatst 

aangezien de dagschieter het plakwerk zal beschadigen. 

 

DRAAI- ,  SCHUIF- OF PIVOTERENDE DEUR 

Welke optie u ook neemt door het grote gewicht van glas en staal is de kwaliteit en de 
bevestiging van het beslag cruciaal om lang zonder problemen van uw deur te kunnen 
genieten. 
 
De deuren wegen al snel 50 kg waardoor ze na 
verloop van tijd kunnen afzakken. Dit kan vermeden 
worden als de scharnieren gelast worden aan het 
deurkader i.p.v. gevezen.  
Te grote scharnieren kunnen dan weer afbreuk doen 
aan het esthetisch.  

 
Bij pivoterende deuren is de trekkracht van de pomp van het grootste belang. Bij de 
nieuwe generatie van pompen hoeft er geen opening in de vloer gemaakt te worden en 
hierdoor kunnen ze zelf geplaatst worden bij vloerverwarming. Indien er bijkomend moet 
gewerkt worden met bijkomende magneten geeft meestal aan dat de pomp 
onvoldoende kracht kan zetten om de deur terug mooi in zijn gesloten toestand te 
krijgen.  
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SAMENSTELLING 

T-  EN L-PROFIEL VERSUS KOKER 

Staal is op zich een heel sterke grondstof. Toch kan 
staal op grotere lengtes worden getorst (T- en L-
profiel) waardoor er vervorming kan ontstaan. Een 
kokerprofiel (zie foto) zorgt voor veel grotere stevigheid 
van uw deur en deurkader. 
 
Het lassen is een zeer gewelddadig proces: het 
materiaal wordt op hoge temperaturen gebracht en wordt snel opgewarmd en weer 
afgekoeld. Ook hier kan vervorming optreden als de profielen niet degelijk worden 
vastgeklemd. Voor een mooie afwerking dient de las vlak geslepen te worden. 

 
Niet alle stalen deuren worden gelast bij elke 
onderverdeling. Dit geeft nochtans de stevigheid aan de 
deur. Let dus op voor namaak! 

 
 

 

 
In vochtige ruimtes kunt u best opteren voor RVS (Inox) om roestvorming te voorkomen.  

VERDELINGEN 

Het plaatsen van de ruiten wordt voornamelijk bepaald 
door de constructie van het laswerk. Bij gelaste 
onderverdelingen zal ook het glas in afzonderlijke ruiten 
in de deur worden bevestigd.  
Hier is veiligheidsbeglazing (3.3.2) de standaard. 
 
Bij het plaatsen van de ruiten is het belangrijk dat de 
ruiten de kader niet raken. Mocht de deur onder torsie 
komen dan zullen de ruiten ook onder spanning komen te staan met alle gevolgen van 
dien. Als er toch een ruit moet vervangen worden is dat bij kleine afzonderlijke 
verdelingen uiteraard een stuk eenvoudiger en goedkoper. 
 
  



 

Feral group bvba | Delften 32 Unit 23   Aankoopgids 

2390 Malle | HR 0638.800.230    30 May 2018 | 8 / 11 

 

De plaatsing van het glas kan op verschillende manieren: 
 

Stopverf: 1 of 2 zijden  Glaslatten: 1 of 2 zijden 

 
 
 
 
 

    
    
   

     

 
 

 

4|  Poederlak 
 
De afwerking van de deur zorgt niet enkel voor de uitstraling. 
 
Een poedercoating is veel sterker en slagvaster dan natlakken of verfspuiten. 
De coating is vanwege het moffelen (smelten van de coating in een oven) een uiterst 
sterke coating. Bij natlakken wordt de verf enkel op het product gespoten, waardoor 
deze verflaag minder sterke eigenschappen heeft. 
Het poederlakken zorgt ervoor dat de deur krasvrij wordt en ook stofafstotend. 
 
Poedercoating biedt een uitstekende bescherming 
Wanneer een product voorzien is van een poedercoating, is deze uitstekend beschermd 
tegen invloeden van buitenaf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van chemische 
stoffen bij het reinigen van de ruiten. De bescherming die poedercoating hiertegen biedt 
is vele malen beter in vergelijking met natlakken. 
 
Naast duurzaam ook milieuvriendelijker 
Bij natlakken wordt nog vaak een oplosmiddel gebruikt. Het oplosmiddel is dan als het 
ware de ‘drager’ van de verf. Na aanbrengen moet het gelakte product even de tijd 
krijgen om dit oplosmiddel kwijt te raken en uit te harden. Bij poedercoaten wordt geen 
oplosmiddel gebruikt om de coating op het materiaal aan te brengen. Poedercoaten is 
dus milieuvriendelijker ten opzichte van natlakken. 
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5|  Sluitingen 
 
Smeedijzeren deuren kunnen voorzien worden van verschillende sluitingen: 

 Magneetsluiting met vaste grepen 

 Slotkast met of zonder cilindersluiting 
 
 
Een dubbele smeedijzeren deur wordt best voorzien 
van extra paar kantschuiven. In het beste geval zijn 
deze ingewerkt in het profiel zodat er geen extra 
speling moet gelaten worden tussen de twee deuren. 
De kantschuiven zorgen ervoor dat de standdeur vast 
staat en geen onnodige geluidshinder veroorzaakt bij 
het openen en sluiten van de hoofddeur. 
 

 

6|  Glassoorten 
 
De smeedijzeren deuren worden meestal tijdens de productie al voorzien van glas. En 
dit zou altijd veiligheidsglas moeten zijn! De uitstraling, die bepaalt u zelf! Je hebt de 
keus uit meerdere glassoorten, afhankelijk van welke effect u wenst te bekomen. 
 
De meest voorkomende keuze blijft helder gelaagd glas.  
 
 
 
Opteert voor meer warmte gevoel dan 
kunt u keuze maken uit bronsglas of grijs 
gerookt glas.  
 
 
 
 
 
 
Wenst u meer privacy dan zijn is er keuze uit figuurglas; kathedraalglas of crepi 
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7|  Pivoterende deuren  
 
Pivoterende deuren hebben een draaipunt in de vloer en het plafond waardoor ze in alle 
richtingen draaien. De draairichting kan echter ook beperkt worden tot 1 richting. 
Ze hebben enkele interessante voordelen te bieden: 

 

 Pivoterende deuren worden altijd op maat gemaakt in overeenstemming met de 
architectuur van de woning. 

 Het draaipunt kan vrij gekozen worden: Centraal of excentrisch pivoterende 
deuren. 

 Pivoterende deuren geven je interieur een strakke en elegante look. 

 

Meest gebruikte systemen: 
 

PORTAPIVOT 

Stealth pivot is een compact en innovatief scharnierend scharniersysteem dat in vrijwel 
elk deurblad kan worden gemonteerd. Het scharnierpunt heeft een hoogtechnologische 
comfortsluiting die in alle richtingen tot 360 ° kan worden gebruikt. Bij montage en 
installatie blijft het scharnier onzichtbaar, vandaar de naam "Stealth Pivot". 

 

FRITSJURGENS 

 
Het FritsJurgens 3 taatsdeurscharnier is onderscheidend door het aanbrengen van alle 
techniek in de deur. De bevestiging is hierdoor subtiel en stijlvol. Het is een 
taatsdeursysteem met een vastzetstand op 90° en -90°. 
 
 
De unieke eigenschappen: 

 Vrijheid van formaatkeuze: de draailager in de vloer is uitermate geschikt voor 
heel hoge en brede deuren 

 Ook heel zware deuren (zoals smeedijzer tot 500 kg) zijn mogelijk 

 Door opbouw achteraf aan te brengen 

 Toepasbaar in situaties met vloerverwarming 
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8|  Productietijd 
Bij standaarddeuren is de leveringstermijn zeer kort aangezien deze meestal op 
voorhand worden geproduceerd of de onderdelen reeds op de vaste maten 
onmiddellijk beschikbaar zijn voor montage. 
 
Bij maatwerk ligt dat anders. Er komt per slot van rekening veel handwerk bij 
kijken. Dit neemt tijd in beslag. Hier kunnen de leveringstermijnen ver uit elkaar 
liggen, dus vraag ernaar. Standaard ligt dit tussen de 6 en de 8 weken. 

 

9|  Plaatsing 
 
De plaatsing van de deur is van groot belang. Een slechte plaatsing kan voor 
veel ongemak kan zorgen. Klemmende deuren, zwaar lopende stalen deuren of 
in het minst erge geval piepende deuren. 
 
Tenzij u zelf veel ervaring heeft laat u de plaatsing best over aan de specialisten 
zelf. Sommige producenten werken met een eigen plaastingsdienst wat de 
communicatie eens tuk makkelijker maakt. 


