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Kegro Deuren denkt mee met  

de gehele bouwkolom. Vanaf de 

ontwerpfase tot en met de opleve-

ring. Omdat iedere partij eigen  

specifieke wensen heeft, biedt Kegro 

met het Kegro All Inclusive Concept 

(KAI) een buitengewone totaal-

oplossing voor buitendeuren. In het 

KAI Concept zijn elementen van deur, 

hang- en sluitwerk en kozijn volkomen 

op elkaar afgestemd. En omdat we 

goed overleg hebben met alle  

partijen, verloopt het hele traject van 

productie tot turnkey-oplevering 

perfect. Dat betekent voor u buiten-

gewoon gemak en erg tevreden 

klanten. Ook na de oplevering. Want 

met KAI nazorg staat Kegro garant 

voor het blijvend goed functioneren 

van de buitendeur.



Kegro is niet alleen fabrikant van kwalitatieve buitendeuren, 

maar ook producent van buitengewone ervaringen op het gebied 

van buitendeuren. Als een spin in het web, zo voelt Kegro zich 

op zijn best. Zo kunnen we de touwtjes in handen houden. Om 

uw klanten tevreden te houden, gaan wij na wat de wensen 

van u en uw klanten zijn. We signaleren tijdig ontwikkelingen 

en informeren en adviseren u en alle andere partijen uit de 

bouwkolom hierover. 

Goed afstemmen voorkomt faalkosten
We willen dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium bij u en 

alle andere partijen uit de bouwkolom aan tafel zitten. Hierdoor 

ontstaat een goede afstemming tussen alle processen die te 

maken hebben met de productie en de plaatsing van buiten-

deuren. Dat leverde u al een aantal buiten gewone concepten 

op, zoals het Inmeet- en afhangconcept* voor nieuwbouw- en 

renovatieprojecten en het Wisseldeurconcept*. Om u nog meer 

zorg uit handen te nemen, hebben we ook het Kegro All Inclu-

sive Concept (KAI) ontwikkeld, eveneens voor nieuwbouw- en 

renovatieprojecten. Met dit concept bieden we u een totaalop-

lossing waarin we met u meedenken over buitendeuren: van 

ontwerpfase tot en met oplevering en nazorg. De deur, het 

hang- en sluitwerk en de verschillende kozijncombinaties stem-

men we naadloos op elkaar af, waardoor faalkosten en oplever-

punten tot het verleden behoren. 

* Meer informatie over de slimme concepten van Kegro vindt 

u in onze brochure ‘Doordachte concepten’.

Als een spin in het web
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“Architecten houden 

niet van creatieve 

beperkingen. Bedaux  

de Brouwer maakt graag 

gebruik van extreme 

maten: grote, hoge en 

‘opgedikte’ deuren. Met 

KAI is meer mogelijk. 

Ik heb ook voorgesteld 

om een wedstrijd uit 

te schrijven onder 

aankomende vormgevers: 

verzin een KAI-deurkruk. 

Kegro is altijd bereid om 

mee te denken. Daarom 

schrijven we in het 

bestek vaak KAI-deuren 

voor.”

Peter Keijsers,  
Bedaux de Brouwer Architecten

Luuk Kramer

KAI geeft meer zekerheid
Met het Kegro All Inclusive Concept heeft u de zekerheid dat 

het hele proces, van productie tot en met oplevering, perfect 

verloopt. Dat betekent voor u niet alleen kosten besparing en 

een zeer tevreden consument, maar ook een hele hoop gemak. 

En mocht er toch onverhoopt iets zijn, met KAI verzekert u zich 

van kwali ta tieve nazorg. Zo kunt u uw klanten de garantie bieden 

van een blijvend goed functionerende buitendeur. Buiten gewoon 

toch?



In een sterk veranderende markt – waarin de koper zich ontwik-

kelt tot een zeer veeleisende en kritische partij – is Kegro  

Deuren de betrouwbare partner die allereerst met ú meedenkt. 

Hoe kunnen we aan de wensen van uw klant voldoen? En wat 

betekent dit voor de andere partijen in de bouwkolom? Om  de 

consument tevreden te houden, wordt veel inventiviteit en 

aanpassingsvermogen van de diverse toeleveranciers gevraagd. 

Binnen het KAI concept stuurt Kegro dit proces. We zorgen 

voor een perfecte afstemming tussen de verschillende partijen. 

Zo maken we het u makke lijker en zien we erop toe dat de koper 

buitengewoon tevreden is en blijft.

Resultaat, tevreden huurders
Klantvriendelijkheid leeft ook sterk in de huurdersmarkt. Of het 

nu gaat over nieuwbouw huurwoningen of renovatie van be-

staande woningen. Zowel jonge huurders als 55-plussers willen 

keuze hebben. Eigenlijk wil iedereen maatwerk. U wilt rekening 

houden met wensen op het gebied van comfort en veiligheid, 

maar ook de exploitatie kosten in de hand houden. Met KAI 

geeft u iedereen keuze en biedt u een totaaloplossing voor 

 buitendeuren. Kegro stroom lijnt de samenwerking tussen de 

verschillende leveranciers. U heeft een hoop gemak en buiten-

gewoon tevreden huurders.

Onderscheidende totaaloplossing
Ook op de huizenmarkt neemt de vraag naar onderscheidend 

vermogen toe. Dat vraagt op zijn beurt weer om innovatieve 

oplossingen bij toeleveranciers. Bij Kegro begint het meedenken 

binnen het KAI concept al in de ontwerpfase. Zo vertalen we de 

wensen van de architect in praktische toepassingen op het 

gebied van design en afwerking. Daarnaast dragen we zorg 

voor de technische invulling van de buitendeur en adviseren we 

u over de moge lijkheden en ontwikkelingen op het gebied van 

wet- en regelgeving. En natuurlijk geven we u ook advies over 

de financiële kant van het verhaal. Want het bieden van een 

buiten gewone totaaloplossing moet voor u wel een kosten-

efficiënte oplossing blijven. 

Meedenken met de consument
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“Kwaliteit en garantie 

zijn de belangrijkste 

redenen om voor KAI 

te kiezen. Hierdoor ver-

mijden we veel zorgen. 

Als er al sprake is van 

een probleem, dan lost 

Kegro dat voor ons op. 

De deuren zijn getest 

op wind- en waterdicht-

heid en dat is weer 

belangrijk voor de 

EPC-berekening.”

Marijn van Hagen, Berlaere 
Vastgoedontwikkeling BV
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Als u kiest voor KAI, bent u ervan verzekerd dat het werk van 

alle betrokken partijen optimaal op elkaar is afgestemd. Zo 

 kunnen onze specialisten een op maat gesneden werkplan ma-

ken, van de voorbereidingsfase tot en met oplevering van de 

buitendeur en de nazorg. Logistiek klopt het helemaal. U bent 

helemaal op de hoogte van de kosten en u krijgt geen verras-

singen achteraf. Ook niet tijdens de oplevering, want nul ople-

veringspunten is ons streven. Dat is ook goed nieuws voor de 

consument, want goed overleg en een goede afstemming van 

de verschillende processen leidt tot buitengewone presta-

ties. 

Niet alleen tijd is toegevoegde waarde
De roep om toegevoegde waarde is hoorbaar in alle geledingen 

van de bouwkolom. De een vraagt om kennis van regels en 

prestaties. De ander wil weer korte levertijden. Hoe dan ook: 

de performance van Kegro bestaat uit oplossings gericht denken 

en handelen. Ook voor de aannemer en de industrie heeft  

Kegro met KAI een adequate oplossing in huis. Kegro biedt tech-

nische ondersteuning in de juiste afstemming tussen deur,  

het hang- en sluitwerk en het kozijn. Zo creëert Kegro oplos-

singen voor zowel houten als kunststof- en aluminium-

kozijnen. 

Omdat we bij Kegro weten hoe de verschillende partijen in de 

bouwkolom werken, presteren we meer in minder tijd. Produc-

tieprocessen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, daarmee 

zijn snelle levertijden gegarandeerd. Dat noemen wij de opti-

male toegevoegde waarde van KAI. 

Met KAI houdt u de kosten in de hand
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“Als timmerfabriek  

adviseren wij onze  

klanten om KAI te  

gebruiken. Het is een 

hoogwaardig product 

met als speerpunten 

energiebesparing en 

bedieningsgemak. De 

bijzondere constructie 

zorgt voor een hogere 

weerstand bij inbraak, 

betere wind- en water-

dichtheid en een hogere 

stabiliteit. Een schitte-

rend systeem dat nazorg 

nagenoeg overbodig 

maakt.” 

Maurice van Heck, 
Timmerfabriek De Kroon B.V.

Met KAI houdt u de kosten in de hand



1. KAI scharnier
 Afmeting 114 x 89 x 3 mm
 Geoptimaliseerd schroefgaten- 

patroon, high performance pattern, 
resulteert in hoger draaggewicht. 
Slimme pen, hogere weerstand 

 bij inbraak.

1. KAI scharnier
 afmeting 114 x 89 x 3 mm.
 Geoptimailseerd schroefgaten- 

patroon, high performance pattern, 
resulteert in hoger draaggewicht. 
Slimme pen, hogere weerstand 

 bij inbraak.

2. Uniek roterende schoot
 Heeft een dag- en nachtstand.

2. Uniek omgekeerde zware schoot
 Heeft een sterk corrigerende functie.

3. KAI krukbediende meerpuntssluiting
 De oplossing die altijd functioneert 

binnen de gestelde normen en garant 
staat voor een hoog bedienings-
gemak.

3. KAI krukbediende meerpuntssluiting
 De oplossing die altijd functioneert 

binnen de gestelde normen en garant 
staat voor een hoog bedienings-
gemak.

4. KAI kaderprofiel met dubbele opbouw
 Bestaat uit dynamisch materiaal.  

Het heeft een duurzame lange 
termijnprestatie en is nagenoeg niet 
gevoelig voor temperatuurverschillen.

4. KAI kaderprofiel
 Bestaat uit dynamisch materiaal.  

Het heeft een duurzame lange 
termijnprestatie door het sterke 
geheugen en is nagenoeg niet 
gevoelig voor temperatuurverschillen.

5. KAI BI-dorpel
 De unieke 20 mm opstapoplossing in 

combinatie met hoge wind- en 
waterdichtheid. 

KAI label 
Garagedeur

KAI label 
Voordeur

Maximale afmeting: 1050 x 2600 mm

Maximale afmeting: 1210 x 2425 mm

1

1

2

2

3

3

4

4

5

KAI biedt zekerheid



10 | 11

1. KAI scharnier
 Afmeting 114 x 89 x 3 mm
 Geoptimaliseerd schroefgaten- 

patroon, high performance pattern, 
resulteert in hoger draaggewicht. 
Slimme pen, hogere weerstand 

 bij inbraak.

2. Uniek roterende schoot
 Heeft een dag- en nachtstand.

3. KAI krukbediende meerpuntssluiting
 De oplossing die altijd functioneert 

binnen de gestelde normen en garant 
staat voor een hoog bedienings-
gemak.

4. KAI kaderprofiel
 Bestaat uit flexibel dynamisch 

materiaal. Duurzame lange termijn-
prestatie door het sterke geheugen, 
nagenoeg niet gevoelig voor 
temperatuurverschillen.

1. KAI scharnier
 Afmeting 114 x 89 x 3 mm
 Geoptimaliseerd schroefgaten- 

patroon, high performance pattern, 
resulteert in hoger draaggewicht. 
Slimme pen, hogere weerstand 

 bij inbraak.

2. Uniek omgekeerde zware schoot
 Heeft een sterk corrigerende functie.

3. KAI krukbediende meerpuntssluiting
 De oplossing die altijd functioneert 

binnen de gestelde normen en garant 
staat voor een hoog bedienings-
gemak.

4. KAI kaderprofiel
 Bestaat uit dynamisch materiaal.  

Het heeft een duurzame lange 
termijnprestatie door het sterke 
geheugen en is nagenoeg niet 
gevoelig voor temperatuurverschillen.

KAI label 
Terrasdeurstel

KAI label 
Balkon-tuindeur

Maximale afmeting: 1050 x 2600 mm

Maximale afmeting: 1050 x 2600 mm

1

1

2

2

3

3

4

4



1. KAI scharnier
 Afmeting 114 x 89 x 3 mm
 Geoptimaliseerd schroefgaten- 

patroon, high performance pattern, 
resulteert in hoger draaggewicht. 
Slimme pen, hogere weerstand 

 bij inbraak.

2. Loopdeur 
 De loopdeur is voorzien van 
 5 sluitpunten, de vaste deur 
 met 2 sluitpunten.

3. KAI meerpuntssluiting
 De oplossing die altijd functioneert 

binnen de gestelde normen en garant 
staat voor een hoog bedienings-
gemak.

4. KAI kaderprofiel 
 Dubbele opbouw, bestaat uit flexibel 

dynamisch materiaal. Duurzame lange 
termijnprestatie, nagenoeg niet 
gevoelig voor temperatuurverschillen.

Polderprofiel DPS, Buva 610

Maximale afmeting: 1050 x 2600 mm

1

2

3

4

KAI label 
Franse Balkondeurstel
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Voordeurgarnituur
ronde lijnen en
smal schild

Voordeurgarnituur
ronde lijnen

Seniorengarnituur KAI keyless
toepasbaar op alle garnituren 
behalve het senioren garnituur

Voordeurgarnituur
rechte lijnen

Achterdeurgarnituur

Voordeurgarnituur
rechte lijnen en
smal schild

Garnituren inclusief keyless

Zowel ronde als rechte kruk is toepasbaar op alle schilden



KAI Label nieuwbouw

Voordeur Garagedeur Balkon-/tuindeur Terrasdeurstel Frans balkondeurstel

Deurtype KegaPro (vlak), 
KegaWood (massief)

KegaCar (vlak) KegaWood (massief) KegaWood (massief) KegaWood (massief)

Afmeting Max 1050 x 2600 mm Max 1210 x 2425 mm Max 1050 x 2600 mm Max 1050 x 2600 mm Max 1050 x 2600 mm

Dikte 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm

Kader-
profilering

KAI 4-zijdig,  
34-18

4-zijdig, 18 mm 3-zijdig, 34-18 
Onderzijde 15 mm

4-zijdig, 18 mm 3-zijdig, 34-18 
Onderzijde 34-15

Kleur RAL-kleuren;  
temperatuursklasse 
I en II (advies)

RAL-kleuren;  
temperatuursklasse  
I en II (advies)

RAL-kleuren;  
temperatuursklasse  
I en II (advies)

RAL-kleuren; 
temperatuursklasse  
I en II (advies)

RAL-kleuren; 
temperatuursklasse  
I en II (advies)

Hang- en 
sluitwerk

KAI meerpunts- 
sluiting 10600 
KAI veiligheids- 
garnituur kruk/kruk 
KAI scharnieren  
4,5” x 3,5”,  
bladdikte 3 mm 
KAI kaderprofiel:  
Scf 1515/Scf 002                

KAI meerpunts- 
sluiting 407854-1 
KAI balk-espagnolet 
408034-1                          
Veiligheidsgarnituur 
kruk/kruk   
KAI scharnieren  
4,5” x 3,5”,  
bladdikte 3 mm 
KAI kaderprofiel:  
Scf 1501

KAI meerpunts- 
sluiting 30600-1 
Veiligheidsgarnituur 
kruk/kruk 
KAI scharnieren  
4,5” x 3,5”,  
bladdikte 3 mm 
Kaderprofiel:  
Scf 1501

KAI meerpunts- 
sluiting 407854-1 
KAI balk-espagnolet 
408034-1 
Veiligheidsgarnituur 
kruk/kruk 
KAI scharnieren  
4,5” x 3,5”,  
bladdikte 3 mm 
KAI kaderprofiel:  
Scf 1501                            

KAI meerpunts- 
sluiting CL MVD 500 
KAI contra-espagnolet  
MP CEU 29-8 
Veiligheidsgarnituur 
Buitenzijde: blind 
Binnenzijde:  
halvecilinder en kruk 
KAI scharnieren 4,5” x 3,5”, 
bladdikte 3 mm 
KAI kaderprofiel:  
Scf 1501 
Aluminium aanslag-profiel:  
Type TNA-DPS 610 R

Kozijn-
detaillering

Standaard KVT 
Waterhol in  
bovendorpel 
Onderdorpel KAI 
BI-dorpel

Standaard KVT 
Waterhol in  
bovendorpel 
Hoeklijn in betonvloer 
Houten klos t.b.v. 
balkslot                              

Standaard KVT 
Waterhol in  
bovendorpel

Standaard KVT
Waterhol in  
bovendorpel

Standaard KVT 
Waterhol in  
bovendorpel

Inmeten
bouw-
plaats

Laser Meet-O-Matic 
concept

Laser Meet-O-Matic 
concept

Laser Meet-O-Matic 
concept

Laser Meet-O-Matic 
concept

Laser Meet-O-Matic 
concept

Afhangen Gecertificeerd,  
inbraakwerendheids-
klasse 2

Gecertificeerd,  
inbraakwerendheids-
klasse 2

Gecertificeerd,  
inbraakwerendheids-
klasse 2

Gecertificeerd,  
inbraakwerendheids-
klasse 2

Gecertificeerd,  
inbraakwerendheids- 
klasse 2

Wisseldeur-
concept

Kozijnsponning 
breedte van 932 mm 
t/m 1030 mm

Voordeur  
(vlak)

Garagedeur
(vlak)

Voordeur  
(massief)

Balkon-/tuin-
deur (massief)

Terras-deurstel 
(massief)

Frans balkon-
deurstel (massief)

Inbraakwerendheid IBW 2 IBW 2 IBW 2 IBW 2 IBW 2 IBW 2

Stabiliteitsklasse Klasse 1 of 2 Klasse 1 Klasse 1 of 2 Klasse 1 of 2 Klasse 1 of 2 Klasse 1 of 2

Wind- en waterdichtheid 650 Pa - 800 Pa 650 Pa - 800 Pa 300 Pa - 650 Pa

Energiebesparing (U) 1,17 W/m2K 1,12 W/m2K

Bedieningsgemak + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Brandwerendheid BVT  
30 of 60 minuten

BVT 
30 minuten

BVT 
30 minuten

Milieuprofiel o.a. FSC o.a. FSC o.a. FSC o.a. FSC o.a. FSC o.a. FSC

Zekerheden GND II en III GND II en III GND II en III GND II en III GND II en III GND II en III

Prestaties nieuwbouw

Schema’s
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Voordeur Balkon-/tuindeur

Deurtype KegaPro (vlak),  
KegaWood (massief)

KegaWood (massief)

Afmeting Max 1050 x 2205 mm 
Min hoogte 1940 mm

Max 1050 x 2205 mm 
Min hoogte 1940 mm

Dikte 54 mm 54 mm

Kader- 
profilering

KAI 3-zijdig, 34-19 KAI 4-zijdig, 34-19

Kleur RAL-kleuren; 
temperatuursklasse  
I en II (advies)

RAL-kleuren;  
temperatuursklasse  
I en II (advies)

Hang- en 
sluitwerk

KAI meerpunts- 
sluiting 10600 
Veiligheidsgarnituur
kruk/kruk                               
KAI S2 scharnier,  
3 stuks 4,5”x 3,5”x 3 mm 
KAI kaderprofiel 1801

KAI meerpunts- 
sluiting 30600 
Veiligheidsgarnituur 
kruk/kruk 
KAI S2 scharnier,  
3 stuks 4,5”x 3,5”x 3 mm 
KAI kaderprofiel 1801

Kozijn- 
detaillering

Standaard KVT Standaard KVT

Inmeten 
woning

Laser Meet-O-Matic Laser Meet-O-Matic

Afhangen Gecertificeerd,  
inbraakwerendheids-
klasse 2

Gecertificeerd,  
inbraakwerendheids-
klasse 2

KAI Label renovatie

Prestaties renovatie

Voordeur 
(vlak)

Voordeur 
(massief)

Balkon-/tuin-
deur (massief)

Inbraakwerendheid IBW 2 IBW 2 IBW 2

Stabiliteitsklasse Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2

Energiebesparing (U) 1,18 W/m2K

Bedieningsgemak + + + + + + + + + 

Brandwerendheid BVT 30 of 
60 minuten

BVT  
30 minuten

BVT  
30 minuten

Milieuprofiel o.a. FSC o.a. FSC o.a. FSC

Zekerheden GND II en III GND II en III GND II en III

Bij nieuwbouwprojecten is het Kegro 

All Inclusive Concept (KAI) te com-

bineren met het:

 Inmeet- afhangconcept (AMN)

 Wisseldeurconcept

Bij renovatieprojecten is het Kegro 

All Inclusive Concept (KAI) te com-

bineren met het:

 Inmeet- afhangconcept (AMR)



Kegro Deuren BV
 

Industrieweg 25

6562 AP Groesbeek

T: (024) 399 95 55

F: (024) 397 53 54

E: info@kegro.nl

I: www.kegro.nl
KeGRO DeUReN 
IS  ONDERDEEL VAN 


