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Kegro Deuren ontwikkelt en produceert buitendeuren van massief hout en samengestelde 

vlakke deuren voor de Nederlandse Bouwindustrie. Onze kracht ligt in de persoonlijke 

benadering. U krijgt bij ons meer dan alleen een product. In feite verkopen wij een oplossing. 

Dit doen wij door met u mee te denken, betrokkenheid te tonen en complete service te 

verlenen. Uw wensen worden omgezet in mooie producten en uitgekiende dienstverlening. 

Wij zijn uw partner in het proces van ontwerp tot en met inmeten en afhangen. Uniek zijn 

onze innovatieve serviceconcepten waarmee wij u volledig ontzorgen. Wij nemen u het werk 

uit handen en zorgen dat uw klanten meer dan tevreden zijn. 
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Kegro Deuren bestaat sinds 

1 augustus 1974. In een schuurtje 

achter in de tuin legde oprichter 

Kersten de basis voor wat jaren later 

Nederlands grootste fabriek voor 

houten buitendeuren zou worden. 

In 1976 werden de eerste drie 

personeelsleden aangenomen. 

Het jaar daarop opende de fabriek 

‘Houtindustrie Kersten Groesbeek BV’ 

haar deuren.

Kegro is van oudsher een oer-Hollands bedrijf, 
en daar zijn we trots op. Waar de trend is om 
productie naar lage-lonen-landen over te 
hevelen, slaagt Kegro er in, door haar continue 
productiviteits verbeteringen, om de productie 
voor Nederland te behouden. Om u optimale 
flexibiliteit in alle facetten van het proces te 
kunnen bieden, vinden wij het belangrijk om 
de productie dicht bij de klant te houden. De 
praktijk heeft ons geleerd dat we hierdoor de 
wensen van onze opdrachtgevers optimaal in 
kunnen vullen.

HOLLANDS VAKMANSCHAP

GROOTSTE 
BUITENDEUREN- 
FABRIKANT VAN 

EUROPA

MARKTLEIDER 

IN NEDERLAND

Onze klanten
Kegro heeft producten en oplossingen voor 
elke schakel in de keten. Onze opdrachtgevers 
zijn:
• Woningbouwcorporaties
• Aannemers
• Kozijnenindustrie
• Beleggers
• Overheden en gemeentes

Voor elk van deze segmenten zijn aparte dien-
sten ingericht die inspelen op de wensen en 
behoeften van deze specifieke doelgroep.
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CONSTRUCTIEVE INNOVATIE

“Groei door innovatie”, zo luidt onze filosofie. 
Op onze research & development afdeling 
werken we aan verdere verbeteringen en ver-
nieuwingen van onze deuren, in het bijzonder 
op het gebied van duurzaamheid. Kegro heeft 
namelijk niet alleen oog voor de wensen van 
de opdrachtgever en consument, maar zij luis-
tert ook naar de behoeften en verwachtingen 
van de maatschappij. Daarom zijn onze deuren 
niet alleen innovatief en kwalitatief, maar ook 
vooral constructief en duurzaam. 

MET EEN 
KEGRO DEUR 
BENT U 
BEREKEND OP 
DE DAG VAN 
MORGEN
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SERVICE CONCEPTEN

KEGRO INMEET- EN 
AFHANGCONCEPT 

Binnen dit concept meten we elke deur zeer 
nauwkeurig in met behulp van onze zelfont-
wikkelde lasertechnologie. Dankzij deze ‘Meet-
O-Matic’ precisiemeting, kunnen we elke deur 
computergestuurd en uniek produceren. Even-
tuele maatafwijkingen binnen het kozijn ne-
men we in de productie mee. Zo past een Kegro 
deur altijd perfect in het ingemeten kozijn. Dit 
voorkomt afstelwerkzaamheden en overlast 
voor de bewoners en bespaart meerkosten. 
Maar bovenal scoort u bij de steeds kritischer 
wordende consument. Het Kegro Inmeet- en 
afhangconcept is geschikt voor zowel nieuw-
bouw- als renovatieprojecten.

optimale tevredenheid, 
maximale prestatie

KEGRO WISSELDEUR-
CONCEPT

Gedurende het bouwproces hebben 
buitendeuren het vaak zwaar te verduren, 
met een beschadigde deur bij oplevering als 
gevolg. Dit leidt niet alleen tot frustratie en 
ergernis bij uw klant, het kost u ook nog eens 
veel geld. Om dit te voorkomen, heeft Kegro 
Deuren het Wisseldeurconcept ontwikkeld. 
Een concept dat we actueel houden en 
continu blijven verbeteren. De wisseldeur is 
een tijdelijke, bouwfase- en inbraakbestendige 
deur die Kegro tijdens de bouwperiode in 
het kozijn hangt.. Kort voor oplevering wordt 
de wisseldeur door onze montagedienst 
vervangen door de uiteindelijke deur, afgewerkt 
in concept III. Middels dit concept voorkomt u 
beschadigingen tijdens het bouwproces en de 
daarbij gepaard gaande faalkosten.

houdt nieuwe deuren 
nieuw

KEGRO ALL INCLUSIVE 
CONCEPT - KAI

Kegro All Inclusive wil zeggen: meedenken met 
alles en iedereen in de hele bouwkolom. Vanaf 
de ontwerpfase tot en met de oplevering. 
Omdat iedere partij zijn eigen wensen heeft, 
stemmen we alle elementen van deur, hang- 
en sluitwerk en kozijn perfect op elkaar af. Dat 
maakt KAI tot een complete en buitengewone 
totaaloplossing voor buitendeuren. Omdat 
goed overleg en een strakke begeleiding hierbij 
noodzakelijk zijn, adviseert en informeert Kegro 
alle partijen gedurende het hele bouwproces. 
Hierdoor bent u ervan verzekerd dat alles 
perfect verloopt: van productie tot oplevering. 
Naast de standaard productgarantie krijgt 
u tevens twee jaar KAI nazorggarantie op 
functionaliteit, wind- en waterdichtheid.

denkt aan 
alles

VOLLEDIGE 
PRODUCTIE IN 

NEDERLAND

GRENZELOZE 
VRIJHEID IN 

ONTWERP DEUREN

EIGEN R&D 
EN TEST- 

FACILITEITEN

Op Kegro kunt u bouwen
Met Kegro als partner verlopen uw bouwpro-
jecten soepel en kunt u zich nog beter van de 
concurrentie onderscheiden. Wij creëren win-
win samenwerkingen door ons te richten op 
alle betrokken partijen. Zo wil de hedendaagse 
koper graag kunnen kiezen. Daarom kunt u een 
ruime keuze modellen en kleuren als kopers 
optie aanbieden. Vervolgens nemen wij u het 
werk volledig uit handen. Indien gewenst, le-
veren wij de deuren “turnkey”. Al onze deuren 
leveren wij met garantie, dus ook naar de kwa-
liteit heeft u geen omkijken. Kegro maakt elke 
dag zijn positie als marktleider waar. Daar kunt 
u op bouwen.

Customer service: voor onze 
gezamelijke klant
De klant speelt in onze organisatie de hoofdrol. 
Wij zijn continu bezig met het optimaliseren 
van onze service om maximale klanttevreden-
heid te creëren. Om deze reden hebben wij de 
afhandeling van servicemeldingen onderge-
bracht in de afdeling Customer Service. Hier 
werkt een team van gemotiveerde vakmensen 
aan een snelle correcte afhandeling van uw 
melding. Middels een volledig geautomati-
seerd systeem, waarbij u uw mededeling recht-
streeks via onze website kunt plaatsen, verzor-
gen wij een snelle afhandeling en een foutloos 
informatietraject met heldere servicelevels.
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U vraagt, wij draaien
Bij Kegro denken we in oplossingen. U wensen 
vormen onze opdracht Wij bieden ongekende 
mogelijkheden en grenzeloze vrijheid in het 
ontwerp van onze deuren. In onze moderne 
fabriek met geavanceerd machinepark worden 
producten geheel op maat en met bezieling 
gemaakt. Achter de knoppen staat een sterk 
team dat uw wensen tot werkelijkheid maakt. 
Zij werken volledig volgens de methodiek van 
Lean Manufacturing en zijn het kloppend hart 
van een goed geoliede machine. 

Hoogwaardige prestaties
Naast een fraai uiterlijk, voldoen onze deuren 
aan de meest uiteenlopende prestaties. Denk 
aan: brandwerendheid, energiebesparing, ge-
luid werendheid en inbraakbestendigheid. Al 
deze prestaties worden uitgebreid in ons eigen 
testinstituut getest. Kegro is de enige deuren-
fabrikant in Nederland die beschikt over een ei-
gen testinstituut. Dit biedt ons de gelegenheid 
om onze producten voortdurend te testen en 
verder te ontwikkelen. We zijn hierdoor in staat 
onze producten volledig af te stemmen op de 
steeds veranderende marktvraag en de meest 
actuele regelgeving van het Bouwbesluit.

Produktontwikkeling
Kegro is marktleider in massieve hardhouten en 
samengestelde vlakke buitendeuren. Om deze 
positie te behouden zijn we continu bezig met 
de ontwikkeling van nieuwe producten. Puur 
Hollandse producten wel te verstaan. Want de 
volledige productie vindt plaats in Nederland, 
lekker dichtbij de klant. Kegro Deuren legt de 
lat steeds hoger. Daardoor zijn wij in staat u 
iedere buitendeur te leveren die u maar wenst. 
Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

PROJECTEN

GOEDGEKEURD
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 KEGAPRO 54 MM

 KEGAPRO 54 MM MAHONIE



PROJECTEN

 BIJLMER, AMSTERDAM

KEGAWOOD, FRANS BALKON

 DIEMEN

KEGABASE INPANDIGE DEUREN, GELUIDWEREND EN 
BRANDVERTRAGEND

 HOOFDDORP

NIEUWBOUW KEGAPRO 54 MM

 PALISANDERHOUT, BARENDRECHT

NIEUWBOUW KEGAPRO EXCELLENT 54 MM

 GORINCHEM

RENOVATIE KEGAPRO 54 MM

 250 WONINGEN, BERKEL EN RODENRIJS

NIEUWBOUW, KAI-LABEL
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 GOUDEN GRIFFELBUURT, BERKEL EN RODENIJS

NIEUWBOUW, KEGAPRO DEUREN

 DE KROEVEN, ROOSENDAAL

RENOVATIE, PASSIEF HUIS, KEGAPRO+

 COLUMBUSKWARTIER, ALMERE

NIEUWBOUW, KEGAPRO+ (ENERGIEBESPARENDE DEUREN)

 153 WONINGEN, KERKRADE

DUURZAME RENOVATIE, KEGAPRO+ (ENERGIEBESPARENDE VOOR- EN ACHTERDEUREN)



DUURZAAMHEID

Oog voor de toekomst
Kegro werkt met een duidelijke visie en daar-
bij speelt maatschappelijk verantwoord on-
dernemen een belangrijke rol in onze organi-
satie. Onze producten worden altijd gemaakt 
van legaal hout, volgens de Keurhout normen. 
Daarnaast leveren wij desgewenst onder 
FSC®-keurmerk. Hiermee ondersteunen wij 
verantwoord bosbeheer over de gehele wereld. 
Voor u betekent dit dat wij onze deuren altijd 
maken van verantwoord gekapt hout.

Méér dan verantwoord gekapt hout
Meer toekomst door innovatie, luidt onze 
filosofie. Duurzaam bouwen en renoveren 
winnen snel terrein. Steeds meer mensen 
hechten waarde aan een laag energieverbruik, 
een gezond binnenklimaat en een hoog 
comfort.
Op onze research en development afdeling 
wordt dagelijks aandacht besteed aan 
het verbeteren van producten, concepten, 
maar ook diensten op dit gebied om aan de 
marktvraag te voldoen.
Zo voegen wij door toepassing van 
plaatmateriaal op basis van gemodificeerd 
houtvezel, een nieuwe dimensie toe aan de 
KegroPro deurenlijn, bieden wij optimale 
exploitatiekosten, resulteren de beperkte 
transportkosten in een lagere CO2 footprint 
en minimaliseren wij ons drukwerk. Hiermee 
gaat Kegro deuren net een stapje verder om 
een bijdrage aan verantwoord ondernemen, 
duurzaam bosbeheer en een beter milieu te 
leveren.

Opent deuren naar duurzaam beleid
De vraag naar duurzame producten blijft 
groeien. Een belangrijk en onmisbaar element 
voor een maatschappelijk verantwoord beleid 
binnen onze industrie is het gebruik van hout 
uit duurzaam beheerde bossen. Bij Kegro vin-
den wij dit een goede ontwikkeling en daarom 
brachten wij, na een intensief en zorgvuldig 
proces, Kegawood | DURAL®.
Het is een verantwoord gekapte houtsoort uit 
Midden-Europa voorzien van een FSC®-keur-
merk.
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Alle producten worden  

in eigen fabriek ontwikkeld 

en gemaakt.
Door de productie in 

Nederland uit te voeren 

kunnen we kwaliteit 

waarborgen en levertijden 

zeer kort houden. 



Productenwijzer

Uitgelicht

KegaPro staat voor vlakke deuren met extra aandacht voor vormgeving. Het raamwerk is 
opgebouwd uit gevingerlast en gelamineerd hout. Alle deuren voldoen aan de geluidsisolatie-eis, 
zijn inbraakwerend en zijn voorzien van een optimale kantendekking door coating. Tevens zijn een 
aantal typen brandvertragend. Duurzaam, sterk en vormvast.

KegaWood voor massieve deuren is verkrijgbaar in verschillende houtsoorten met 
verschillende kenmerken. Van traditioneel hardhout tot alternatieve gemodificeerde 
houtsoorten. We onderscheiden de volgende groepen: KegaWood, KegaWood FSC, 
KegaWood Merbau FSC en KegaWood Dural FSC.

Uitgelicht

KegaPro vlakke deuren KegaWood massieve deuren

FSC & Keurhout

DUURZAAM

FSC & Keurhout

DUURZAAM

FSC

DUURZAAM

FSC

DUURZAAM

FSC
Europees product

DUURZAAM

FSC

DUURZAAM

tot 42 dB

GELUID

vanaf 23 dB

GELUID

Pro is 42(-1;-3) 
deurblad

Base is 43(-1;-5) 
deurblad

GELUID

tot Klasse 4
tot Klasse E750

LUCHT- EN 
WATERDICHTHEID

tot Klasse 4
tot Klasse E750

LUCHT- EN 
WATERDICHTHEID

Klasse 4, 
waterdicht tot 

klasse E750

WIND &
WATERDICHTHEID

30 en 60 minuten

BRANDWEREND

30 minuten

BRANDWEREND

30 minuten

BRANDWEREND

30 minuten

BRANDWEREND

Klasse 2

INBRAAKWEREND

Klasse 2

INBRAAKWEREND

Klasse 2

INBRAAKWEREND

Klasse 2

INBRAAKWEREND

Klasse 2

INBRAAKWEREND

Hoge kwaliteit

AFWERKING

Hoge kwaliteit

AFWERKING

Zeer strak

AFWERKING

Laag onderhouds- 
interval

AFWERKING

GND

ZEKERHEDEN

GND

ZEKERHEDEN

KegaPro +  / Passiefhuis KegaWood FSCKegaExcellent KegaWood Merbau FSCKegaPro sB of Base sB / Studentendeur KegaWood DURAL FSC

De voordelen
• inpandige appartement 
 toegangsdeur
• geluid- en brandwerend 

De voordelen
• duurzame oplossing
• FSC
• voor- + achterdeuren
• ontwerp vrijheid

De voordelen
• duurzaam
• voor binnen en buiten
• extreem slijtvast
• optimale exploitatie

De voordelen
• Europees product
• duurzame oplossing
• vormstabiel

De voordelen
• onderhoudsarm
• optimale exploitatie
• uitstekende stabiliteit

De voordelen
• energiezuinig
• dubbele kierdichting
• optimale vrijheid

U ≤ 1,65 W/m2.K
U > 0,59W/m2.K

ISOLATIE

U ≤ 1,65 W/m2.K

ISOLATIE

U ≥ 0,59 W/m2.K

ISOLATIE

Klasse 1 - 2 en 3

STABILITEIT

Klasse 1 - 3

STABILITEIT

Klasse 2

STABILITEIT

30 minuten

BRANDWEREND



Industrieweg 25 
6560 AB Groesbeek 
T:  (024) 399 95 55 
F:  (024) 397 53 54 
E:  info@kegro.nl
I:  www.kegro.nl


