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CHECKLIST 
NIEUWE DEUR

Bij het vervangen van een buitendeur is het
belangrijk dat de nieuwe deur mooi is, in het
houten kozijn past én blijft passen! Daarnaast 
zijn een goede inbraakbeveiliging en wind- en
waterdichtheid erg belangrijk. Om een 
bestaande buitendeur te vervangen, is 
specialistische kennis nodig: een secure klus 
die men graag aan een vakman overlaat. Kegro 
Deuren ontwikkelde daarom KegaFix All-In-One.
     
KegaFix All-In-One is een totaaloplossing voor 
houten deuren. Het bestaat uit een kant-en-klare 
hoogwaardige kwaliteitsdeur gecombineerd 
met uniek gepatenteerd montagesysteem. 
KegaFix All-In-One wordt gemonteerd door 
gecertificeerde Kegro montagepartners. Doordat 
Kegro Deuren het kozijn vooraf digitaal inmeet, 
past de deur altijd en kan Kegro Deuren ook 
garantie geven op de deuren. KegaFix All-In-One: 
voor elke woning een passende buitendeur!

KEGAFIX ALL-IN-ONE 
• Speciaal voor voordeuren en achterdeuren
•  Hoogwaardig isolerende 54 mm deur
•  Compleet met deurbeslag, slot en briefplaat
•  Inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met 

één sleutel
•  Wind- en waterdicht dankzij kaderprofilering
•  Dubbel isolatieveiligheidsglas
•  Voorlak in RAL-kleur naar keuze
•  Vakkundig gemonteerd door Kegro 

montagepartner
•  Kegro garantie: deurblad 6 jaar, werking 2 jaar

OVER KEGRO DEUREN
Kegro Deuren is marktleider in de Nederlandse 
woningbouw op het gebied van houten buitendeuren. 
Het bedrijf heeft zijn positie te danken aan zowel 
zijn innovatieve concepten en producten als zijn 
landelijke inmeet-, montage- en servicedienst. De 
dagelijkse operatie wordt geleid vanuit het kantoor in 
Groesbeek, waar tevens de volledige productie van de 
kwaliteitsdeuren plaatsvindt. 

KEGAFIX ALL-IN-ONE 
KEGRO MONTAGEPARTNER

HET VERVOLG
• De Kegro montagepartner maakt een 

vrijblijvende offerte
•  Bij akkoord wordt de bestelling geplaatst
•  Kegro Deuren neemt contact op met de 

bewoner voor een inmeetafspraak
•  De deuren worden met professionele 

apparatuur ingemeten
•  De afmetingen en draairichting van de deuren 

worden doorgegeven aan productie
•  Ongeveer vijf weken na het inmeten zijn de 

deuren klaar
•  De deuren worden bij de Kegro montage-

partner geleverd
•  De Kegro montagepartner neemt contact op 

met de bewoner over de montagedatum
•  Op afgesproken datum gaat de Kegro 

montagepartner langs om de deur(en) te 
monteren

VRAGEN?
Voor vragen of opmerkingen is Kegro Deuren 
bereikbaar via contact@kegro.nl.



1 METEN = WETEN
KEGAFIX 
DEURENASSORTIMENT2 3 TOEBEHOREN

Welke deuren worden vervangen door KegaFix deuren?

Noteer door middel van aantallen; laat open indien niet van toepassing.

OPTIES DEURBESLAG

Kies het deurbeslag voor de voordeur. 

Selecteer maximaal één optie.

OPTIES BRIEFPLAAT EN SPIONOOG

Kies de gewenste briefplaat met tochtwering. 

Kies het deurbeslag voor de achter-/bergingsdeur. 

Selecteer één optie per deursoort, laat open indien niet van toepassing.

Spionoog gewenst?

Deurhoogte en -breedte in mm

Kijk voor minimale en maximale afmetingen per deurmodel in de KegaFix Catalogus.

Noteer de gewenste deurmodelnummer(s):

Noteer de gewenste RAL-kleur:

Sponningdiepte en -hoogte in mm

Neuthoogte in mm

MIN.
14 MM

MAX.
25 MM

MIN.
41 MM

MAX.
70 MM

	 kruk	recht

	 briefplaat	recht

	 ja 	 nee

	 kruk	recht	achterdeur
	 kruk	recht	bergingsdeur

	 kruk	rond	achterdeur
	 kruk	rond	bergingsdeur

	 deurknop										kruk	bij	deurknop

	 geen	briefplaat

	 kruk	rond

	 briefplaat	rond

Het assortiment KegaFix deuren bestaat uit vlakke en massief 
houten buitendeuren. Om te bepalen of de KegaFix deuren 
daadwerkelijk in het bestaande kozijn passen, is een technische 
controle van de bestaande situatie nodig. De gegevens worden in 
stap 1 genoteerd. Let op: bij een eventuele bestelling wordt naar 
deze gegevens gevraagd! In stap 2 en 3 worden deurmodel(len), 
RAL-kleur, deurbeslag en andere toebehoren gekozen. In drie 
eenvoudige stappen een nieuwe deur: KegaFix All-In-One!
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SPONNINGHOOGTE

Isolerende deuren Isolerende deuren

Massief houten deurenMassief houten deuren

SPONNINGDIEPTE

DEURKOZIJN

DEUR DEUR

DEURKOZIJN

Deurkozijn geschikt voor  
KegaFix deuren?

LAATSTE CHECK

Deurbeslag, briefplaat en/of 
spionoog wensen bekend?

Deurmodel(len) bekend? Kleur gekozen?

NEUT

DORPEL

BEKIJK DE 
DEUREN OOK OP 

DEURENOPMAAT.NL

9101

9701

9764

9102

9702

9765

9121

9714

9766

9125

9718

9767

9206

9725

9902

9231

9726

9905

9232

9727

9908

6611 6650 6652 6653 7619 7627 7641

Geen briefplaat mogelijk

9233

9728

9909

9260

9729

9261

9743

9263

9744

9264

9760

9266

9761

9267

9763

7654 7668 7681 7695 8668 8681 8695


