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Een modern ambacht 

DE BESTE BUITENDEUREN
VOOR NIEUWBOUW-, RENOVATIE- EN TRANSFORMATIEPROJECTEN

• Hoogstaande kwaliteit 
• Oer-Hollands vakmanschap
• Eigentijds design
• Veel ontwerpvrijheid voor 
 architecten
• Uitstekende prijs-kwaliteit-
 verhouding
• Snelle levering
• Montage en service op 
 de bouwplaats 

Al bijna een halve eeuw produceren wij vlakke en hardhouten buiten-
deuren voor nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten en transformatie-
projecten in Nederland. Geholpen door de moderne techniek is elke deur 
nog altijd een fraai stukje ambachtelijk werk. Een modern ambacht, zou 
je kunnen zeggen. Tel daar de zorg en de aandacht voor onze klanten bij 
op en het is wellicht niet zo vreemd dat we marktleider in Nederland zijn 
geworden. 

VOORWOORD

KEGRO DEUREN:
DÉ MAKERS VAN
BUITENDEUREN

Bij Kegro draait alles om de wens van de 

klant. Dat ziet u al af aan ons grote assorti-

ment dat we in de loop der jaren voor onze 

klanten hebben ontwikkeld. De deurvaria-

ties en mogelijkheden zijn praktisch einde-

loos. Met behulp van ons zeer geavanceerde 

CNC-machinepark is bijna elk deurmodel te 

produceren. Het huidige standaard assorti-

ment bestaat uit honderden verschillende 

deuren voor alle functionaliteiten in en om 

een woning of appartement. Onze R&D af-

deling biedt totaaloplossingen op maat en 

houdt rekening met specifieke klantwensen. 

Zo leveren wij voor elke woning een passen-

de buitendeur of inpandige deur, gemaakt 

van de beste materialen. We produceren 

een breed spectrum aan buitendeuren, zo-

als geïsoleerde voordeuren, garagedeuren 

en hardhouten voordeuren, achterdeuren, 

balkondeuren en bergingsdeuren: desge-

wenst uitgevoerd met geïsoleerde panelen. 

Daarnaast bieden we een breed scala aan 

appartement- en hoteldeuren (ook inpan-

dig). Naar wens worden de deuren compleet 

afgewerkt met ons unieke 3K coatingsys-

teem, beglazing en hang- en sluitwerk.

In dit deurenboek stellen wij ons deurenas-

sortiment in woord en beeld aan u voor, met 

alle bijbehorende deurfuncties en deurpres-

taties. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u 

nog vragen heeft. Neem dan gerust contact 

met ons op. 

Onze deuren staan altijd voor u open. 

Ieder zijn vak.
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HARDHOUTEN VOORDEUREN

Kegro Deuren heeft een speciaal assortiment hardhouten massieve buitendeuren met extra lange Levensduur. Voor deze hard-

houten voordeuren gebruiken wij de houtsoorten Merbau en Sipo Mahonie. Duurzame houtsoorten met een minimaal krimp- 

en zwelgedrag. Klemmende houten voordeuren behoren daarmee definitief tot het verleden. 

Het resultaat is een robuuste, onderhoudsarme en stabiele deur met een zeer lange levensduur. Deze traditionele - maar nog 

steeds actuele - voordeuren zijn beschikbaar in een dikte van 54 mm met een geïntegreerd kaderrubber. Desgewenst meten 

we de deuren digitaal in, waardoor ze exact de contouren van het kozijn volgen. Met een perfecte afdichting tussen deur en 

kozijn als gevolg, waardoor tocht- en lekkageklachten bij voorbaat zijn uitgesloten.
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GEÏSOLEERDE VOORDEUREN

De vraag naar energiezuinige huizen met bijpassende isolerende voordeuren neemt sterk toe. Kegro Deuren ontwikkelt ze zelf door 

de deuren te injecteren met polyurethaan: een hoog isolerend materiaal waarmee alle interne ruimtes van de deur worden gevuld. 

De deur is opgebouwd volgens een sandwichconstructie met aan de buitenkant het zogenaamde Medite Tricoya Extreme, een zeer 

duurzaam en maatvast materiaal dat zeer geschikt is voor buitentoepassingen en vochtige omgevingen. In het midden van de sand-

wich bevindt zich een aluminium stabilisatieschild dat vocht 100% tegenhoudt. Hierdoor ontstaat een zeer stabiele constructie die ook 

op de lange termijn garant staat voor een perfecte afdichting en optimale werking van de deuren.

De deuren hebben een eenvoudig en tijdloos design en zijn van zeer hoogwaardige kwaliteit. En ze leveren een positieve bijdrage 

aan het energielabel. 
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HARDHOUTEN ACHTER- EN BALKONDEUREN

Een inbraak vindt vaak plaats via de achter- of balkondeur. Daarom levert Kegro Deuren volwaardige inbraakwerende achter- 

en balkondeuren. Al onze hardhouten achter- en balkondeuren voldoen in combinatie met het juiste hang- en sluitwerk aan het 

Politie Keurmerk Veilig Wonen. De hardhouten achterdeuren kunnen worden voorzien van een kaderdichting en een veilige 

driepuntssluiting, desgewenst inclusief een gelijksluitende cilinder voor de gehele woning.

De deuren kunnen in elke gewenste maat worden geleverd. Met behulp van de speciaal ontwikkelde Laser Meet-O-Matic kun-

nen we het kozijn zeer nauwkeurig inmeten. Bij eventuele afwijkingen, zoals niet-haakse kozijnen, passen we de deurcontouren 

aan. Hierdoor past de deur altijd 100% in het gemeten kozijn. Ook de borstwering kunnen we, op de millimeter nauwkeurig, in 

elke gewenste maat aanleveren.
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HARDHOUTEN TUINDEURSTELLEN

Onze dubbele tuindeuren sluiten perfect op elkaar aan en kunnen volledig worden aangepast aan de stijl van de woning. Daarbij wor-

den ze gemaakt van houtsoorten met een zeer beperkte krimp/zwel coëfficiënt, waardoor krimp- en zwelproblemen worden voorko-

men. Kegro Deuren biedt ook voor haar tuindeuren oplossingen op maat. Denk bijvoorbeeld aan een deurbladdikte van 67 mm, die 

zo wordt gedetailleerd dat bij de afdichting geen extra latten nodig zijn. Het resultaat is een zeer stabiele deur met een minimalistisch 

ontwerp. De stijlen van 115 mm bieden een groter glasoppervlak, voor maximale lichtinval. Al onze tuindeurstellen kunnen uiteraard 

worden voorzien van letselwerend glas.

Tenslotte zijn de hardhouten tuinsteldeuren voorzien van kaderprofilering, voor een volledige wind- en waterdichtheid. Bij gesloten 

deuren blijven koude en vocht buitenshuis, maar stroomt er wel voldoende daglicht naar binnen.
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TRANSPARANT GELAKTE DEUREN

Transparant gelakte deuren zijn terug van weggeweest. In het verleden waren deze deuren de standaard en vooral in de jaren

zeventig werden ze veelvuldig toegepast in de woningbouw. Tegenwoordig is er steeds meer vraag naar deze deuren vanwege

de karakteristieke look. Met een transparant gelakte deur blijft het authentieke karakter van historische woningen behouden.

Maar ook nieuwbouwwoningen krijgen een unieke uitstraling met een voordeur die is voorzien van transparante lak.

Onze transparant gelakte deuren kunnen worden geleverd als massieve of vlakke deur. Door de transparante lak blijft de

unieke structuur van het hout goed zichtbaar, wat zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Door het hoogwaardige laksysteem

voldoet de deur aan de eigentijdse onderhoudstermijnen. Zo ontstaat een deur met een traditionele uitstraling, aangepast aan

de huidige moderne maatstaven.
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MODERNE GEÏSOLEERDE DEUREN

Onze moderne deuren in eigentijdse ontwerpen geven een woning een strakke en hedendaagse uitstraling. Het design van

deze vlakke deuren is gebaseerd op onze populairste deurenmodellen.

De variatiemogelijkheden bij deze deuren zijn eindeloos: alle Kegro designdeuren kunnen worden voorzien van meerpuntssluitingen,

spionoog, garnituren, een in de deur geïntegreerd rubberen afdichtingsprofiel en een valdorpel. Ook kunnen we

eindeloos variëren met infrezingen, opdikkingen en profiellijsten, zodat de deur exact aan uw wensen voldoet. Van ontwerp tot

oplevering: Kegro denkt mee tijdens het hele proces.

Uiteraard hebben ook deze deuren uitermate goede isolerende en brand-, inbraak- en geluidswerende eigenschappen. Met

een designdeur van Kegro krijgt elke woning een unieke uitstraling.
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JAREN 30 GEÏSOLEERDE DEUREN

Jaren 30 woningen blijven onverminderd populair. Deze sfeervolle en karakteristieke huizen bevatten veel horizontale houtelementen

met verticale raampartijen. Kegro ontwikkelde met moderne technieken een klassieke jaren 30 deur. Een traditionele

deur in een modern jasje. Natuurlijk voldoet ook deze serie deuren aan de hoge kwaliteitseisen die Kegro stelt op het gebied

van veiligheid, isolatie en inbraakwerendheid. Zowel inbrekers als lucht en vocht krijgen bij deze deuren geen kans.

Jaren 30 deuren zijn geschikt voor renovatieprojecten van authentieke woningen, maar passen ook bij nieuwbouwprojecten in

jaren 30 stijl. Kortom, een klassieke deur van echte Kegro kwaliteit, met de charmante bouwstijl van toen en het comfort van nu.
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Van Architectenontwerp naar standaard model.

DE ARCHITECTENLIJN: DEURONTWERPEN VAN ARCHITECTEN

Veel onderdelen van een woning worden in de hedendaagse bouw gestandaardiseerd. Hierdoor zijn de ontwerpmogelijkheden vaak 

beperkt. Niet als het aan Kegro ligt. Ons uitgebreide assortiment aan deuren en variaties biedt alle mogelijkheden om buiten de ge-

baande paden om een unieke deur samen te stellen. Een die perfect past bij de uitstraling van het gebouw. 

U bedenkt het. Wij maken het. 

Daarnaast vinden wij dat de architect alle ruimte moet krijgen voor zijn eigen ontwerp. Daarom hebben wij een aantal architecten-

bureaus een unieke serie vlakke deuren laten ontwerpen. Dit heeft geleid tot onze zeer bijzondere ’architectenlijn’. Een collectie die 

binnenkort nog verder wordt uitgebreid. 

Ontwerpvrijheid in optima forma.



34 Hardhouten voordeuren / Geïsoleerde voordeuren / Hardhouten achter- en balkondeuren / Hardhouten tuindeurstellen / Hardhouten paneeldeuren /
Transparant gelakte deuren / Moderne deuren / Jaren 30 deuren / Architectendesign / Appartementen- en hoteldeuren / Geïsoleerde garagedeuren

ONZE COLLECTIE ARCHITECTEN GEÏSOLEERDE DEUREN
9807N

9823N

9802N
9808N



APPARTEMENTEN- EN HOTELDEUREN

Appartementencomplexen, wooncomplexen, galerijen of hotels: in alle gevallen moeten de bewoners en gasten zich veilig voelen. 

De appartementen- en hoteldeuren van Kegro voldoen aan de huidige normen voor geluidsoverlast en brand- en inbraakwerendheid. 

Overlast van nachtbrakers op de gang of feestjes bij de buren is met deze deuren voorgoed verleden tijd. Ook zorgen de deuren voor 

voldoende bescherming tegen rookontwikkeling of ongewenste insluipers.

Onze entreedeuren zijn verkrijgbaar met een coatingsysteem in alle denkbare kleuren en kunnen desgewenst worden afgewerkt met 

HPL. Ook kan Kegro naar wens, in een contrasterende kleur, een huisnummer of naam in de deur frezen. Geen gangen of galerijen met 

een lange rij monotone deuren meer, maar inpandige deuren met een frisse ’look’ en een eigen karakter, perfect passend bij de sfeer 

en uitstraling van het gebouw. 
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Onze deuren zijn uitgebreid op hun prestaties getest. Onze certificaten spreken wat dat betreft voor zich. Testen is 

bij Kegro echter een continu proces. Daarom hebben wij ook een eigen R&D afdeling. Dat stelt ons in staat om zoveel 

mogelijk te testen als nodig is en onze deuren maximaal af te stemmen op zowel de actuele regelgeving als de 

steeds veranderende marktvraag. 

ONZE DEUREN WORDEN GETEST, GETEST EN GETEST.



38 Hardhouten voordeuren / Geïsoleerde voordeuren / Hardhouten achter- en balkondeuren / Hardhouten tuindeurstellen / Hardhouten paneeldeuren /
Transparant gelakte deuren / Moderne deuren / Jaren 30 deuren / Architectendesign / Appartementen- en hoteldeuren / Geïsoleerde garagedeuren

05

04 9163N

01 02 9101N

03

06 9815N

ONZE COLLECTIE GEÏSOLEERDE GARAGEDEUREN

GEÏSOLEERDE GARAGEDEUREN

Kegro Deuren biedt een ruim assortiment aan enkele of dubbele garagedeuren, naar wens met glasopening of voorzien van

geïsoleerde panelen, lijstwerk en groevenpatronen. De deuren bieden een hoge isolatiewaarde, waardoor het klimaat in de

garage altijd aangenaam is. Ook ontstaat er geen condensvorming op de binnenkant van de deur, wat zorgt voor een droog

binnenklimaat. Wel zo prettig, als bewoners ter plekke aan hun fiets of motor willen sleutelen. Metalen voorwerpen, zoals 

gereedschap en fietsen, blijven hierdoor ook verschoond van roest.

Alle garagedeuren kunnen in dezelfde stijl en met hetzelfde sluitsysteem als de voordeur worden uitgevoerd. 

Door de gelijksluitende cilinder is er maar 1 sleutel nodig voor zowel de voor- als garagedeur. Een zware sleutelbos 

met een flink aantal sleutels is hiermee voorgoed verleden tijd.
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BEZOEKADRES
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl

UIT HET GOEDE HOUT GESNEDEN  
Onze deuren zijn uit het goede hout gesne-

den. Kegro-hout is afkomstig van duurzaam 

beheerde bossen. Bomen die worden ge-

kapt, worden meteen vervangen door een 

jonger exemplaar. Tegen de tijd dat een 

Kegrodeur het einde van zijn levensduur 

heeft bereikt en vervangen moet worden, is 

de jonge boom alweer volwassen. Het hout 

raakt dus nooit op en we putten de aarde 

niet verder uit. Onze producten worden al-

tijd gemaakt van legaal en verantwoord hout. 

Daarnaast leveren we onder FSC®-keur-

merk. Hiermee ondersteunen we verant-

woord bosbeheer over de gehele wereld. 


