compleet in maatwerk

Met Java Deur Techniek (JDT) heeft u een partner die u volledig ontzorgt op het

gebied van buiten- en binnendeuren. Wij meten digitaal voor u in, vervaardigen de
deur exact volgens de opgegeven specificaties en plaatsen deze. Als specialist in

buiten- en binnendeuren in Nederland hebben wij controle over het gehele proces
en hebben wij de fabricage, het beglazen, het aflakken en de montage geheel

gecertificeerd. Als onderdeel van familiebedrijf Java Deurenfabriek B.V. hebben wij

de beschikking over een ruim assortiment massief houten voordeuren en zijn wij in

staat om elke deur voor u te bedenken en te maken. U bent verzekerd van topkwaliteit

deuren die met zorg geproduceerd en gemonteerd worden, zonder dat u er naar hoeft
om te kijken!

Onderdeel van Java
Deurenfabriek B.V.

Wij zijn niet alleen uw partner voor het

Java Deurenfabriek B.V. heeft sinds begin

leveren elke deur naar uw wens. Dát is

1900 een leidende rol in de inkoop en

maatwerk in de breedste zin van het woord!

productie van hardhouten buitendeuren.
Het is de oudste deurenfabriek van Nederland,
met eigen productie in Indonesië en Tsjechie

inmeten en monteren van deuren, maar

Toonaangevende merken

Voor onder andere de merken Skantrae,

en heeft daarmee toegang tot alle bronnen

Bruynzeel en Austria maken wij deuren

voor massief hardhout. Dit stelt JDT in staat

op maat, werken deze geheel volgens de

om voor u een unieke deur samen te stellen,

opgegeven specificaties af en desgewenst

zelfs te ontwikkelen. Tegen een uitstekende

monteren we deze.

prijs/kwaliteitsverhouding.

Als enige een
compleet assortiment

Wij beschikken over een onbeperkt

De JDT ontzorggarantie

JDT ontzorgt u op het gebied van buiten- en
binnendeuren. Wij bieden u:

assortiment buiten- en binnendeuren.
Uit voorraad leverbaar of op maat gemaakt

Volledige projectondersteuning vanaf

en binnen enkele weken geleverd.

bestelling tot montage, alles in eigen
beheer en geheel gecertificeerd.

Ons assortiment is zowel geschikt voor
utiliteitsbouw (vlakke buitendeuren, board-

Compleet maatwerk: digitaal inmeten,

en HPL-deuren) als woningbouw (massieve

deuren op maat én exact op de

voordeuren, balkondeuren en MDF-

opgegeven specificaties maken inclusief

paneeldeuren).

lakken, hang- en sluitwerk en afhangen.

De deuren zijn zoveel mogelijk

Toeleveringsgarantie door het op peil

FSC-gecertificeerd; het hout is afkomstig

houden van onze grote voorraad en

uit verantwoord beheerde bossen.

flexibiliteit in productie.
Levering en plaatsing geheel volgens
KOMO-richtlijnen.

Nederlands ambacht
met de modernste
technieken
Een deur maken en monteren is pure

Voordeuren in vormstabiliteitsklasse 2,
met een uitbuiging van maximaal 4 mm.
Hierdoor heeft u minimale nazorg.
Altijd een schone oplevering, dus uw
bouwplaats is netjes opgeruimd.

ambacht. Natuurlijk assisteren state of
the art machines ons om met minuscule
perfectie te zagen, frezen. schuren en te
lakken. Maar oog voor detail en de finishing
touch in alle fasen van het proces behoren
nog steeds toe aan het ambacht van onze
vakmensen. Zij maken het verschil en staan
met passie voor de kwaliteit van hún deur!

JDT DEUREN

Compleet in maatwerk.

“Verreweg de minste klachten”

Referenties
• Van Leeuwenhoekkwartier, Delft

en leverancier van hang- en sluitwerk en

• ‘t Druyfrak, Valkenburg

werken al jaren samen met JDT.

• Stedelijk College, Eindhoven

Naar volle tevredenheid want over de

• De nieuwe S, Sleeuwijk

TbW 666

• Centrée, Rotterdam

TbW 692
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achterdeuren
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• Deuren van massief hardhout (Tatajuba)
• 6” stijlen en dorpels (40 x 140 mm)

• Deuren van massief hardhout (Tatajuba)

en III, afhangen beweegbare delen in

• Lichtgrijs voorbehandeld in RAL 7004 (120 mu)

houten gevelelementen, verfsysteem.

• Lichtgrijs voorbehandeld in RAL 7004 (120
• 6” mu)
stijlen en dorpels (40 x 140 mm)

Herben Heino, •Themans
Inclusief ventilatiesleuven

• Inclusief ventilatiesleuven

• Isolatieglaslatten voorgeboord en in verstek gezaagd

• Isolatieglaslatten
voorgeboord en in verstek gezaagd
Quadro RVS

• Extra brede stijlen en dorpels voor toepassen
veiligheidsbeslag
• Extra brede
stijlen en dorpels voor toepassen veiligheidsbeslag

strak, modern en duurzaam roestvrijstaal. Goede balans tussen stevigheid en schoonheid.

• Deuren kunnen in de breedte max. 25 mm per stijl teruggezaagd worden
• Deuren kunnen in de breedte max. 25 mm
per stijl teruggezaagd worden
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• Isolatieglas leverbaar voor GBW 640, GBW 666 en GBW 692
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GaranTie

6

6

ja a r

1a

• Standaardmaten uit voorraad leverbaar,• Isolatieglas
overige maten
op bestelling
leverbaar voor GBW 640, GBW 666 en GBW 692
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• Standaardmaten uit voorraad leverbaar, overige maten op bestelling

achterdeuren
5” serie behandeld

achterdeuren
5” serie behandeld

4a

4b

• Deuren van massief Merbau (KOMO)
• 5” stijlen en dorpels (40 x 118 mm)
• Lichtgrijs voorbehandeld in RAL 7004 (120 mu)
• Inclusief ventilatiesleuven

• Deuren van massief
Merbau (KOMO)
• Isolatieglaslatten
voorgeboord en
5

verstek
gezaagd
• 5” stijlen en 6dorpelsin(40
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• Standaardmaten uit voorraad leverbaar,

• Lichtgrijs voorbehandeld in RAL 7004 (120 mu)
overige maten op bestelling
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• Isolatieglaslatten voorgeboord en
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in verstek gezaagd
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GaranTie
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• Standaardmaten
uit voorraad leverbaar,

overige maten op bestelling

1a. Quadro deurknop symmetrisch | 1b. Quadro deurknop excentrisch | 2. Quadro veiligheidsrozet** | 3. Quadro deurbel

GaranTie

GbW 66

6

4a. Quadro
briefplaat
recht | 4b. Quadro tochtklep recht | 5. Quadro salo kruk 53 mm | 6. Quadro veiligheidsset voordeur afgebeeld met salo kruk**
GbW
88
7. Quadro veiligheidsset achterdeur afgebeeld met salo krukstel**

ja a r

GbW 44

167

175

buiTendeuren | GlassoorTen

Futurama, Zoetermeer
gemaakt én voorzien
vanheeftons
hang-hoeen
elke stijldeur
zijn kenmerken.
kiest u de ideale •
combinatie

buiTendeuren | serre- en aChTerdeuren

Wij zijn een toonaangevende producent

deurbeslag
deuren die door JDT op maat worden

TbW 640

buiTendeuren | serre- en aChTerdeuren

• Veste Brandevoort, Helmond

Elke deur volgt ons gecertificeerde proces
Met behulp van de modernste digitale inmeetapparatuur (met een marge van 0,1 mm)
meten wij op locatie de exacte contouren van het kozijn in. Hierdoor is een perfecte
passing gewaarborgd.
Met onze computergestuurde (CNC) machine maken wij aan de hand van de
inmeetgegevens de deur op het exacte formaat, inclusief het frezen van deelbewerkingen
zoals de positie van de brievenbus en driepuntssluiting.
Het kopse hout, de eventuele kadergroef en de slotkasten krijgen twee keer een
sealerbehandeling tegen indringing van vocht.
In onze eigen spuiterij krijgt de deur een flowcoatbehandeling en wordt daarna,
afhankelijk van de vraag 1, 2 of 3 keer handmatig gespoten en op kleur gebracht.
Uiteraard volgens de nieuwste voorschriften op het gebied van lakken.
Wanneer de lak voldoende is uitgehard, wordt de deur voorzien van het benodigde hangen sluitwerk. Ook kunnen krukken, schilden, deurdrangers etc. door ons gemonteerd
worden. Het glas kan in onze fabriek of op locatie worden gemonteerd.
Onze KOMO- en VCA-gecertificeerde vakmensen voorzien op locatie de kozijnen van
sluitplaten/-kommen en scharnieren, monteren de deuren en maken deze sluitend.

Dit kan JDT
voor u betekenen:
• Projectbegeleiding

• Pas- en armleveringen
• Digitaal inmeten
• CNC-bewerkingen
• Aflakken
• Afhangen op de bouw
• Wisseldeursysteem
• Complete nazorg
• Turnkey oplossingen
• Zorgoplossingen
• Buitendeuren
- Massief of gevingerlast/
gelamineerd in 38/54mm
- Samengestelde okoume plaat in
40/54/67/71mm
- Passief
- Brandwerend
- Inbraakwerend
- Luxe Voordeur
• Binnendeuren
- Board stomp of opdek
- Brandwerend
- Geluidwerend
- HPL
- Luxe MDF-paneeldeur
• Hang- en sluitwerk
GbW 627

GbW 627

GbW 640

GbW 666

GbW 692

GbW 692

4 ruits

4 ruits

8 ruits

De Hooge Akker 21
5661 NG Geldrop
T 040 280 28 30
F 040 280 28 31
E info@jdtdeuren.nl
I www.jdtdeuren.nl
GbW 666
6 ruits

GbW 679

