
Kunststof kozijnen 
zijn brandvertragend, 

bieden een hoge 
energiebesparing 
en door zijn stalen 

versteviging stootvast en 
inbraakwerend.

Kunststof deuren uit 
topsegement met 

stijlvolle vormgeving. 
Hoogste score op 

het gebied van 
thermische isolatie en 

inbraakpreventie.

Kunststof schuifpuien 
zijn eenvoudig en bieden 

veel licht dankzij een 
perfecte systeemtechniek. 

Betrouwbaar en veilig 
tegen inbraak.

KUNSTSTOF KOZIJNEN KUNSTSTOF DEUREN KUNSTSTOF SCHUIFPUIEN

Kunststof dakkapellen 
worden volgens 
onze eigen hoge 
kwaliteitsnormen, 

geheel naar uw wensen 
gebouwd. Dit kan met of 
zonder binnenafwerking.

De juiste gevelbekleding 
is voor de waarde van uw 

huis van groot belang. 
U wilt natuurlijk het 

liefst zo weinig mogelijk 
onderhoud en ook nooit 

meer schilderen. 

Voor ieder huis 
hebben wij passende 

raamdecoratie. Zo 
kunt u kiezen uit vele 

verschillende opties en 
designs.

DAKKAPELLEN GEVELBEKLEDING RAAMDECORATIE

DE PARTNERS WAAR WIJ MEE SAMENWERKEN
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De Voordeuren Collectie Van
Ceran Totaalbouw B.V.

De voordeur is het visitekaartje van uw huis!

Daarom behoort uw voordeur de perfecte combinatie van 

smaak, functionaliteit, veiligheid, kwaliteit en comfort te 

weerspiegelen. Dankzij onze ervaring in het op maat 

ontwerpen en fabriceren van kwalitatief hoogwaardige 

voordeuren weten wij als geen ander de benodigde 

onderdelen vakkundig samen te voegen. Denk hierbij aan 

kozijnen, deurpanelen, glas, beslag, sloten, deurgrepen, 

bediening, brievenbus en de afwerking.

De deuren van Ceran Totaalbouw B.V. bieden de beste 

kwaliteit tot in het kleinste detail:

• Standaard uitgerust met sloten en beslag met SKG 2-ster 

certifi cering en met Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Onze deuren en ons bedrijf zijn gecertifi ceerd en voldoen aan 

de volgende wet- en regelgeving en eisen: zie de logo’s 

hiernaast.

Persoonlijk design voor uw Ceran Totaalbouw-deuren bieden 

ruime keuzemogelijkheden voor ieders smaak:

• Keuze uit talrijke designs welke naar uw smaak aangepast 

kunnen worden.

• Folieassortiment van Schüco met meer dan 150 gladde en 

houtstructuur kleuren, inclusief metallic kleuren.

• Verschillende individuele oppervlaktedesigns aan de 

buiten- en binnenkant.

• Een op de deuren afgestemd deurgrepen assortiment.



CRN-1

CRN-5

CRN-2

CRN-6

CRN-3

CRN-7

CRN-4

CRN-8

THUISKOMST MET EEN GOED 
EN VEILIG GEVOEL
Al jaren lang leveren en monteren wij ramen en deuren bij 

onze klanten. Welke voordeur ook bij u past, onze klanten 

vinden het allemaal fi jn dat ze bijvoorbeeld zelf hun 

voordeur kunnen samenstellen. Zoveel mensen zoveel 

wensen. Dat blijkt wel uit deze voordeurcollage. Laat u 

inspireren en weet dat nagenoeg alles mogelijk is met 

onze project voordeuren!

ONTWERP UW EIGEN DROOMDEUR HIERONDER. Of vraag het aan uw adviseur.

CRN-9

CRN-13

CRN-10

CRN-14

CRN-11

CRN-15

CRN-12

Als Schüco Premium 

Partner vertrouwen wij 

op hoogwaardige 

Schüco profi elen. Met 

Schüco Living Variant 

en CT70 schept u een 

thuis dat aan al uw 

wensen voldoet. 

Uw huis, uw deur, uw stijl.

Getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Kleuren worden doorgegeven aan de hand van een 

kleurenwaaier.

Let op:  

VOLLEDIG OP MAAT4. STEL UW EIGEN VOORDEUR SAMEN 5



CRN-16

CRN-20

CRN-17

CRN-21

CRN-18

CRN-22

CRN-19

CRN-23

Kwaliteit tot in het kleinste detail

Tegenwoordig halen moderne pvc-deuren een levensduur van 

30 jaar en meer. Dat is goed nieuws, op voorwaarde dat alle 

individuele componenten van de deur even lang meegaan. 

Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het beslag, de sloten en 

de afdichtingen, aangezien deze een belangrijke rol spelen in 

het functiebehoud van de deur.

DEZE PROJECT DEUREN ZIJN ONTWORPEN DOOR ONZE ONTWERPERS
Onze kunststof project deuren, staan bekend om haar eigentijdse uitstraling.

VOLLEDIG OP MAAT GEMAAKT
We begrijpen dat u op zoek bent naar een 

deur dat zowel bij uw als bij het karakter 

van de woning past. Daarom is het bij ons 

mogelijk om alle kunststof deuren of 

kunststof tuindeuren geheel naar wens te 

ontwerpen! Maak een keuze uit diverse 

soorten glas, handgrepen of deurknoppen.

CRN-24

CRN-28

CRN-33

CRN-39

CRN-25

CRN-29

CRN-34

CRN-41

CRN-26

CRN-31

CRN-35

CRN-32

CRN-38

CRN-27

PROJECTDEUREN6. 7



VEILIGHEID GEGARABDEERD

Met onze kunststof deuren hoeft 

u niet bang te zijn voor inbraak. 

Op alle kunststof voordeuren en 

buitendeuren leveren we standaard een 

inbraakvertragende, stalen penhaakslot 

met driepuntsluiting. Kunststof is 

bovendien moeilijk ontvlambaar en 

zelfdovend. Inbraakwerend glas is veel 

steviger, waardoor inbrekers extra tijd 

verliezen en lawaai maken. Dubbel glas, 

gelaagd glas, veiligheidsglas. De namen 

zeggen genoeg over de rol die glas bij 

uw veiligheid speelt.

DEUREN MET 
GEGARANDEERDE 
VEILIG

INBRAAKBEVEILIGING

Kunststof voordeuren en 

buitendeuren. Met kunststof 

deuren van Ceran Totaalbouw 

B.V. hoeft u niet bang te zijn voor 

inbraak.

WIJ LEVEREN ALTIJD 

ELKE DEUR MET 3 

GELIJKSLUITENDE 

SLEUTELS!

8. 9



Kunststof Achterdeuren
Tuindeuren of openslaande deuren

Behalve voordeuren zijn wij ook volledig thuis in achterdeuren, 

openslaande deuren, tuindeuren en balkondeuren. Ook deze stelt 

u naar eigen wens samen met glas, stijlen, zij- en bovenlicht, 

panelen en beslag. Maar voordat het zover is, komen we graag 

kijken welke deur het beste bij uw situatie past. Misschien is een 

schuifpui wel een verstandigere keuze als we uw verhaal 

aanhoren en de situatie thuis bekijken. 

Profi teer vrijblijvend van ons advies.

Veiligheid

Al onze deuren worden gemaakt van Schüco profi elen. Geen 

doorkomen aan voor inbrekers. De scharnieren, klinken en sloten 

zijn zo verwerkt in het kozijn, dat het voor inbrekers 

nagenoeg onmogelijk is om via deze deuren binnen te komen.

Hang- en sluitwerk

Al het hang- en sluitwerk voldoet aan de strenge eisen van het 

Politie Keurmerk Veilig Wonen. Onze sloten zijn bovendien SKG** 

en voorzien van kerntrek beveiligd beslag.

Reken maar dat inbrekers uw huis links laten liggen.

• 50 Kleuren (houtnerf, mat of metallic structuur)

• Standaard met rechte hoekverbinding (optioneel in verstek)

• Keuze uit HR++ gelaagd isolatieglas, veiligheids- glas, triple glas, 

glas-in-lood in bovenlicht, screenline® (zonwering tussen het glas), 

decoratieve binnenzonwering

• Slanke rolbandscharnieren (binnen- en buitenzijde)

10 11
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Achterdeuren in uw stijl
U heeft uw woning uitgekozen op locatie, uitstraling en stijl. 

Ook na een verbouwing wilt u natuurlijk die stijl behouden.

Van klassieke tuindeuren tot Moderne tuideuren
Wist u dat het ook mogelijk is om uw huidige schuifpui te vervangen voor 

openslaande tuindeuren in iedere gewenste indeling?

Bij Ceran Totaalbouw B.V. adviseren wij u graag over de vele mogelijkheden.

CRN Achterdeur 1

CRN Achterdeur 5

CRN Achterdeur 2

CRN Achterdeur 6

CRN Achterdeur 3

CRN Achterdeur 7

CRN Achterdeur 4

CRN Achterdeur 8

Achterdeur

Achterdeur glas

Achterdeur

met zijlicht rechts

Achterdeur glas

met zijlicht rechts

Achterdeur

met zijlicht links

Achterdeur glas

met zijlicht links

Achterdeur

met bovenlicht

Achterdeur glas

met bovenlicht

ACHTERDEUREN



TUINDEUREN

Openslaande Deuren
Afhankelijk van uw budget stelt u uw deuren geheel naar eigen wens samen. U kiest 

uit vele, kleuren, ornamenten, glassoorten, handgrepen en beslag. Deze persoonlijke 

details zorgen voor uw eigen unieke openslaande deuren.

vv

Van klassieke tuindeuren tot
Moderne tuideuren
Wist u dat het ook mogelijk is om uw huidige schuifpui te 

vervangen voor openslaande tuindeuren in iedere 

gewenste indeling?

Bij Ceran Totaalbouw B.V. adviseren wij u graag over de 

vele mogelijkheden.

Duco
ventilatie
rooster

Zonnescherm
Antraciet
7016

Schüco
CT70

SKG ***
beslag

CRN Tuindeur 1

CRN Tuindeur 4

CRN Tuindeur 2

CRN Tuindeur 5

CRN Tuindeur 3

CRN Tuindeur 6

Dubbele terrasdeur

Dubbele terrasdeur

zijlicht rechts

Dubbele terrasdeur

met bovenlicht

Dubbele terrasdeur

met zijlichten

Dubbele terrasdeur

zijlicht links

Dubbele terrasdeur

met zijlichten en bovenlicht
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Zwartbruin

Wit
RAL 9016

RAL 6012

RAL 9001

RAL 5004

RAL 7016

RAL 3005

RAL 9005

RAL 7001

Monumentengroen

Gouden Eik

Ervaar alle voordelen van kunststof ramen en deuren in combinatie met de 

warme en natuurlijke uitstraling van het natuurproduct hout. De eigentijdse 

kwalitatieve afwerking van deze verweerde houtnerf look geeft je thuis een 

stijlvolle en vooral tijdloze uitstraling.

Antracietgrijs

Grijs

Siena Noce

Crème

Monumentenblauw

Siena Rosso

Zwart

Wijnrood

Kleur variaties in profi elen
en uitvoeringen

Natuur kleuren

Vraag uw adviseurs om de kleurenwaaier Alle glassoorten die wij aanbieden bestaan uit veiligheidsglas. Veiligheidsglas in uw deur 

is verstandig in meerdere situaties. Zo heeft u kinderen die al spelend door het huis 

heen rennen, de ladder in huis die net te ver uitwijkt tijdens het vervoeren of u bent zelf 

misschien een beetje onhandig en u struikelt. 

Dit glas is vijf keer sterker dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk verkleint.

Blank Satinato Ornament Chinchilla

Glas soorten
Vijf keer sterker dan normaal

Kunststof onderdorpels 
Hardsteen look

De met glasvezel versterkte kunststof deurdorpels met hardsteen look geeft u een 

ongekende stevigheid. Het profi el is hoofdzakelijk van zuiver glas met een zwarte 

UV-bestendige coating waarin Korund 

korrels zijn verwerkt. Onze 

deurdorpels met hardsteen look 

bestaan uit polyethyleen. Daarmee 

kiest u voor een laag gewicht, een 

enorme sterkte en breukvastheid, 

terwijl de uitzetting minimaal is. De 

holle kamers onder de kunststof 

deurdorpels met hardsteen look 

maken gebruik van lucht als isolator.

GLAS SOORTEN16 17Getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.Let op:  



Deurgrepen
en andere accessoires
Onze deurgrepen, gemaakt uit duurzame materialen, zorgen voor de afwerking van 

uw deuren. Hieronder een assortiment van onze grepen in verschillende vormen, 

kleuren en materialen. De meest voorkomende deurknoppen:

Open halve maan Knop Klink

Dichte halve maan Staafgreep 40 cm tot 210 cm

Voor onze deuren hanteren we voor uw 

veiligheid en gemak alleen SKG goedgekeurde sloten, standaard met SKG 2-sterren**.

Onze deuren kunnen voorzien worden van SKG 3-sterren***, tegen een meerprijs.

Kleuren

Alu

RVS

Messing

Brons

Grafi et

Getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.Let op:  

UW HUIS, UW DEUR, UW STIJL.

18 19

Sloten met
SKG 2 of 3 sterren


