Welke metsopening bij welke afmeting?
Een goede voorbereiding is het halve werk!
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Om niet geconfronteerd te worden met meerprijzen voor het plaatsen van uw binnendeuren geven
wij u graag enkele tips i.v.m. de metsopening die u best voorziet tijdens de ruwbouw.
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De afmetingen van deuren zijn vrijwel onbeperkt, dit zowel in de hoogte als in de breedte.
Deuren die niet standaard zijn, is steeds prijs op maatwerk.

Meestal hebben deuren volgende afmeting: 2015 x 830 mm. Vandaag is het zeker een trend om de
deuren breder en hoger te maken. Bij een goede voorbereiding moet dit niet leiden tot een groot
prijsverschil. Daarom stellen we dit document ter beschikking.

Voorbeeld
Een deur met een breedte van 2015 x 880 mm i.p.v. 2015 x 830 mm is gelijk in prijs.
Een deur van 2115 x 880 mm i.p.v. 2015 x 830 mm heeft een meerprijs van 9,00 €.

Standaard afmetingen

Standaard afmetingen in de hoogte :
Metsopening in de hoogte :

2015 – 2115 – 2315 mm
Standaard hoogte plus 5 tot 7 cm (vanaf vloerpas).
Vb.: Deur van 2115 heeft een metsopening van 2165 mm

Standaard afmetingen in de breedte
:
invisidoor®
Metsopening in de breedte :

630 – 680 – 730 – 780 – 830 mm
Standaard breedte + minimum 80 mm.
Vb.: Deur van 830 mm heeft een metsopening van minimum 910 mm.

Decodoor

Prijsveranderingen indien hoogtes en/of breedtes aangepast worden.
Standaard breedte tot 880 mm

Breedte van 880 tot 930 is standaard prijs + 12,00 €
Breedte van 980 tot 1130 is standaard prijs + 60,00 €

Standaard 2015 mm hoogte

Hoogte 2115 mm
Hoogte 2310 mm

830mm

Is standaard prijs + 9,00 €
Is standaard prijs + 54,00 €
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Info over pleisteren van deuropeningen.
Indien onzichtbare deurkaders (argenta invisidoor), moeten deze steeds ingepleisterd worden.
Om bij deze een mooie afwerking te verkrijgen adviseren wij om de pleisterwerken te stoppen op
ongeveer 50 à 60 mm van de metsopening. Na plaatsing van de deuren kan de stukadoor de pleisterwerken afwerken.
Indien zichtbare deurkaders (DECODOOR of STANDAARD DEUREN MET OMLIJSTING), moeten deze
steeds gepleisterd worden tot aan de metsopening (is standaard situatie).
Deze deuren moeten na plaatsing niet bijgepleisterd worden.
Bij blokkaderdeuren adviseren wij om de muren te pleisteren tot aan metsopening plus de muurdikte. Na plaatsing van de blokkaderdeuren ontstaat er steeds een minimale opening tussen kader
en muur, deze opening kan je nadien bijpleisteren of afwerken met acrylaat.

Metsopening bij deur
Decodoor
830mm breed en 2015mm hoog

OPGEPAST
invisidoor®

: DIT ZIJN STEEDS RICHTPRIJZEN OM ONZE KLANTEN EEN PRIJSIDEE TE GEVEN !!!!!
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