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Binnen- en buitendeuren
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Sfeer maak je zelf met CanDo® 
Wilt u uw eigen sfeer creëren in huis? CanDo biedt een breed 

assortiment deuren voor elke stijl en smaak. Met CanDo maakt u zelf 

een sfeervol en warm interieur.
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Bossen bieden een leefplek voor meer dan 800 miljoen 

mensen en de helft van alle soorten landdieren en 

planten. Bovendien zetten de bomen CO2 om in zuurstof 

waarmee ze een essentiële rol spelen in het tegengaan 

van de opwarming van de aarde. Jaarlijks verdwijnen er 

vele hectares bos als gevolg van illegale houtkap.

CanDo erkent dit probleem en zet zich daarom in om al 

het hout uit duurzaam beheerde bossen te betrekken. 

Door dit in de praktijk toe te passen blijven bossen ook 

in de toekomst behouden.

Wat biedt CanDo voor 
duurzame alternatieven? 
Momenteel is 83% van de verkochte CanDo deuren 

voorzien van een door de milieuorganisaties gedragen 

keurmerk. In 2010/2011 zal dit verder stijgen tot 95%. 

Het binnendeuren assortiment van CanDo is nagenoeg 

volledig FSC gecertificeerd en in de loop van 2010/2011 

zijn ook de buitendeuren van hout uit duurzaam 

beheerde bossen.

Wat kan ik zelf doen?
Heel eenvoudig, let op het keurmerk als u een deur 

koopt. U vindt in het CanDo-assortiment deuren met 

de volgende keurmerken:

FSC (Forest Stewardship Council)  
De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, 

zowel tropische als niet-tropische, goed worden 

beheerd. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor 

de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit 

goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de 

hele handelsketen wordt gevolgd. 

Kijk voor meer informatie op ww.fscnl.org

PEFC (Programme for Endorsement 
of Forest Certification) 
PEFC is een internationale organisatie die een duurzaam 

beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. Duurzaam 

beheer van het bos houdt in, dat men rekening houdt 

met zowel de economische, als de ecologische en 

sociale functies die het bos vervult. Omdat continenten, 

landen en bossen overal unieke kenmerken dragen zijn 

ook de standaarden voor duurzaam bosbeheer hierop 

aangepast. Kijk voor meer informatie op 

www.pefcnederland.nl.

TFT (The Forest Trust)
TFT heeft als doelstelling om tropische bossen te 

beschermen door duurzaam bosbeheer. TFT heeft 

experts in dienst die boseigenaren helpen om hun bos 

FSC-gecertificeerd te krijgen. CanDo is lid van TFT en 

ondersteunt hierdoor de activiteiten van TFT. 

Als lid van TFT heeft CanDo zich verplicht om het 

aandeel van gecertificeerd hout verder te laten stijgen 

en om geen illegaal gekapt hout te gebruiken. Kijk voor 

meer informatie op www.tft-forests.org. (Engelstalig).

Verantwoord hout
Met CanDo kiest u voor duurzaamheid. 

Al jarenlang zet CanDo zich actief in al het hout 

uit duurzaam beheerde bossen te betrekken.

PEFC/30-31-056

Voor duurzaam bosbeheer

www.pefcnederland.nl
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Dit bereiken we door intensief samen te werken met onze leveranciers. 

Dit begint al bij de ontwikkeling van nieuwe producten tot en met intensieve 

kwaliteitscontrole bij binnenkomst. Daarom kunnen we op CanDo producten 

uitgebreide garantie geven. Zo bent u er zeker van dat u jarenlang plezier heeft 

van uw CanDo product.

CE markering
Vanaf 1 februari 2010 moeten alle, binnen de Europese Unie, verkochte 

buitendeuren voorzien zijn van een CE-markering. Zoals u van CanDo kunt 

verwachten dragen alle CanDo voor- en achterdeuren deze markering. 

Op onze website www.cando.eu kunt u de CE-conformiteitverklaring en 

de bijbehorende productinformatie downloaden.

CanDo® quality 
CanDo stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar producten. 

Of het om vloeren, deuren of shutters gaat, alle producten 

moeten aan de CanDo quality maatstaf voldoen.
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7ML 692 met 4-ruits roedeverdeling
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Creëer je eigen sfeer 
in een paar eenvoudige stappen:

Voorsituatie
Veel woningen zijn standaard 

voorzien van board deuren. 

Vervang deze eens door een 

mooie paneeldeur en sta 

versteld van het effect.

Heeft u een opdekdeur? 

Dan is het vervangen van de 

deur een heel eenvoudige klus.

Kies het model deur en 
het bijpassende glas
CanDo biedt een grote variëteit 

aan paneeldeuren. Voor elke stijl 

is de juiste deur te vinden.

Ook is er een ruime keuze 

aan glas. 

Muiden
glas-in-lood Briljant

Kent Glasgow
glas-in-lood 6-ruits

Off WhiteSoft grey Pure White

Kies de gewenste kleur
Worden het lichte of donkere 

deuren. Iedere kleur of structuur 

heeft zijn eigen uitstraling en 

effect op uw interieur.

8

Vlakke boarddeuren
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Kies de deurlijst:
Een mooie deurlijst om uw deur maakt het geheel 

compleet. Door deze te lakken in een mooie 

contrasterende kleur met de muur komt de deur 

nog meer tot zijn recht.

Nasituatie

Een sfeervol interieur 

is het prachtige eindresultaat.

Wellington met roedes en Chelsea met matglas en roedes.

Kies het juiste beslag
CanDo biedt bij iedere deurenserie het juiste 

bijpassende beslag. 

Deurkruk Haarlem

Deurlijst Square Deurlijst Elegance

Kies de gewenste bewerkingen
Indien gewenst kunt u uw deur reeds laten 

voorzien van diverse bewerkingen. Dat is efficiënt 

en makkelijk.

Tochtvaldorpel
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Glasmontage
U kunt ervoor kiezen om het 

glas voor uw binnendeur door CanDo 

te laten plaatsen. 

Zie pagina 78

Deurmodellen
CanDo levert een uitgebreid assortiment 

binnendeuren en buitendeuren, passend 

bij elke stijl en interieur.

Zie vanaf pagina 12

Tochtwering 
Comfortabele warmte in huis is belang-

rijk. Vervelende tocht onder deuren of 

door kieren hoort hier niet bij. CanDo 

levert een compleet programma tocht-

wering. Daarmee creëert u niet alleen 

een aangename warmte, maar bespaart 

u ook nog energie.

Zie pagina 80

Inspiratie opdoen?
Kijk op www.cando.eu en 

stel op de CanDo Home 

Designer geheel naar eigen 

smaak uw deur en andere 

CanDo producten samen.

CanDo® alles in één
U kunt bij CanDo niet alleen terecht voor een mooie deur. 

Ook accessoires en bewerkingen behoren tot het assortiment. 

Daarmee kunt u op een eenvoudige wijze alles in één keer bestellen.

Glassoorten
CanDo levert een uitgebreid 

assortiment glas. Bij elke deur 

een passende ruit.

Zie pagina 56
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Schuifdeursysteem
In kleine ruimtes kan een schuifdeursysteem 

een effi ciënte oplossing zijn. Maar uiteraard 

kunt u ook een prachtige kamer en suite 

situatie creëren met een dubbele schuifdeur.

Zie pagina 46

Deurbeslag 
Het juiste beslag op een deur lijkt een detail, 

maar heeft een versterkend effect op de 

uitstraling van de deur in uw interieur. 

CanDo heeft bij iedere serie alvast beslag 

voor u geselecteerd. Daarmee wordt de keuze 

makkelijker.

Zie pagina 48

Deurlijst
Een mooie lijst geeft nog meer uitstraling aan 

uw binnendeuren. CanDo levert bij iedere 

deurenserie bijpassende deurlijsten.

Zie pagina 52

11
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12 Wellington voorzien van horizontale roedes en Chelsea met horizontale roedes en matglas

Whiteline Advanced
De serie Advanced is ontwikkeld om tegemoet te komen aan 

de toenemende vraag in de markt naar moderne deuren. Deze 

massieve paneeldeuren zijn voorzien van een recht profiel en vlak 

paneel of glas. Hiermee krijgen de deuren een moderne uitstraling.
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Juiste keuze beslag? 
CanDo heeft een paar modellen beslag voor 

u geselecteerd die uitstekend passen bij de 

verschillende deurenseries. Bij de serie Advanced 

adviseren wij deurbeslag Brielle of Nijmegen.

Zie pagina 49.Deurkruk Brielle

Wellington Hilton

inclusief voorgemonteerd gehard blank glas

Chelsea

inclusief voorgemonteerd gehard matglas

Kenmerken Whiteline Advanced

• Massieve paneeldeur van hoge kwaliteit

• Wit voorbehandeld, klaar voor perfect aflakken

• Voorzien van reeds ingezet LIPS-slot

• Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten

• Uitgevoerd met recht profiel en vlak paneel/glas

• Roedepakket los leverbaar

• Dikte deur 38 mm

Recht profiel Vlak paneel
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Hilton 5-ruits
horizontale roedes

Hilton 2-ruits
verticale roede

Hilton 4-ruits

horizontale roedes

Wellington 3-ruits
horizontale roedes

Wellington 
verticale roede
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Kleuradvies:
Deuren afgewerkt in een 

donkere kleur hebben een 

bijzonder effect. Wanneer u 

de wanden in een lichte 

kleur afwerkt, worden deze 

deuren een echte eye-

catcher in uw interieur. 

 

Soft Grey

14

Bepaal zelf de ruit- of 
vlakverdeling van uw deur 
Dankzij het losse roedepakket kunt u eenvoudig zelf de ruit- of 

vlakverdeling van uw paneel- of glasdeur bepalen. Dit roedepakket 

dient u los bij de deuren te bestellen.

Roedepakket
Het roedepakket kunt u los 

bij de deuren bestellen. 

In één pakket zitten 

8 horizontale of 2 verticale 

roedes. Tevens wordt er een 

afstandshouder bijgeleverd, 

zodat u eenvoudig de 

roedes op de gewenste 

hoogte kunt plaatsen.
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Roedepakket

2x4 roedes

Hilton 4-ruits

horizontale roedes

Hilton

=+

Wellington 

verticale roede

Wellington 

=+

Roedepakket

2x1 roede

Chelsea inclusief voorgemonteerd gehard matglas voorzien van horizontale roedes

15
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Whiteline Dimension 
Whiteline Dimension zijn tijdloos mooie deuren en al jaren een 

succes in het CanDo assortiment. Deze deuren lenen zich uitstekend 

voor alle stijlen interieurs. 

16 Manchester met matglas 
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17

Energie besparen? 
Energie besparen en onaangename tocht voorkomen? 

CanDo levert een aantal producten om uw huis 

energiezuiniger te maken en onaangename tocht te 

voorkomen. Zie pagina 80.
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Facet paneelFacet profiel

Kenmerken Whiteline Dimension 

• Massieve paneeldeur van hoge kwaliteit

• Wit voorbehandeld, klaar voor perfect afl akken

• Voorzien van reeds ingezet LIPS-slot

• Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten

• Uitgevoerd met facetprofi el en facet paneel

• Dikte deur 38 mm

17

Manchester

3 panelen | glas-in-lood 6-ruits

Manchester

3 panelen | gehard satijn facetglas
Newcastle

incl. MDF panelen facet

Bristol

incl. MDF panelen vlak
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Deurlijsten
Een bijpassende deurlijst 

vormt een mooie omlijsting 

van uw deur. Door de 

wand in een mooie 

contrasterende kleur te 

schilderen krijgen de deur 

en deurlijst nog meer 

aandacht. Zie pagina 52

Deurbeslag 
Bij de serie Manchester 

adviseren wij deurbeslag 

Amsterdam. Zie pagina 48
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18

Manchester

gehard blank glas

Manchester

gehard matglas

Manchester

gehard blank facetglas

Manchester

gehard satijn facetglas

Deurlijst Square
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Manchester met gehard satijn facetglas en Newcastle 19
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Kleuradvies 
Vaak worden deuren 

afgelakt in een mooie 

wittint. Wanneer de muur 

dan in een donkere tint is 

geschilderd komen de 

deuren goed tot hun recht. 

U kunt er echter ook voor 

kiezen om uw deur in een 

donkere tint te schilderen, 

denk bijvoorbeeld aan 

donkergrijs. Met een lichte 

wand creëert u dan een 

bijzonder effect.

Soft white

Dublin

glas-in-lood Façade

Dublin

glas-in-lood Carré

Dublin

glas-in-lood Parel

Dublin

glas-in-lood Diamant

20
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Kent en Dublin met glas-in-lood Façade 21
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Glaskeuze
Ook glas is een belangrijk onderdeel van uw paneeldeur. Zo heeft glas 

in lood een meer klassieke uitstraling en mat facetglas een moderne 

uitstraling. Kijk op pagina 56 voor het glas dat past bij uw stijl.

22 Dublin inclusief glas-in-lood Kristal
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Dublin

gehard blank facetglas

Dublin

glas-in-lood 8-ruits

Dublin

gehard satijn facetglas

Dublin
glas-in-lood Kristal

Kent

Juiste keuze beslag? 
CanDo heeft een paar modellen beslag voor 

u geselecteerd die uitstekend passen bij de 

verschillende deurenseries. Bij de serie Dublin en 

Kent adviseren wij deurbeslag Amsterdam.

Zie pagina 48.Deurkruk Amsterdam
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Glasgow

glas-in-lood Prestige

Dunbar

Glasgow

gehard satijn facetglas

Glasgow

glas-in-lood 6-ruits

Glasgow

glas-in-lood Kwarts

Glasgow

gehard blank glas
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24

Deur vervangen in een oogwenk?
Veel woningen in Nederland zijn voorzien van opdekdeuren. Deze deuren 

zijn zeer eenvoudig te vervangen door fraaie paneeldeuren. CanDo opdek-

deuren zijn reeds voorzien van paumelle gaten. U hoeft alleen de speciale 

paumelle scharnieren in de deur te draaien en u kunt deze plaatsen.

Deurbeslag 
Bij de series Glasgow/Dunbar 

en Cardiff/York adviseren 

wij deurbeslag Zaltbommel. 

Zie pagina 48.
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25Glasgow met glas-in-lood Prestige 25
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10 jaar garantie
CanDo deuren zijn kwaliteitsdeuren. Daarom geeft CanDo 

10 jaar garantie op alle paneeldeuren. Daarmee bent u 

zeker van de juiste kwaliteit.10
JA

AR GARANT

1010

York en Cardiff met glas-in-lood satijn facetglas
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Inspiratie opdoen?
Kijk op www.cando.eu en stel op de CanDo 

Home Designer geheel naar eigen smaak uw 

deur en andere CanDo producten samen.

27
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Cardiff

glas-in-lood Kwarts

Cardiff

glas-in-lood Prestige

Cardiff

gehard blank glas

Cardiff

gehard satijn facetglas

York Cardiff

glas-in-lood 6-ruits
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Coventry Leeds

gehard blank facetglas 

Leeds

gehard blank glas 

Leeds

gehard matglas 

Aberdeen

incl. voorgemonteerd gehard 

blank facetglas 
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28

Schuifdeursysteem
Weinig ruimte? Kies dan 

voor het CanDo schuifdeur-

systeem. Hiermee heeft u 

een ideale oplossing voor 

kleine ruimtes. Maar ook 

voor dubbele schuifdeuren 

levert CanDo een compleet 

systeem. Zie pag. 46 voor 

meer informatie.

Deurbeslag 
Bij deze deuren adviseren 

wij deurbeslag Haarlem. 

Zie pagina 50.
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29Aberdeen inclusief voorgemonteerd gehard blank facetglas 29
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Jersey

gehard satijn facetglas

Jersey

glas-in-lood 10-ruits

Jersey

gehard blank facetglas

Atlanta Jersey

glas-in-lood Robijn

Deurbeslag 
Bij deze deuren adviseren 

wij deurbeslag Almaar. 

Zie pagina 48.

Glasmontage 
U kunt ervoor kiezen om 

het glas voor uw binnendeur 

door CanDo te laten plaatsen. 

Zie pagina 78

CanDo deuren in je interieur
Een deur wordt vaak niet automatisch meegenomen in 

het opknappen of aankleden van een woning. Deuren hebben 

echter een sterk sfeerverhogend effect op uw interieur.
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31Atlanta  
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32 Bolton inclusief voorgemonteerd gehard blank glas
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Deurlijsten
Een bijpassende deurlijst vormt een mooie omlijsting 

van uw deur.  Door de wand in een mooie 

contrasterende kleur te schilderen krijgen de deur en 

deurlijst nog meer aandacht. Zie pagina 52
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Dundee

gehard blank glas

Dundee

gehard matglas

LiverpoolDundee

gehard blank facetglas

Deurlijst Elegance

Bolton

incl. voorgemonteerd gehard blank glas

Kleuradvies 
Vaak worden deuren afgelakt in een mooie wittint. 

Wanneer de muur dan in een donkere tint is 

geschilderd komen de deuren goed tot hun recht. 

Soft white Off white
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Whiteline Traditional 
Whiteline Traditional deuren worden gekenmerkt door authentieke, 

robuuste profilering, waardoor uw huis een klassieke uitstraling krijgt. 

34 Delft en Kampen inclusief gehard blank facetglas
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Juiste keuze beslag? 
CanDo heeft een paar modellen beslag voor u 

geselecteerd die uitstekend passen bij de 

verschillende deurenseries. Bij de serie Traditional 

adviseren wij deurbeslag Alkmaar. ZIe pagina 50.

Kenmerken Whiteline Traditional 

• Massieve paneeldeur van hoge kwaliteit

• Wit voorbehandeld, klaar voor perfect aflakken

• Voorzien van reeds ingezet LIPS-slot

• Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten

• Uitgevoerd met klassiek profiel en facet paneel

• Dikte deur 38 mm 

35
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Facet paneelKlassiek profiel

Delft Maastricht
 

Naarden

gehard blank facetglas

Kampen 

gehard blank facetglas
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Muiden

glas-in-lood Briljant

 

Muiden

glas-in-lood 10-ruits

Leiden Muiden

gehard blank facetglas

Muiden

gehard satijn facetglas

Kleuradvies 
Deuren afgewerkt in een 

donkere kleur hebben een 

bijzonder effect. Wanneer u 

de wanden in een lichte kleur 

afwerkt, worden deze deuren 

een echte eyecatcher in uw 

interieur. 
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Soft grey
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3737Muiden glas-in-lood 10-ruits
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Naturel deuren 
Naturel deuren hebben een mooie natuurlijke uitstraling 

dankzij de afwerking met houtfineer. Deze deuren komen

uitstekend tot hun recht in een lichte omgeving.

38
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Naturel Eiken Naturel Walnoot Naturel Wengé

Naturel walnoot

Deurbeslag 
Bij de Naturel deuren 

adviseren wij deurbeslag 

Nijmegen. Zie pagina 49
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Kenmerken Naturel deuren

• Stabiele deur van hoge kwaliteit

• Onbehandeld, geschikt voor afwerking 

  met beits of lak

• Voorzien van LIPS-slot

• Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten

• Ook leverbaar in de hoogtemaat 231,5 cm

39

detail structuur Wengé

detail structuur Eiken

detail structuur Walnoot

Stel zelf uw deur samen 
met het roedepakket 

Dankzij het losse roedepakket 

kunt u eenvoudig zelf de ruit-

verdeling van uw glasdeur bepalen. 

Dit roedepakket (6 stuks) wordt 

samen met de deur geleverd.

=+

Roedepakket

2x3 roedes

Naturel eiken 4-ruitsNaturel eiken

Naturel Eiken

incl. voorgemonteerd 

gehard matglas

Naturel Walnoot

incl. voorgemonteerd 

gehard matglas

Naturel Wengé

incl. voorgemonteerd 

gehard matglas
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Boardpaneeldeuren
Boardpaneeldeuren zijn een budgetvriendelijk alternatief 

voor massieve paneeldeuren. Deze deuren zijn voorzien 

van honingraatvulling.

40 Calgary
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Deur vervangen in een handomdraai?
Veel woningen in Nederland zijn voorzien van opdek-

deuren. Deze deuren zijn zeer eenvoudig te vervangen 

door fraaie paneeldeuren. CanDo opdekdeuren zijn 

reeds voorzien van paumelle gaten. U hoeft alleen 

de speciale paumelle scharnieren in de deur te 

draaien en u kunt deze plaatsen.

Kenmerken Boardpaneeldeuren

• Wit voorbehandeld, klaar voor perfect aflakken

• Deuren voorzien van slotgat

• Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten 

• Honingraatvulling

• Dikte deur 38 mm
Gladde structuur Houtnerf structuur

Calgary

glad

Quebec

glad

Quebec 2-ruits

glad | incl. voorgemonteerd 

gehard blank glas 

Calgary 6-ruits

glad | incl. voorgemonteerd 

gehard blank glas 

41
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Deurlijsten
Een bijpassende deurlijst 

vormt een mooie omlijsting 

van uw deur.  Door de wand 

in een mooie contrasterende 

kleur te schilderen krijgen de 

deur en deurlijst nog meer 

aandacht. Zie pagina 52 Toronto

glad

Montreal

houtnerf

Toronto 6-ruits

glad

Montreal 6-ruits

houtnerf

  5
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AR GARANTIE 
  5 ANS GARANTIE 
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Deurlijst Chic

Deurbeslag 
Bij deze deuren adviseren 

wij deurbeslag Haarlem. 

Zie pagina 50
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Boarddeuren; praktisch en duurzaam
Boarddeuren zijn praktische deuren die vaak worden toegepast op 

bijvoorbeeld een zolderkamer. Om het u gemakkelijk te maken, levert 

CanDo deze deuren ook reeds gelakt. U hoeft de deur vervolgens

alleen maar af te hangen.

44 Board afgelakt
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Kenmerken Vlakke boarddeuren 

• Board gelakt superior is afgewerkt met een 

 hoogwaardige krasvaste lak (ral 9010)

• Board gelakt is afgewerkt met een witte lak ( ral 9001)

• Board deuren tevens verkrijgbaar in 30 of 60 minuten

 brandwerend

• Standaard voorzien van slotgatboring

• Opdekdeuren zijn voorzien van speciale 

 paumelleboringen 

• Leverbaar met honingraatvulling, volspaan of 

 brandwerend

45

Board gelakt superior 

ook leverbaar met grote en 

kleine glasopening

Board gelakt wit Board gegrond

Superior lak
De superior lak board deuren zijn voorzien van een 

hoogwaardige krasvaste lak. Deze lak is vrijwel 

ongevoelig voor zonlicht en heeft een zeer hoge 

duurzaamheid. 

Daarnaast bevat deze lak geen oplosmiddelen, waardoor 

er geen schadelijke uitstoot ontstaat tijdens productie. 

De gelakte boarddeuren worden kant en klaar geleverd. 

U hoeft deze alleen nog maar af te hangen.

PEFC/30-31-056

Voor duurzaam bosbeheer

www.pefcnederland.nl
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Schuifdeursysteem
Een schuifdeur is niet alleen mooi, maar ook heel praktisch.

Met name voor kleine ruimtes. Het geeft u meer mogelijkheden 

bij het inrichten van uw huis. Het schuifdeursysteem kan zowel 

op de wand als in de wand gemonteerd worden.

Schuifdeursysteem 

CanDo schuifdeursystemen zijn zowel op 

de wand als in de wand toepasbaar. 

Voor toepassing van dubbele deuren 

dienen 2 sets te worden besteld.

Het CanDo schuifdeursysteem omvat 

de volgende onderdelen:

• schuifrail

• kunststof vloergeleider

• aluminium ondergeleider (”U” profiel)

Voor montage op de wand dient voor 

afwerking separaat de aluminium 

afwerkkoof te worden besteld.

Bestelling 
Indien u tegelijk met het schuifdeur-

systeem uw deur besteld, wordt 

de frezing voor de vloergeleider in 

de onderzijde van de deur voor u 

aangebracht.

Bij bestelling van de RVS deurkom 

(set van 2 stuks) wordt de deurkom-

frezing in de deur voor u aangebracht.     

Om de standaard slotgatfrezing op een 

fraaie manier weg te werken, levert 

CanDo een slotgatstopper waarmee 

het slotgat op eenvoudige wijze wordt 

afgedicht. 

Zie voor aanvullende informatie het 

hoofdstuk Technische informatie 

pagina 86

Koof met eindstuk

Vloergeleider

Deurkom

Slotgatstopper

46
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Deurbeslag 
Amsterdam

Deurgreep Amsterdam | 82201000 

Hét design uit de dertiger jaren. 

Een model met een vierkant 

rozet. Een echte eyecatcher op 

uw mooie paneeldeuren. 

Kenmerken:

• Afwerking: geborsteld nikkel

• Deurgreep krukgeveerd 

• Rozet vierkant 37 x 37 mm

Toiletgarnituur | 82201001 Sleutelrozet | 82201003

Deurbeslag 
Zaltbommel

Deurgreep Zaltbommel  | 82201004

Hét design uit de dertiger jaren. 

Een model met een ovaal rozet 

Een echte eyecatcher op uw 

mooie paneeldeuren.

Kenmerken:

• Afwerking: geborsteld nikkel

• Deurgreep krukgeveerd 

• Rozet deurgreep 37 x 78 mm

• Rozet Ø 37 mm

 

 

Toiletgarnituur | 82201005 Sleutelrozet | 82201007
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Deurbeslag
CanDo heeft zorgvuldig een serie binnendeur beslag samengesteld passend bij de stijl van de deuren. 

Met oog voor detail en dichtbij de originele vormgeving van vroeger, combineert CanDo 

authenticiteit met hedendaagse functionaliteit. 

Deurbeslag Nijmegen

Deurgreep Nijmegen | 82201008

Deurbeslag Brielle

Deurgreep Brielle | 82201020

Een moderne vormgeving uit de dertiger jaren. 

Tijdloos en daardoor passend bij velen typen deuren. 

Een stoer en stevig design, ooit ontworpen door een 

toonaangevende ontwerper in de Bauhaus kringen in 

de jaren ‘30. 

Kenmerken:

• Afwerking: chroom

• Deurgreep krukgeveerd 

• Rozet vierkant 50 x 50 mm

Toiletgarnituur | 82201021 Sleutelrozet | 82201023

Toiletgarnituur | 82201009 Sleutelrozet | 82201011

Kenmerken:

• Afwerking: geborsteld nikkel

• Deurgreep krukgeveerd 

• Rozet vierkant 50 x 50 mm
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Toiletgarnituur | 82201017

Deurbeslag Haarlem

Deurgreep Haarlem | 82201016

Sleutelrozet | 82201019

Deze deurkruk is een afgeleide 

van de bekende ‘Dudok’ kruk 

die in de jaren ‘40 en ‘50 veel 

werd toegepast in Nederlandse 

woningen. 

Kenmerken:

• Afwerking: chroom

• Deurgreep krukgeveerd 

• Rozet Ø 50 mm

Deurbeslag Alkmaar

Deurgreep Alkmaar | 82201012

Sleutelrozet  | 82201015Toiletgarnituur | 82201013

Geïnspireerd op de vormgeving 

van deurkrukken op de oude 

wagondeuren uit het begin van 

de 20e eeuw. Teruggebracht naar 

hedendaags design is dit een 

zeer populaire serie beslag. 

Kenmerken:

• Afwerking: geborsteld nikkel

• Deurgreep krukgeveerd 

• Rozet Ø 50 mm
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Sleutelrozet | 82201019

Wellington
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Deurlijsten
Een deurlijst geeft een bijzondere omlijsting aan uw deur. 

CanDo heeft een collectie deurlijsten passend bij de diverse 

deurenseries. 

Manchester voorzien van 3 panelen en satijn facetglas52
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decoratieblok Square/Residence vloerblok Square/Residence

Deurlijst Square

(75 mm en 100 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Dimension / Advanced series

Deurlijst Elegance

(90 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Traditional serie

Deurlijst Residence

(75 mm en 100 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Traditional serie

Deurlijst Chic

(70 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Dimension

Kenmerken deurlijsten

•  Wit voorbehandeld MDF

•  Geschikt in combinatie met binnendeuren

• Een set is geschikt voor 1 zijde van de deur

• Geschikt voor deuropening tot maximaal 93 x 231,5 cm

 met uitzondering van deurlijst breed, smal en Athene 

 deze zijn geschikt tot maximaal 211,5 cm.

Apart verkrijgbaar bij deurlijst Square/Residence

   3
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3

53
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Deurlijst breed

(95 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Traditional serie

Deurlijst Athene

(91 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Traditional serie

decoratieblok vlak

vloerblok vlak

decoratieblok rondo

vloerblok profiel

Apart verkrijgbaar 

bij deurlijst Athene

54

Deurlijst smal

(68 mm breed)

Past uitstekend bij de Whiteline Dimension serie
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5555Hilton 4-ruits horizontale roedes
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Glasassortiment binnendeuren
CanDo levert een ruime collectie glas passend bij de binnendeuren, 

zoals sfeervol glas in lood of facetglas en matglas. U bepaalt zelf 

de uitstraling van uw deur.

gehard blank glas

glas-in-lood Prestige

glas-in-lood 6-ruits

glas-in-lood 10-ruits

glas-in-lood Kwarts

glas-in-lood Briljant
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glas-in-lood Façade glas-in-lood Diamantglas-in-lood Kristal

glas-in-lood Carréglas-in-lood 8-ruits glas-in-lood Parel

gehard blank facetglas gehard matglas gehard satijn facetglas
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Buitendeuren
Een buitendeur is belangrijk in het aanzicht van een woning. 

Passend bij de gevel van het huis, wordt een mooie buitendeur 

een echte eyecatcher.

Inspiratie opdoen?
Kijk op www.cando.eu en 

stel op de CanDo Home 

Designer geheel naar eigen 

smaak uw deur en andere 

CanDo producten samen.

Glasopties
CanDo levert bij de

buitendeuren diverse glasopties.

Zie pagina 76

Brievensleuf
U kunt uw buitendeur reeds 

laten voorzien van een brievensleuf. 

Dat is wel zo praktisch.

Zie pagina 88

Deurmodellen
CanDo levert een uitgebreid 

assortiment buitendeuren, 

passend bij elke stijl en woning.

Zie vanaf pagina 60
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Driepuntssluiting
Voor extra veiligheid adviseren 

wij een driepuntssluiting in uw 

voordeur en achterdeur.

Zie pagina 79

Slotgat
Voor extra gemakt kunt u 

uw buitendeur ook reeds laten 

voorzien van een slotgat.

Zie pagina 88

Tochtwering 
Comfortabele warmte in huis is belangrijk. 

Vervelende tocht onder deuren of door kieren 

hoort hier niet bij. CanDo levert een compleet 

programma tochtwering. Daarmee creëert u 

niet alleen een aangename warmte, maar 

bespaart u ook nog energie.

Zie pagina 80
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Voordeuren klassiek
De serie voordeuren Klassiek kenmerkt zich door authentieke 

vormgeving gecombineerd met de hoogste kwaliteit. Alle CanDo 

voordeuren worden inclusief weldorpel geleverd.

60

ML 675

incl. draairaam met  isolatieglas en rooster

ML 685

paneel separaat

ML 690

incl. draairaam met  isolatieglas

 

ML 695

incl. draairamen met  isolatieglas 

en roosters

ML 670

incl. draairaam met  isolatieglas 

en rooster

Onderhoudsadvies
Het is belangrijk jaarlijks de 

verflaag van uw buitendeur te 

controleren. Zo houdt u extra lang 

plezier van uw CanDo deur.
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ML 675 inclusief draairaam met isolatieglas en rooster

Kenmerken voordeuren klassiek

• Massief hardhout

• Deuren worden reeds voorgegrond geleverd

• De ML 690 wordt transparant voorbehandeld geleverd

• Slotgat, brievensleuf, driepuntssluiting en tochtvaldorpel op 

bestelling leverbaar

• Bij de ML 685 dient het paneel apart besteld te worden 

• In de ML 690 is geen brievensleuf mogelijk

• De ML 675 en ML 685 zijn voorzien van speciale exterieur 

panelen

• Voordeuren worden geleverd inclusief weldorpel

• Uitgebreid assortiment glas leverbaar

• Dikte deur 40 mm 
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Voordeuren modern 
Moderne voordeuren zijn strakker van vormgeving en 

komen het beste tot hun recht in moderne gevels en woningen.

ML 616 met gehard isolatieglas mat62
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Kenmerken voordeuren modern
• Massief hardhout 

• Deuren worden reeds voorgegrond geleverd

• Slotgat, brievensleuf, driepuntssluiting en tochtvaldorpel 

 op bestelling leverbaar

• De ML 650 is voorzien van speciale exterieur paneel

• In de ML 615, ML 616 en ML 617 is geen brievensleuf 

mogelijk

• Voordeuren worden geleverd inclusief weldorpel

• Uitgebreid assortiment glas leverbaar

• Dikte deur 40 mm

Hhangzijde = H = hangzijde 
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ML 617

gehard isolatieglas mat

ML 615

gehard isolatieglas blank

ML 615

gehard isolatieglas mat

ML 616

gehard isolatieglas mat

ML 610

panelen

ML 610

gehard isolatieglas blank

ML 610

gehard isolatieglas satijn block

0101800 CanDo deurenfolder DEF.indd   63 27-08-10   18:19



Voordeuren tijdloos 
Deze deuren passen bij vele soorten woningen en interieurs. 

De hoogwaardige kwaliteit staat garant voor jarenlang woonplezier.

64

ML 540

gehard isolatieglas glas-in-lood Medaillon 

ML 540

gehard isolatieglas glas-in-lood Rose 

ML 650

gehard isolatieglas 

glas-in-lood Arrow

ML 650

gehard isolatieglas 

glas-in-lood Flower

ML 650

gehard isolatieglas 

glas-in-lood Heritage
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Driepuntssluiting
Met een driepuntssluiting 

maakt u uw woning een 

stuk veiliger. Met één  

sleutel- of handbeweging 

sluit u de deur op 3 plekken. 

Dit LIPS slot voldoet aan het 

SKG** keurmerk en de eisen 

van het Politie Keurmerk 

Veilig Wonen.
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6565ML 650 metgehard isolatieglas glas-in-lood Arrow
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ML 660 

gehard isolatieglas glas-in-lood Berlijn

ML 660

panelen

ML 660

gehard isolatieglas blank

ML 660 

gehard isolatieglas glas-in-lood mat

ML 660 

gehard isolatieglas Toledo

ML 660

gehard isolatieglas satijn block
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Kenmerken voordeuren tijdloos 

• Massief hardhout

• Deuren worden reeds voorgegrond geleverd

• ML 540 wordt ongegrond geleverd

• Slotgat, brievensleuf, driepuntssluiting en 

tochtvaldorpel op bestelling leverbaar

• Voordeuren worden geleverd inclusief weldorpel

• Uitgebreid assortiment glas leverbaar

• Dikte deur 40 mm 

ML 660 gehard isolatieglas glas-in-lood Berlijn 67
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Voordeuren landelijk 
Landelijke voordeuren passend bij woningen met authentieke 

elementen. Deze deuren zijn als enkele of als duo-deur uit te voeren.

Bij duo-deuren zijn de boven- en onderkant gescheiden.

ML 620 duo 9-ruits verdeling
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ML 625 duo 

4-ruits verdeling

ML 625 duo 

1-ruits verdeling
ML 625 duo 

9-ruits verdeling

Kenmerken voordeuren landelijk
• Massief hardhout

• Deuren worden reeds voorgegrond geleverd

• Slotgat, brievensleuf, driepuntssluiting en tochtvaldorpel 

op bestelling leverbaar

• Bij toepassing als duo-deur is een driepuntssluiting 

 niet mogelijk

• De ML 620 is voorzien van een speciaal exterieur paneel

• Duo-deuren worden geleverd inclusief 2 weldorpels

 en een sluitlat        

• Ml 620 en 625 zijn verkrijgbaar met gehard blank en 

 mat isolatieglas

• Dikte deur 40 mm

ML 620 duo 9-ruits verdeling

ML 620 duo 

9-ruits verdeling

ML 620 duo 

4-ruits verdeling

ML 620 duo 

1-ruits verdeling
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70 ML 630 met 4-ruitsverdeling

Voordeur of achterdeur?
Wanneer u zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde 

dezelfde uitstraling wilt hebben, kunt u kiezen voor de ML 630. 

Deze deur is uitstekend toe te passen als voordeur en achterdeur.
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Veiligheid
Met een driepuntssluiting maakt u uw woning een stuk 

veiliger. Met één sleutel- of handbeweging sluit u de deur 

op 3 plekken. Dit LIPS slot voldoet aan het SKG** keurmerk 

en de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

ML 630

gehard blank isolatieglas + 

4-ruitsverdeling

ML 630

gehard blank isolatieglas

Stel zelf uw deur samen 

Dankzij het losse roede-

pakket kunt u eenvoudig 

zelf de ruitverdeling van 

uw deur bepalen.

ML 630 gehard isolatieglas
ML 630

ML 630 
+ gehard isolatieglas

4-ruits 
roedeverdeling

ML 630
+ gehard isolatieglas

+ 4-ruits roedeverdeling

+ += =

  6
 JA

AR GARANTIE 
  6 ANS GARANTIE

6
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Achter- en terrasdeuren
CanDo achterdeuren en terrasdeuren 

die perfect sluiten en jarenlang meegaan.

7272

ML 640

gehard isolatieglas + 8-ruits verdeling

BWH = 40 cm

ML 666

gehard isolatieglas + 6-ruits verdeling

BWH = 66 cm

ML 692

gehard isolatieglas + 4-ruits verdeling

BWH = 92 cm
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Stel zelf uw deur 
samen met het
roedepakket 

Dankzij het losse roede-

pakket kunt u eenvoudig 

zelf de ruitverdeling van 

uw deur bepalen.

ML 692 gehard isolatieglas
ML 692

ML 692
+ gehard isolatieglas

4-ruits 
roedeverdeling

ML 692
+ gehard isolatieglas

+ 4-ruits roedeverdeling

+ += =
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Kenmerken 600 serie achterdeuren

• Massief hardhout

• Deuren worden reeds voorgegrond geleverd 

• Extra brede stijlen voor toepassing 

 veiligheidsbeslag en -sloten

• Slotgat, driepuntssluiting op bestelling leverbaar

• Gehard veiligheids isolatieglas leverbaar

• Roedeverdelingen op bestelling leverbaar 

• De ML 630 is voorzien van een speciaal exterieur paneel

• De ML 640/666/692 zijn leverbaar in FSC en TFT

• BWH = borstweringshoogte

• Dikte deur 40 mm 

ML 640 voorzien van isolatieglas en 8-ruitsverdeling 73
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Veiligheid
Met een driepuntssluiting maakt u uw woning een 

stuk veiliger. Met één sleutel- of handbeweging 

sluit u de deur op 3 plekken. Dit LIPS slot voldoet 

aan het SKG** keurmerk en de eisen van het Politie 

Keurmerk Veilig Wonen.

Kenmerken vuren 
achterdeuren
•  Onbehandeld massief vurenhout

•  Geschikt om transparant 

 of dekkend te lakken/schilderen

•  Stijl/dorpelverbinding met 

V-groef 

•  Slotgat en driepuntssluiting op 

bestelling leverbaar

•  Dikte deur 40 mm

74
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ML 557 FSC

ML 459

ML 554 FSCML 559 FSC

ML 457 FSC
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Kenmerken 500 serie 
achterdeuren
• Onbehandeld massief hardhout

• Geschikt om transparant of 

 dekkend te lakken/schilderen

• Stijl/dorpelverbinding met  

 V-groef

•  Voorzien van ventilatiesleuven

• Slotgat en driepuntssluiting op 

 bestelling leverbaar    

•  Gehard veiligheids isolatieglas 

 en montagepakket leverbaar

• Dikte deur 40 mm
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ML 470 FSC ML 465 FSC

ML 495 ML 480

afwaterings-

dorpel

afwaterings-

dorpel

Kenmerken vuren tuindeuren
•  Massief vurenhout

•  Geschikt om transparant of dekkend 

 te lakken/schilderen

•  Maximaal 10 cm in te korten en 2,5 cm 

 per zijkant te versmallen

•  Afwateringsdorpel niet leverbaar

•  Deurdikte 38 mm
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Kenmerken hardhouten tuindeuren
•  Massief hardhout

•  Deuren reeds in de kleur groen voorgegrond

•  Klaar om dekkend af te lakken/schilderen

•  Inclusief slotgat

•  Maximaal 10 cm in te korten

•  Afwateringsdorpel los leverbaar

•  Deurdikte 38 mm
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Glasassortiment
CanDo levert ook voor buitendeuren een ruim assortiment gehard 

veiligheidsglas. Denkt u ook eens aan het van tevoren laten monteren 

van glas. Dit scheelt u een hoop tijd en energie. Kijk voor meer 

informatie op pagina 78.

ML 660 voorzien van glas-in-lood Berlijn
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glas-in-lood Heritage glas-in-lood Flowerglas-in-lood Arrow

glas-in-lood Medallionglas-in-lood Toledo glas-in-lood Rose

gehard isolatieglas blank gehard isolatieglas satijn block glas-in-lood Berlijn
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Het glas wordt met een beglazingskit 

gemonteerd zodat het stevig is 

gemonteerd. Vervolgens worden de 

glaslatten met koploze spijkers 

vastgezet. Voor het aflakken van de 

deur hoeft u alleen nog maar het glas

af te plakken en eventueel kleine 

oneffenheden in de glaslatten weg te 

werken. U kunt dan de deur en de 

glaslatten in één keer aflakken.

Als u gebruik wilt maken van de CanDo 

Glasmontage dan kunt u dat bij uw 

bestelling vermelden. Uw bouwmarkt 

of Doe-Het-Zelf speciaalzaak kan u er 

meer over vertellen.

Glasmontage binnendeuren
Voor extra gemak kunt u bij CanDo uw binnendeur laten voorzien 

van glas. U krijgt de deur dan inclusief gemonteerd glas geleverd. 

Dat is wel zo praktisch.

+ =

Dublin
glas-in-lood Carré

Dublin glas-in-lood Carré

Glasmontage 1-3 ruiten | 30190561

Glasmontage 4-8 ruiten | 30190564
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LIPS heeft een systeem ontworpen, waarbij u met 

een sleutel of deurknopbeweging uw buitendeur op 

meerdere plaatsen op slot draait. Ga preventief te 

werk en beveilig alle buitendeuren van uw huis met 

een LIPS driepuntssluiting. Het voldoet aan het SKG** 

keurmerk en de hoge eisen van het Politie Keurmerk 

Veilig Wonen (PKVW).

Sleutelbediende driepuntssluiting:
Door de sleutel 2 maal rond te draaien worden alle 

haken (schoten) uitgeworpen. Deze variant is geschikt 

voor gebruik op voordeuren. Gebruik op achterdeur of 

balkondeur is ook mogelijk.

Krukbediende driepuntssluiting:
Door de deurkruk naar boven te bewegen worden de 

bovenste en onderste haken (schoten) uitgeworpen. 

Door vervolgens de sleutel 1 maal rond te draaien 

wordt de nachtschoot uitgedraaid. Deze variant is 

geschikt voor gebruik op achterdeuren en 

balkondeuren.

Bij het opgeven van de bestelling is het van belang 

dat u de draairichting van uw buitendeur aangeeft 

(zie pag 86). Op deze manier kunnen wij bepalen aan 

welke zijde de driepuntssluiting in de buitendeur 

gemonteerd dient te worden bijgewerkt.

www.lips.nl

  6
 JA

AR GARANTIE 
  6 ANS GARANTIE

6
79

voordeur

achterdeur

Veiligheid 
Alle CanDo® buitendeuren zijn te 

voorzien van een LIPS driepuntssluiting. 

Er zijn 2 soorten driepuntssluitingen 

(sleutel- en krukbediend). Hiermee 

maakt u uw woning een stuk veiliger.
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Tochtwering
Naden, voegen en kieren veroorzaken in het stookseizoen tocht 

in huis. De warme binnenlucht stroomt naar buiten en er komt 

onaangename koude lucht voor in de plaats. CanDo tochtwering 

helpt om uw wooncomfort te verhogen én om energie te besparen.

 Manchester inclusief satijn facetglas en dorpelprofiel Inox de Luxe80
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81Open deur Gesloten deur

1. Tochtvaldorpel
Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, 

onderin de deur gemonteerd. Bij het sluiten van de 

deur zakt de valdorpel op de vloer en voorkomt op 

deze manier tocht. Naast het energiebesparende effect 

verbetert een tochtvaldorpel ook de geluidsisolatie.

Een tochtvaldorpel is zowel op binnen- en buitendeuren 

toepasbaar.

Kenmerken tochtvaldorpel

• Een tochtvaldorpel wordt altijd geleverd

 inclusief de juiste frezing, deze kan ook los 

 besteld worden

• Indien de deur aan de onderkant moet worden 

ingekort, moet de aangebrachte frezing weer tot de 

juiste diepte (28 mm) worden bijgewerkt

• Een tochtvaldorpel kan niet gebruikt worden in 

binnendeuren van een woning die is voorzien van 

 een balansventillatiesysteem

Nr. Productnaam Binnendeur Voordeur Achterdeur

1 tochtvaldorpel • •

2 tochtprofiel inbouw • • •

2 tochtprofiel opbouw • • •

2 tochtprofiel opbouw overschilderbaar • • •

3 dorpelprofiel Deco & Comfort wit •

3 dorpelprofiel Inox de Luxe •

3 dorpelprofiel Authentiek beuken de Luxe, overschilderbaar •

3 dorpelprofiel Dorpeldicht •

3 dorpelprofiel Dorpel Totaal •

3 dorpelprofiel Inox •

3 dorpelprofiel Authentiek beuken overschilderbaar •

4 brievenbus tochtafsluiter •

CanDo levert vier verschillende oplossingen om 

het probleem van tocht te verhelpen:

1. onderin de deur; tochtvaldorpel 

2. rondom de deur; tochtprofielen in het kozijn 

3. onderaan de deur; dorpelprofielen 

4. aan de binnenkant van de voordeur; brievenbus tochtafsluiter 

In de tabel is weergeven welk product in welke situatie 

gebruikt kan worden.

Tochtvaldorpel 83 cm  |  30190450

Tochtvaldorpel 93 cm |  30190451

Tochtvaldorpel 103 cm |  30190452
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2. Tochtprofielen in het kozijn

Een tochtprofiel wordt in het kozijn gemonteerd en zorgt ervoor dat 

er geen tocht tussen de deur en het kozijn kan komen. Een set is 

voldoende voor een volledig kozijn van 231,5 x 93 cm en kan gebruikt 

worden bij zowel binnen- als buitendeuren.

82

Tochtprofiel inbouw
• Aluminium inbouwprofiel 

• Te gebruiken voor binnen- en buitendeuren

• Voor naar binnen en buiten draaiende deuren 

• Onzichtbaar gemonteerd in de sponning bij  6 mm 

afhangspeling 

• Spijkers worden meegeleverd

• Volledige set, geschikt voor een kozijn van 

 231,5 x 93 cm en eenvoudig op maat te maken

 

Tochtprofiel opbouw overschilderbaar
• Tochtprofiel van beukenhout 

• Overschilderbaar

• Te gebruiken voor binnen- en buitendeuren

• Voor naar binnen en buiten draaiende deuren

• Gemonteerd in de dag

• Spijkers worden meegeleverd

• Volledige set, geschikt voor een kozijn van 

 231,5 x 93 cm en eenvoudig op maat te maken

Tochtprofiel opbouw
• Aluminium opbouwprofiel 

• Te gebruiken voor binnen- en buitendeuren

• Voor naar binnen en buiten draaiende deuren 

• Gemonteerd in de dag

• Spijkers worden meegeleverd

• Voor het afdichten van grote kieren

• Volledige set, geschikt voor een kozijn van 

 231,5 x 93 cm en eenvoudig op maat te maken

Tochtprofiel inbouw  |  30190460

Tochtprofiel opbouw  |  30190461

Tochtprofiel opbouw overschilderbaar  |  30190462

deur

kozijn

6

16

deur

kozijn 

deur

kozijn
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3. Dorpelprofielen 
Een dorpelprofiel wordt onderaan de deur gemonteerd of op de onderdorpel van het kozijn. 

Het zorgt ervoor dat er geen tocht onder de deur door kan komen. CanDo levert dorpelprofielen 

voor binnendeuren, voordeuren en achterdeuren.

Dorpelprofiel Deco & Comfort wit
• Dorpelprofiel van wit kunststof 

• Te gebruiken onderaan de binnendeur

• Zelfklevend

• Voorzien van zachte veloursborstels 

 als afdichting

• Maximale kierafdichting 20 mm

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

Dorpelprofiel Authentiek beuken 
de Luxe
• Dorpelprofiel van beukenhout

• Overschilderbaar

• Te gebruiken onderaan de binnendeur

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde 

 schroeven

• Voorzien van zachte veloursborstels als afdichting

• Maximale kierafdichting 17 mm

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

Dorpelprofiel Inox de Luxe
• Luxe dorpelprofiel van RVS 

• Te gebruiken onderaan de binnendeur

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde 

 schroeven

• Schroeven onzichtbaar door RVS afdekkap

• Voorzien van zachte veloursborstels 

 als afdichting

• Maximale kierafdichting 20 mm

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

Dorpelprofiel Deco en Comfort wit  |  30190469

Dorpelprofiel Inox de Luxe  |  30190470

Dorpel profiel Authentiek beuken de Luxe |  30190468

deur

vloer

deur

vloer

deur

vloer
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Stop tocht 
Een huis dat tocht voelt onaangenaam en kil aan en bovendien kost het 

meer energie om het warm te stoken. CanDo tochtwering helpt om het 

wooncomfort te verhogen en energie te besparen. Alle tochtproducten 

zijn afgestemd op CanDo binnen- en buitendeuren. 

Dorpelprofiel Dorpel Totaal  |  30190467

Dorpelprofi el Dorpeldicht
• Aluminium slijtdorpel voor montage op de dorpel

• Geschikt voor toepassing bij achter-, garage-, balkon- en terrasdeuren

• Beschermt een deel van de dorpel

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven

• Voorzien van kunststof afdichting

• Maximale kierafdichting 7 mm

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

Dorpelprofi el Dorpel Totaal
• (Verstelbare) aluminium slijtdorpel voor montage op de dorpel

• Geschikt voor toepassing bij achter-, garage-, balkon- en terrasdeuren

• Beschermt de totale dorpel

• Minimale dorpelbreedte 32 mm, maximale dorpelbreedte 56 mm

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven

• Voorzien van kunststof afdichting

• Maximale kierafdichting 7 mm 

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

3. Dorpelprofi el achterdeuren

Dorpelprofiel Dorpeldicht  |  30190466

deur
dorpel

deur dorpel
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 Brievenbus tochtafsluiter
• RVS tochtafsluiter met klep

• Afgestemd op de standaard brievenbus opening

• Te gebruiken aan de binnenkant van de 

voordeur

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde 

schroeven

• Afmeting 8,5 x 34 cm (hxb)

Brievenbus tochtafsluiter  |  30190465

Dorpelprofiel Authentiek beuken  |  30190464

Dorpelprofi el Authentiek beuken
• Dorpelprofi el van beukenhout 

• Overschilderbaar

• Te gebruiken onderaan de binnenkant van de voordeur

• Geschikt voor situaties met een onderdorpel

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven

• Voorzien van kunststof afdichting

• Maximale kierafdichting 20 mm

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

deur

dorpel

Dorpelprofiel Inox  |  30190463

Dorpelprofi el Inox
• Luxe dorpelprofi el van RVS 

• Te gebruiken onderaan de binnenkant van de voordeur

• Geschikt voor situaties met een onderdorpel

• Eenvoudig te monteren met meegeleverde schroeven

• Schroeven onzichtbaar door RVS afdekkap

• Voorzien van kunststof afdichting

• Maximale kierafdichtingafdichting 20 mm

• Lengte 100 cm, eenvoudig op maat te maken

deur

dorpel

3. Dorpelprofi el voordeuren 

4. Brievenbus tochtafsluiter 
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Technische informatie
Om de keuze van een CanDo® deur te vergemakkelijken, adviseren 

wij u onderstaande informatie goed te lezen. Het helpt u ook de 

juiste beslissingen te nemen voor de aankoop en afwerking van 

uw binnen- of buitendeur. 

Algemene informatie binnendeuren

1. Bepaal of u een stompe of een opdek binnendeur nodig heeft

Er zijn 2 soorten binnendeuren: stompe deuren en opdek deuren. Een stompe deur valt 

geheel in het kozijn en wordt afgehangen aan normale scharnieren. Een opdekdeur valt 

gedeeltelijk in het kozijn en wordt afgehangen met speciale paumelle scharnieren. Zie 

tekening A.

2. Bepaal de draairichting van uw binnendeur

Bij stompe deuren is de draairichting niet van belang. 

Bij opdekdeuren dient u wel de draairichting op te geven. Vuistregel voor het bepalen van 

de draairichting van een opdekdeur: 

Ga aan die kant van de deur staan, waarbij u de deur naar u toe trekt bij het openen:

• Hangen de scharnieren van de deur nu aan de linkerkant,  dan is de deur linksdraaiend. 

•  U bestelt dan een linksdraaiende opdekdeur.

•  Hangen de scharnieren nu aan de rechterkant van de deur, dan is de deur rechtsdraaiend. 

•  U bestelt dan een rechtsdraaiende opdekdeur.

Zie tekening B.

3. Bepaal de maat van uw binnendeur

Stompe deuren

Meet nauwkeurig de binnenmaat van uw kozijn (sponningmaat) of neem de exacte maat 

van uw oude deur op. Meet bij stompe deuren ook de breedte en hoogte. 

Opdek deuren

Meet bij opdekdeuren de breedte van de deur zonder de opdekrand en de hoogte van de 

deur inclusief de opdekrand. Zie tekening C en D.

     

Sponningmaat
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1. Glas passend bij uw binnendeur

CanDo levert een ruim assortiment glassoorten bij de diverse 

binnendeuren. Al het glas in het CanDo programma is gehard 

veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke stukken. 

U kunt in de matentabel op pagina 91 zien welke glassoort 

beschikbaar is voor welke deur. Het glas wordt los bijgeleverd 

tenzij u gebruik maakt van de glasmontage service. 

2. Deurlijsten

Een deurlijst vormt een mooie omkadering van uw 

binnendeur. De CanDo deurlijsten zijn gemaakt van MDF en 

wit voorbehandeld en daardoor makkelijk af te werken. Indien 

u de deurlijst aan beide zijden van de deur wil plaatsen, moet 

u twee sets bestellen.

3. Beslag

Het juiste beslag op uw binnendeur maakt het geheel op 

een fraaie manier af. CanDo heeft voor u beslag geselecteerd 

passend bij de deurenseries. CanDo beslag is gemaakt van 

hoogwaardige materialen, zodat u er lang plezier van heeft. 

4. Schuifdeursysteem

CanDo schuifdeursystemen zijn zowel in de wand als op de 

wand toepasbaar. Voor toepassing van dubbele deuren dienen 

2 sets te worden besteld.

Het CanDo schuifdeursysteem omvat de volgende onderdelen:

•  schuifrail

•  kunststof vloergeleider

•  aluminium ondergeleider (”U” profiel)

Voor montage op de wand dient voor afwerking separaat de 

aluminium afwerkkoof te worden besteld. Indien u tegelijk 

met het schuifdeursysteem uw deur besteld, wordt de frezing 

voor de vloergeleider in de onderzijde van de deur voor u 

aangebracht. 

Bij bestelling van de set RVS deurkommen wordt de 

deurkomfrezing in de deur voor u aangebracht. 

Om de standaard slotgatfrezing op een fraaie manier weg te 

werken, levert CanDo een slotgatstopper waarmee het slotgat 

op eenvoudige wijze wordt afgedicht. Deze wordt standaard 

bijgevoegd.

5. Tochtconcept 

Om vervelende tocht onder of langs uw deuren te voorkomen, 

kunt u kiezen voor CanDo tochtwering.

CanDo levert dorpelprofielen die op de deur worden 

gemonteerd en zo tocht onder uw deur voorkomen. Daarnaast 

kunt u ook kiezen voor tochtprofielen die in of op het kozijn 

worden gemonteerd. Deze profielen voorkomen tocht langs 

de deuren.

Tenslotte kunt u nog kiezen voor een tochtvaldorpel. 

De tochtvaldorpel wordt inclusief frezing geleverd. 

Tochtvaldorpels zijn bij binnendeuren niet toepasbaar wanneer 

een woning is voorzien van een balans-ventilatiesyteem. 

Indien uw deur aan de onderkant moet worden ingekort moet 

de aangebrachte frezing door u tot de juiste diepte (16 mm) 

worden bijgewerkt.

De inkortbare tochtvaldorpels zijn in drie uitvoeringen 

leverbaar voor de volgende deurmaten: 73 - 83 / 84 - 93 / 

94 - 103 cm.

U kunt uw CanDo tochtwering samen met uw binnendeur 

bestellen.

6. Glasmontage

Indien gewenst kunt u het glas voor uw binnendeur reeds 

voor levering laten plaatsen. 

Het glas wordt met een beglazingskit gemonteerd zodat het 

stevig is gemonteerd. Vervolgens worden de glaslatten met 

koploze spijkers vastgezet. Voor het aflakken van de deur 

hoeft u alleen nog maar het glas af te plakken en eventueel 

de kleine oneffenheden in de glaslatten weg te werken. 

U kunt dan de deur en de glaslatten in één keer aflakken.

Als u gebruik wilt maken van de CanDo Glasmontage dan 

kunt u dat bij uw bestelling vermelden. Uw bouwmarkt of 

Doe-Het-Zelf speciaalzaak kan u er meer over vertellen.
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Extra opties binnendeuren
Hieronder vindt u uitleg over de extra opties die u kunt bestellen bij uw binnendeur.
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Algemene informatie buitendeuren

 1. Bepaal de maat van uw buitendeur.
Het bepalen van de juiste maat doet u op de volgende wijze:

•  Meet uw huidige deur.
•  Meet de binnenkant (breedte en hoogte) van de sponning van het kozijn. Tekening A.
• Omdat er maatverschillen in een kozijn kunnen bestaan, moet de breedte op 3 plaatsen 

(onder, midden en boven) en de hoogte op 2 plaatsen (links en rechts) gemeten worden.
•  Voor de juiste maat van de deur dient vervolgens ca. 5 mm in de breedte en de hoogte 

van de sponningmaat afgetrokken te worden. Tekening B.

Extra opties buitendeuren

1. Glas passend bij uw buitendeur
CanDo levert een ruim assortiment glassoorten bij de diverse buitendeuren. Al het glas in 
het CanDo programma is gehard veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke 
stukken. U kunt in de matentabel op pagina 94 zien welke glassoort beschikbaar is voor 
welke deur. Het glas wordt los bijgeleverd.

2. Kies de relevante bewerkingen voor uw buitendeur
U kunt uw buitendeur reeds laten voorzien van diverse bewerkingen. 

A. Driepuntssluiting
Alle CanDo buitendeuren zijn te voorzien van een driepuntssluiting. 
Hiermee kunt u met één beweging de deur op meerdere plaatsen op 
slot draaien. CanDo driepuntssluitingen voldoen aan het SKG** 
keurmerk en de hoge eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
(PKVW). De uitsparing in de deur en de driepuntssluiting worden altijd 
in combinatie geleverd.

Uitzondering:
Wanneer u kiest voor een duo-deur kunt u geen driepuntssluiting plaatsen.

Bij uw bestelling dient u het volgende op te geven:
• de draairichtingscode (L1, R2, L3 of R4) Tekening C.
• krukbediend voor een achterdeur (aan beide zijden een deurkruk).
• sleutelbediend voor een voordeur én achterdeur (aan de buitenzijde een deurknop, 
 aan de binnenzijde een deurkruk). 

B. Slotgat
Tegen een geringe vergoeding kunt u uw CanDo buitendeur laten voorzien van een slotgat. 
Het slotgat zit op standaardhoogte: 105 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde van de deur. 
Om het slotgat aan de juiste zijde van de deur aan te brengen, geeft u bij uw bestelling de 
draairichtingscode L1, R2, L3 of R4 op (Tekening C). 
Bij duo deuren zit het slotgat standaard in het bovendeel van de deur op 120,5 cm (hart 
krukgat). 
Indien u het slotgat in de onderdeur (hoogte 83 cm hart krukgat) wenst, geeft u dat ook op 
bij uw bestelling.

C. Brievensleuf
Wilt u een briefplaat frezing (m.u.v. ML 615, ML 616, ML 617 en ML 690) in uw deur? 
Geeft u dit dan aan bij uw bestelling. Uw brievensleuf wordt aangebracht in lijn met de 
TNT norm (TNT norm maatvoering (hxb) 55x290 mm).
Uitzonderingen op de afmetingen (zie afbeelding) zijn niet mogelijk in verband met de 
constructie van de deur. (Tekening E).

Draairichting buitendeur

Naar binnen draaiend (links bevestigd) hangzijde: L1

Naar buiten draaiend (links bevestigd) hangzijde: L3

Naar binnen draaiend (rechts bevestigd) hangzijde: R2

Naar buiten draaiend (rechts bevestigd) hangzijde: R4

Buitenzijde

Binnenzijde

Buitenzijde

Binnenzijde

Buitenzijde

Binnenzijde

Buitenzijde

Binnenzijde
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tekening C
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Brievensleuf

D. Isolatieglas achterdeuren
Voor de achterdeuren ML 554, ML 557 en ML 559 is het 
mogelijk om isolatieglas (dubbel glas) bij de deur te bestellen. 
Het glas en de deur worden dan gelijktijdig geleverd. Om het 
isolatieglas in de deur te monteren maakt u gebruik van een 
speciaal montagepakket. 
Dit pakket kunt u separaat van het glas bestellen.

E. Tochtwering
Om vervelende tocht onder of langs uw deuren te voorkomen, 
kunt u kiezen voor CanDo tochtwering. CanDo levert 
dorpelprofielen die op de deur worden gemonteerd en zo 
tocht onder uw deur voorkomen. Daarnaast kunt u ook kiezen 
voor tochtprofielen die in of op het kozijn worden 
gemonteerd. Deze profielen voorkomen tocht langs de deuren.

Tochtvaldorpels zijn alleen toepasbaar bij naar binnen 
draaiende buitendeuren. 
De tochtvaldorpel wordt inclusief frezing geleverd. Indien uw 
deur aan de onderkant moet worden ingekort moet de 
aangebrachte frezing tot de juiste diepte (16 mm) worden 
bijgewerkt. De inkortbare tochtvaldorpels zijn in drie 
uitvoeringen leverbaar voor de volgende deurmaten: 73 - 83 
/ 84 - 93 / 94 - 103 cm.

Algemene informatie en afwerking

Garantie
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar 
daarom altijd uw aankoopnota of kassabon. De betreffende 
garantietermijn staat bij elke deurenserie aangegeven. 
Eventuele afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen 
niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed. 
Omdat hout een natuurproduct is kunnen kleur- en 
structuurafwijkingen voorkomen, deze zijn toegestaan.

CanDo® deuren dienen binnen 2 weken na levering volledig 
afgehangen en behandeld te worden. Veel deuren zijn al 
voorbehandeld met een grondlak. Deze hoeft u alleen licht op 
te schuren en af te lakken in de gewenste eindkleur met een 
terpentine houdende verf of kwalitatieve verf op waterbasis. 
Onbehandelde deuren behandelt u twee keer met een 
transparante beits of witte of gekleurde grondverf. Om een 
goed resultaat te behalen lakt u de deur 3 tot 4 keer. Tussen 
de behandelingen door de deur licht opschuren.

Als preventie voor het intrekken/absorberen van vocht:
• Voorziet u alle gaten en sleuven voor sloten, brievenplaten, 

scharnieren, glassponningen e.d. van een extra 
beschermende grondlaag.

• Beschermt u de onder- en bovenkant van de deur door een 
extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product aan te 
brengen.

• Op de plaats van de aansluiting tussen paneel en stijl, 
dorpelverbindingen, weldorpels en glas moet u altijd 
afkitten (hout met overschilderbare acrylaat kit en glas met 
een beglazing kit), aan beide zijden van de deur.

Controle en onderhoud
Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en eventuele 
beglazing. Breng verf aan waar nodig. Bij buitendeuren die 
regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht, 
adviseren wij de deur af te werken met een licht 
reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende 
behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden 
blootgesteld.
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Hoe bestel ik mijn CanDo producten

1. U kunt uw binnendeur of buitendeur eenvoudig bestellen 
  aan de hand van de naam van de deur. 
  In de maattabel kunt u zien in welke maten de gewenste deur 

beschikbaar is.

2. Indien u gekozen heeft voor een glasdeur. Kunt u aan de hand 
  van de deurnaam eenvoudig het bijpassende glas bestellen.
  (zie de maattabel voor beschikbare maten)

3. Bijpassende accessoires als tochtwering, deurlijsten, beslag of 
eventueel schuifdeursysteem kunt u samen met de deur bestellen. 
U krijgt uw deur dan compleet geleverd.

4. Kiest u voor een bewerking, kunt u dit aangeven bij uw bestelling. 
U krijgt de deur dan volledig bewerkt geleverd.

CanDo® deuren boodschappenlijst 

 Deurmodel: 

 Maat:

 Glassoort: 

 Beslag: 

 Deurlijst:

 Tochtwering

 Schuifdeursysteem

 Bewerking:

      Tochtvaldorpel

      Slotgat*

      Brievensleuf*

      Driepuntsluiting*

      Glasmontage**

* alleen voor buitendeuren

**alleen voor binnendeuren

90

Inspiratie opdoen?
Kijk op www.cando.eu en 

stel op de CanDo Home 

Designer geheel naar eigen 

smaak uw deur en andere 

CanDo producten samen.
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Maattabel
In de maattabellen kunt u controleren of de door u gewenste deur verkrijgbaar is in de juiste maat. 

De tabellen zijn onderverdeeld in binnen- en buitendeuren. In de bovenste regel staan de standaard-

deurhoogtes 201,5 cm, 211,5 cm en 231,5 cm. De standaard-deurbreedtes zijn: 58, 63, 68, 73, 78, 

83, 88 en 93 cm. Voor tuindeuren is een afwijkende deurhoogte van 176 cm verkrijgbaar.

91

 Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5

53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Whiteline Dimension FSC

Aberdeen incl. blank facetglas gehard S S/O S/O

Atlanta S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Bolton incl. blank glas gehard S S/O S/O S/O S/O S S/O S/O S/O

Bristol incl. MDF panelen vlak S S/O S/O S S/O S/O S/O O S/O

Cardiff S/O S/O S/O S/O S/O S S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Blank glas gehard • • • • • • • • • • • •

Satijn facetglas gehard • • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood 6-ruits • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood Prestige • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood Kwarts • • • • • • • • • • •

Coventry S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Dublin S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Blank facetglas gehard • • • • • • • • • • • •

Satijn facetglas gehard • • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood Diamant • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood 8-ruits • • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood Façade • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood Carré • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood Kristal • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood Parel • • • • • • • • • • •

Dunbar S S/O S/O

Dundee S S/O S/O S/O S/O S S S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Blank glas gehard • • • • • • • • • • • • •

Blank facetglas gehard • • • • • • • • • • • • •

Matglas gehard • • • • • • • • • • • • •

Glasgow S S/O S/O

Blank glas gehard • • •

Satijn facetglas gehard • • •

Glas-in-lood 6-ruits • • •

Glas-in-lood Prestige • • •

Glas-in-lood Kwarts • •  •

Jersey S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Blank facetglas gehard • • • • • • • • • •

Satijn facetglas gehard • • • • • • • • • •

Glas-in-lood 10-ruits • • • • • • • • • •

Glas-in-lood Robijn • • • • • • • • • •

Kent S S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Leeds S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Blank glas gehard • • • • • • • • • • •

Blank facetglas gehard • • • • • • • • • • •

Matglas gehard • • • • • • • • • • •

Binnendeuren
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 Whiteline Dimension FSC Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5

53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Liverpool S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Manchester S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Blank glas gehard • • • • • • • • • • •

Matglas gehard • • • • • • • • • • • • •

Blank facetglas gehard • • • • • • • • • • • • •

Satijn facetglas gehard • • • • • • • • • • • • •

Satijn facetglas gehard + 3 facetpanelen • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood 6-ruits + 3 facetpanelen • • • • • • • • • • •

Newcastle incl. MDF panelen facet S S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

York S/O S/O S/O S/O S/O S S/O S/O S/O S/O S/O S/O

 Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5

53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Whiteline Traditional FSC

Delft S/O S/O S/O S/O S/O S S S/O

Kampen S/O S/O S/O S/O S/O S S S/O

Blank facetglas gehard • • • • • • • •

Leiden S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Maastricht S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Muiden S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Glas-in-lood Briljant • • • • • • • • • • •

Glas-in-lood 10-ruits • • • • • • • • • • •

Satijn facetglas gehard • • • • • • • • • • •

Blank facetglas gehard • • • • • • • • • • •

Naarden S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Blank facetglas gehard • • • • • • • • • • •

 
 

 Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5

53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Whiteline Advanced FSC

Wellington S/O S/O S/O S/O S/O S S S/O

plakroedes 2x4 stuks horizontaal • • • • • • • •

plakroedes 2x1 stuks verticaal • • • • • • • •

Hilton incl. blank glas gehard S/O S/O S/O S/O S/O S S S/O

plakroedes 2x4 stuks horizontaal • • • • • • • •

plakroedes 2x1 stuks verticaal • • • • • • • •

Chelsea incl. matglas gehard S/O S/O S/O S/O S/O S S S/O

plakroedes 2x4 stuks horizontaal • • • • • • • •

plakroedes 2x1 stuks verticaal • • • • • • • •

  
S  = alleen stompe deur verkrijgbaar   O  = alleen opdekdeur verkrijgbaar   S/O = in stompe en opdekdeur verkrijgbaar / opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar

Binnendeuren
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 Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5

53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Naturel deuren 

Naturel Eiken S S/O S S/O

Naturel Eiken incl. matglas gehard S/O S S/O

Naturel Walnoot S S/O S S/O

Naturel Walnoot incl. matglas gehard S/O S S/O

Naturel Wengé S S/O S S/O

Naturel Wengé incl. matglas gehard S/O S S/O

 Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5

53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Boardpaneeldeuren FSC

Calgary S/O S/O S/O S/O S/O S S S S S S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Calgary 6-ruits incl. blank glas gehard S/O S

Montreal S S S/O S/O S/O S S

Montreal 6-ruits S S/O

Blank glas gehard • •

Quebec S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Quebec 2-ruits incl. blank glas gehard S/O S

Toronto S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S S S/O S/O S/O S/O S/O

Toronto 6-ruits S/O S/O

Blank glas gehard • •

 Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5

53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Boarddeuren  

Board vlak PEFC S S S/O S/O S/O S/O S/O S S S S S S S S S S S S S

Board vlak volspaan PEFC S S S S S S S S S S S S S S S S S

Board vlak 30 min. brandwerend NEN 6096 S S S S S S S S S S S S S

Board vlak 60 min. brandwerend NEN 1634 S S S S S S S S S S S

Board gelakt wit FSC O O O O O O O O O O

Board gelakt superior zuiverwit FSC O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Board gelakt superior zuiverwit klein glas FSC O O O O O O O O O O

Board gelakt superior zuiverwit groot glas FSC O O O O O O O O O O

Board gelakt superior zuiverwit volspaan FSC O O O O O O O O O O O O

Board gelakt superior zuiverwit 30 min. 
brandwerend FSC

O O O O O O O O

S  = alleen stompe deur verkrijgbaar   O  = alleen opdekdeur verkrijgbaar   S/O = in stompe en opdekdeur verkrijgbaar / opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar
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Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5 Incl. wel-

dorpel53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

ML 540 TFT S S S S S S Ja

Glas-in-lood isolatieglas Rose gehard • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Medaillon gehard • • • • • •

ML 610  TFT S S S S S S Ja

Panelen • • • • • •

Isolatieglas blank gehard • • • • • •

Isolatieglas satijn block gehard • • • • • •

ML 615  TFT S S S S S S Ja

Isolatieglas blank gehard • • • • • •

Isolatieglas mat gehard • • • • • •

ML 616 TFT S S S S S S S Ja

Isolatieglas mat gehard • • • • • • •

ML 617 TFT S S S S S S  Ja

Isolatieglas mat gehard • • • • • •  

ML 620 / ML 625 TFT S S S S S S Ja

1-ruitsverdeling met blank isolatieglas gehard • • • • • •

4-ruitsverdeling met blank isolatieglas gehard • • • • • •

9-ruitsverdeling met blank isolatieglas gehard • • • • • •

1-ruitsverdeling met mat isolatieglas gehard • • • • • •

4-ruitsverdeling met mat isolatieglas gehard • • • • • •

9-ruitsverdeling met mat isolatieglas gehard • • • • • •

ML 630 TFT S S S S S S Ja

Blank isolatieglas gehard • • • • • •

4-ruits verdeling t.b.v. ML 630 • • • • • •

ML 650 TFT S S S S S S Ja

Glas-in-lood isolatieglas Arrow • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Flower • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Heritage • • • • • •

ML 660 S S S S S S S Ja

Panelen • • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Berlijn gehard • • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas mat gehard • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Toledo gehard • • • • • •

Isolatieglas blank gehard • • • • • •

Isolatieglas satijn block gehard • • • • • • •

ML 670 incl. draairaam met isoglas en rooster TFT S S S S S S Ja

ML 675 incl. draairaam met isoglas en rooster TFT S S S S S S S Ja

ML 685 TFT S S S S S S Ja

Paneel • • • • • •

ML 690 incl. draairaam met isolatieglas TFT S S S S Ja

ML 695 incl. draairamen met isoglas en roosters S S S S S S S Ja

Buitendeuren
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Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5 Incl. wel-

dorpel53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

ML 540 TFT S S S S S S Ja

Glas-in-lood isolatieglas Rose gehard • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Medaillon gehard • • • • • •

ML 610  TFT S S S S S S Ja

Panelen • • • • • •

Isolatieglas blank gehard • • • • • •

Isolatieglas satijn block gehard • • • • • •

ML 615  TFT S S S S S S Ja

Isolatieglas blank gehard • • • • • •

Isolatieglas mat gehard • • • • • •

ML 616 TFT S S S S S S S Ja

Isolatieglas mat gehard • • • • • • •

ML 617 TFT S S S S S S  Ja

Isolatieglas mat gehard • • • • • •  

ML 620 / ML 625 TFT S S S S S S Ja

1-ruitsverdeling met blank isolatieglas gehard • • • • • •

4-ruitsverdeling met blank isolatieglas gehard • • • • • •

9-ruitsverdeling met blank isolatieglas gehard • • • • • •

1-ruitsverdeling met mat isolatieglas gehard • • • • • •

4-ruitsverdeling met mat isolatieglas gehard • • • • • •

9-ruitsverdeling met mat isolatieglas gehard • • • • • •

ML 630 TFT S S S S S S Ja

Blank isolatieglas gehard • • • • • •

4-ruits verdeling t.b.v. ML 630 • • • • • •

ML 650 TFT S S S S S S Ja

Glas-in-lood isolatieglas Arrow • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Flower • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Heritage • • • • • •

ML 660 S S S S S S S Ja

Panelen • • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Berlijn gehard • • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas mat gehard • • • • • •

Glas-in-lood isolatieglas Toledo gehard • • • • • •

Isolatieglas blank gehard • • • • • •

Isolatieglas satijn block gehard • • • • • • •

ML 670 incl. draairaam met isoglas en rooster TFT S S S S S S Ja

ML 675 incl. draairaam met isoglas en rooster TFT S S S S S S S Ja

ML 685 TFT S S S S S S Ja

Paneel • • • • • •

ML 690 incl. draairaam met isolatieglas TFT S S S S Ja

ML 695 incl. draairamen met isoglas en roosters S S S S S S S Ja

 Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5 Incl. wel-

dorpel53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Achterdeuren 600 serie TFT

ML 640 TFT S S S S S S Nee

Blank isolatieglas gehard • • • • • •

8-ruits verdeling t.b.v. ML 640 • • • • • •

ML 666 TFT S S S S S S Nee

Blank isolatieglas gehard • • • • • •

6-ruits verdeling t.b.v. ML 666 • • • • • •

ML 692 TFT S S S S S S S Nee

Blank isolatieglas gehard • • • • • • •

4-ruits verdeling t.b.v. ML 692 • • • • • • •

Achterdeuren 600 serie FSC

ML 640 FSC S S S S S S Nee

Blank isolatieglas gehard • • • • • •

8-ruits verdeling t.b.v. ML 640 • • • • • •

ML 666 FSC S S S S S S Nee

Blank isolatieglas gehard • • • • • •

6-ruits verdeling t.b.v. ML 666 • • • • • •

ML 692 FSC S S S S S S Nee

Blank isolatieglas gehard • • • • • •

4-ruits verdeling t.b.v. ML 692 • • • • • •

 Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5 Incl. wel-

dorpel53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Achterdeuren 500 serie 

ML 554 S S S S S S S S S S Nee

Blank isolatieglas • • • • • • • • • •

ML 557 S S S S S S S S S S Nee

Blank isolatieglas • • • • • • • • • •

ML 559 S S S S S S S S S S Nee

Blank isolatieglas • • • • • • • • • •

Achterdeuren 500 serie FSC

ML 554 FSC S S S S S S S S S S Nee

Blank isolatieglas • • • • • • • • • •

ML 557 FSC S S S S S S S S S S Nee

Blank isolatieglas • • • • • • • • • •

ML 559 FSC S S S S S S S S S S Nee

Blank isolatieglas • • • • • • • • • •

 Deurhoogte 201,5 Deurhoogte 211,5 Deurhoogte 231,5 Incl. wel-

dorpel53 58 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93 63 68 73 78 83 88 93

Vuren achterdeuren

ML 457 FSC S S S S S S S S Nee

ML 459  S S S S S S S S Nee

Tuindeuren

ML 465 recht FSC 176 x 83 S S Nee

ML 470 rond FSC 176 x 83 S S Nee

ML 480 recht 176 x 83 S S S Nee

ML 495 rond 176 x 83 S S Nee
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v

Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak

Voor meer informatie 
en inspiratie gaat u naar

www.cando.eu

CanDo® 85990010. Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten 

voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden 

ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.
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