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TWIN DOORS
“MIRACLES COME IN PAIRS”

Miracles come in pairs. Het is de verbinding die een paar sterk 
maakt. Dat geldt ook voor taatsdeuren. Door het ontbreken van 
een deurkozijn stralen taatsdeuren vanzelfsprekendheid, lichtheid 
en luxe uit. De deuren bewegen altijd mee in de looprichting. Het 
ontwerp van staal en glas geeft licht vrij spel in huis, waardoor 
ruimtes in elkaar overvloeien en optisch vergroten. En …
taatsdeuren voegen klasse en tijdloos design toe aan je interieur.
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HIGH END TAATSDEUREN

TWIN DOORS is een 100% Nederlands product. Hier zijn we trots op. 
De deuren worden duurzaam gemaakt uit gerecycled 
aluminium. De afwerking - met in verstek gemaakte profielen - 
toont het vakmanschap van Plan Effect. Onze adviseurs en 
monteurs zetten bovendien graag dat stapje extra dat je bij zo’n 
mooi designproduct mag verwachten. 

TWIN DOORS kiest bewust voor aluminium. Een aluminium taats-
deur is duurzaam, licht in gewicht  én heeft mooie strakke details. 
Hierdoor krijgt de taatsdeur een elegante, trendy of industriële 
uitstraling.

Grotere en kleinere deuren levert TWIN DOORS ook. Net als andere 
vlakverdelingen, iedere gewenste RAL-kleur en diverse glastypes.
Wil je een deur naar eigen ontwerp samenstellen, neem dan 
contact op met onze adviseurs. Dankzij onze eigen productie kun-
nen jouw favoriete deur voor iedere toepassing creëren.

It’s 
all 
about 
experience.
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WERKWIJZE & SERVICE

ONTWERP JE DEUR
Online of in onze showroom stel je de gewenste deur samen. 
Je ontvangt een offerte en we maken een afspraak om de 
taatsdeur in te meten.

ADVIES EN INMETEN
Een taatsdeur is een maatwerkproduct. Onze montage-adviseur 
komt bij je thuis om de ruimte in te meten. Op basis van dat bezoek 
is het nog mogelijk om de bestelling of het ontwerp te wijzigen. 
Tevens plannen we op dat moment een montageafspraak in. 
Dit doen we in overleg met jou en eventueel ook met de aannemer.

AAN DE SLAG
Als het ontwerp is goedgekeurd en de maten bekend zijn, gaan we 
in Geldermalsen voor je aan de slag. Dat doen we direct! 
Geen lange levertijden … TWIN DOORS produceert binnen 6 weken 
jouw nieuwe taatsdeuren.

MONTAGE EN VAKMANSCHAP
Onze eigen vakmensen verzorgen de montage. Monteurs die hun 
vak verstaan en de service verlenen die je bij zo’n exclusief product 
mag verwachten.
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INTERIEUR EN ONTWERP
“VERFIJNDE DETAILS OP ELK NIVEAU”

Het inrichten van een huis is een spel van lijnen. Door de horizon te 
verleggen, worden ruimtes als groter en vrijer ervaren én ontstaat 
een natuurlijke loop in huis. De subtiele kaders van taatsdeuren zijn 
bovendien een toevoeging aan ieder interieur. Verfijning bij een 
modern en minimalistisch interieur. Een stoere uitstraling in een
industriële of historische omgeving. Het zijn eyecatchers die 
bezoekers warm welkom heten. Thuis, op kantoor of in een restaurant.



100% MAATWERK

TWIN DOORS worden op maat gemaakt. Dat geldt voor 
onze standaard klassieke taatsdeuren en de deuren die 
je zelf kunt ontwerpen.

Onderscheidend aan TWIN DOORS zijn de in verstek 
gemaakte profielen. Deze elegante afwerking is een 
knipoog naar de historische stalen taatsdeuren. Onze 
deuren worden echter vervaardigd uit aluminium. De 
unieke eigenschappen van aluminium – sterk en licht 
– bieden veel ontwerpvrijheid. Denk aan slanke details, 
een vrije keuze in vlakverdeling en deuren in iedere 
gewenste kleur.
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DEURGREPEN

Handgrepen versterken het imago van de taatsdeuren 
en zijn de finishing touch. Daarom ontwerpen en maken 
we ze met zorg. Extra aandacht is daarbij uitgegaan 
naar de detaillering, zodat de grepen altijd aangenaam 
aanvoelen.  

Aan welke stijl je de voorkeur geeft, bepaal je zelf. Je 
kunt kiezen voor deuren zonder handgrepen. De strakke 
en minimalistische SQUARE. Of het klassieke ontwerp 
TWISTED. 

TWISTED

SQUARE
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KLEUREN EN COATINGS

Denk eens out of the box met onze exclusieve kleuren en coatings, 
zoals metallic champagne en bronze. Of misschien staat 
een antraciet grijze of witte taatsdeur wel heel stijlvol in jouw 
interieur?! Wist je trouwens dat iedere RAL-kleur mogelijk is? 
Je bent van harte welkom in de showroom om de gehele collectie 
aan kleuren en coatings te ervaren. 



SPECIALS MET PERSOONLIJK KARAKTER 

Achter de BEAUJOLIE collectie schuilt een persoonlijk verhaal.  De ontwerpen zijn 
geïnspireerd op Beau en Jolie, broer en zus en tweeling. Ieder met een eigen 
karakter, zijn ze samen één. Met een open blik en lach ontdekken ze dagelijks hun 
omgeving waarin alles mooi is.  
 
De manier waarop deze twee-eenheid mensen welkom heet is vervat in de BEAUJOLIE 
collectie. Deuren in de warme kleuren bronze en champagne die met een ‘zachte’ 
houten en lederen afwerking een nog persoonlijker karakter krijgen.

BEAUJOLIE
SPECIAL COLLECTION



LUXE EN EIGENHEID 
 
Luxe en eigenheid. Dat straalt de BEAUJOLIE collectie uit. De speciaal voor TWIN DOORS 
ontworpen taatsdeuren zijn verkrijgbaar in verschillende exclusieve kleuren en coatings, 
zoals bronze en champagne

De BEAUJOLIE collectie kan je complementeren met een rijk pallet aan leer- en 
houtsoorten. En … diverse vlakvullingen. Denk aan diverse soorten glas of dichte panelen 
met leer bekleed. 



DUURZAAMHEID

Aan onze kracht en jouw wensen voegen we zorg 
voor de toekomst toe. TWIN DOORS worden duurzaam 
geproduceerd van gerecycled aluminium. Plan 
Effect beschikt voor haar producten over een 
Cradle to Cradle Silver certificaat en streeft naar 
een energieneutrale productie. Wist je trouwens dat 
aluminium een van de weinige materialen is die na 
recycling haar unieke eigenschappen behoudt? 
Hierdoor kunnen we een lange levensduur garanderen.

TM



LICHTINVAL EN BEWEGINGSVRIJHEID

Hoe voel jij je als in huis de deuren meebewegen in de looprichting? Als licht vrij spel heeft? Als 
deuren geen sluitposten zijn maar designelementen? 

Taatsdeuren bieden jou bewegingsvrijheid. Er ontstaat een natuurlijke flow. Deuropeningen 
worden maximaal benut om licht door te laten. Ruimtes worden als vanzelfsprekend met 
elkaar verbonden en vergroot. Bovendien voegen de deuren in staal en glas aan iedere ruimte 
sfeer toe. Ingetogen design om jou maximale luxe te laten ervaren.

Wat denk je van een taatsdeur met een vast zijpaneel in dezelfde stijl als jouw enkele of dub-
bele taatsdeur? Bekijk de mogelijkheden in onze webshop of laat je inspireren in de showroom. 
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UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Dikte deur   40 mm 
Deurprofiel   Geëxtrudeerd aluminium
Kleur deur   Zwart, RAL 9005 
    Overige kleuren op aanvraag
Coating   Poedercoating, fijne structuur
Max. deurhoogte  2800 mm
Max. deurbreedte  1000 mm
Max. hoogte zijpaneel  2800 mm
Max. breedte zijpaneel 600 mm
Taatsscharnier  Stealth Pivot 180°
Functies   Zelfsluitend, ruststand op 90°



INDUSTRIËLE GLASWAND

EGO, het meest industriële enkelglas wandsysteem op dit 
moment! De verticale en horizontale aluminium profielen geven 
dit wandsysteem een stoere vintage uitstraling, passend bij heel 
veel stijlen. Het is een ware eyecatcher, straalt kracht uit en geeft 
jouw interieur thuis of jouw kantoorruimte een eigen identiteit. Of 
beter gezegd, een eigen EGO. Het wandsysteem is gemaakt van 
aluminium, maar heeft een stalen uitstraling. De vlakverdeling 
is naar eigen wens in te vullen. Zo creëer je van elke ruimte een 
eigen EGO! 



INSPIRATIE EN ADVIES

Inspiratie opdoen of extra advies inwinnen kan in onze showroom in Geldermalsen. 
Onze adviseurs tonen je graag de verfijning en het gebruiksgemak van de 
taatsdeuren. Samen met jou maken zij een 3D-tekening en laten ze zien hoe de 
TWIN DOORS jouw interieur versterken en identiteit geven. Indien gewenst, bieden ze 
ook stylingadvies aan en kun je met onze adviseur een unieke deur op maat creëren.

dream
create
inspire
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TWIN DOORS
De Elzenhof 11

4191 PA  Geldermalsen
+31 (0)345-5872020

info@twindoors.nl
www.twindoors.nl
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