1

VERFIJNDE DETAILS OP ELK NIVEAU

MIRACLES COME
IN PAIRS
Het is de verbinding die een paar sterk maakt. Dat geldt zeker voor aluminium deuren.
Taatsdeuren stralen door de verbinding met de vloer en het ontbreken van een
deurkozijn vanzelfsprekendheid, lichtheid en luxe uit. Deze deuren bewegen altijd mee in de
looprichting en zijn ook als draai- en schuifdeur toepasbaar.

Voor alle TWIN DOORS geldt: door het ontwerp van hoogwaardig aluminium en glas
krijgt licht vrij spel in huis. Ruimtes vloeien in elkaar over en worden optisch vergroot.
En … ze voegen klasse en tijdloos design toe aan ieder interieur.
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VERFIJNDE DETAILS OP ELK NIVEAU

UNIEK EN STRAK
DESIGN OP MAAT
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 aluminium deuren 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.

Ontwerp je ideale deur op www.twindoors.nl
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KLANT AAN HET WOORD

“ZOVEEL SFEER IN
DE WOONKAMER”
Een hartelijk welkom, dat vonden Marloes en Sander belangrijk toen ze het interieur
van hun Tielse woning renoveerden. Moderne chique textielsoorten geven de
woonkamer een warme en moderne uitstraling. Maar het zijn de deuren die hun
gastvrijheid belichamen. Taatsdeuren wel te verstaan. Aluminium deuren met drie
glasvlakken voorzien van blank glas, waardoor licht diep in het huis doordringt.

“Wat me het meest aanspreekt? De ruimte oogt zo veel groter. En… de strakke
lijnen. Het hele interieur is in balans. Het stoere metaal en de prints aan de wand
contrasteren en harmoniëren tegelijk. Beide komen beter tot hun recht. Het is of
ons huis door de taatsdeuren een geheel is geworden.”

Marloes en Sander, Tiel

Lees het hele verhaal van Marloes en Sander op www.twindoors.nl
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BEAUJOLIE

THINK OUTSIDE THE BOX

KLEUREN EN
COATINGS

SPECIAL COLLECTION

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,

Luxe en eigenheid. Dat stralen de TWIN DOORS uit wanneer

zijn ze samen één. Met een open blik en lach ontdekken

je ze ontwerpt in de bijzondere kleuren, zoals goud, brons

ze dagelijks hun omgeving waarin alles mooi is.

en champagne. Denk eens out of the box met ons rijke pallet
aan kleur- en coating mogelijkheden. Durf te kiezen voor

De manier waarop deze twee-eenheid mensen welkom

expressie, het verrijkt je interieur!

heet is vervat in de BEAUJOLIE collectie. Deuren in de
warme kleuren goud, brons en champagne die met

Wist je trouwens dat ook iedere RAL-kleur mogelijk is?

een ‘zachte’ houten en lederen afwerking een nog

Je bent van harte welkom in de showroom om de gehele

persoonlijker karakter krijgen. Door te variëren met

collectie aan kleuren en coatings te ervaren.

accenten krijgt jouw inrichting een eigen signatuur.
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LEER OP DE
DEUR VOOR EXTRA
CACHET

SERENE LUXE
MET EEN HOUTEN
INLEG
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EENVOUD LEIDT TOT ELEGANTIE

DESIGNED BY
REMY MEIJERS
Topontwerper en interieurarchitect Remy Meijers was nauw betrokken bij het
ontwerpproces van TWIN DOORS. De kracht van Meijers is om elementen en
ruimtes met elkaar te verbinden en te versterken. De lichtval in huis is één van zijn
inspiratiebronnen. Spanning creëert hij door te werken met eerlijke materialen
zoals glas, hout, steen en metaal. In combinatie met de routing en zichtlijnen
vloeien ruimtes in elkaar over en ontstaat volgens Meijers een vanzelfsprekend
interieur. Alsof het altijd zo was.

In de collectie van TWIN DOORS is de hand van Meijers zichtbaar. Zijn
ingetogen ontwerpen komen in ieder interieur tot hun recht. De krachtige
lijnen en authentieke uitstraling van TWIN DOORS versterken ruimtes, terwijl
de detaillering het deurontwerp verrijkt. Of zoals Meijers het verwoordt: “Rust,
spanning en (materiaal) rijkdom dragen bij aan een juiste balans in huis. Als
daarnaast de details en afwerking optimaal zijn, leidt eenvoud tot elegantie.”
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DUURZAAM EN LICHT IN GEWICHT

DE UNIEKE
EIGENSCHAPPEN
VAN ALUMINIUM
RUIM 30 JAAR EXPERTISE

Onderscheidend aan TWIN DOORS zijn de in verstek
gemaakte profielen. Deze elegante afwerking is een

100% NEDERLANDS
EN DUURZAAM

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.

TWIN DOORS is een 100% Nederlands product. We combineren de knowhow van Plan Effect – ruim 30 jaar
expertise op het gebied van glazen wandsystemen en aluminium deuren voor kantoren – met onze passie voor
sfeervolle interieurs. Aan onze kracht en jouw wensen voegen we zorg voor de toekomst toe. TWIN DOORS worden
duurzaam geproduceerd van gerecycled aluminium. Onze eigen vakmensen verzorgen de productie, levering en de
montage. Monteurs die hun vak verstaan en de service verlenen die je bij zo’n exclusief product mag verwachten.

Inclusief montage
en gratis inmeten
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Gratis levering
binnen 6 weken

Vakmanschap

ruim 30 jaar ervaring

100% maatwerk

vraag offerte aan
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CREËR EEN UNIEKE DEUR OP MAAT

PERSOONLIJK
INTERIEURADVIES IN 3D
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 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.

Laat je inspireren en adviseren in onze showroom.
Maak een afspraak op www.twindoors.nl
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BEPAAL JE BELIJNING / VLAKVERDELING

KIES JE TOEPASSING

MAKE YOUR DREAMS COME TRUE

1 vlak

3 gelijke
vlakken

3 ongelijke
vlakken

Enkele deur

4 gelijke
vlakken

Enkele deur
met zijlicht

Enkele deur met
dubbele zijlichten

Dubbele deur

Dubbele deur met
zijlicht

Dubbele deur met dubbele
zijlichten

STEL JE PERFECTE
DEUR SAMEN

* Alle toepassingen zijn beschikbaar in alle belijningen.

KIES JE KLEUR DEURFRAME

KIES JE TYPE GLAS

KIES JE TYPE DEUR

TWIN DOORS worden door onze eigen vakmensen
180º
Zwart
RAL 9005

Zwartgrijs
RAL 7021

Wit
RAL 9016

Gold
metallic

Bronze
metallic

op maat gemaakt. Dat geldt voor onze standaard

90º

Champagne
metallic
Helder

Mat

Grijs

Taatsdeur

Draaideur

klassieke taatsdeuren, voor de schuifdeuren én de
Schuifdeur

draaideuren, specials en zijpanelen. We bieden je
de mogelijkheid om jouw deuren te ontwerpen tot
design element en eyecatcher in jouw eigen interieur.

KIES JE DEURGREEP

Kijk voor meer inspiratie op onze website of maak een
afspraak en laat je inspireren en adviseren in onze

EXTRA OPTIES

TWISTED

SQUARE

DICHT PANEEL

showroom. www.twindoors.nl
INLEG IN HET DEURFRAME

Staat jouw gewenste
TWIN DOOR er niet tussen?

Alphenberg leder
Tundra Collectie

Off Black

Chocolat

Clay

Grey

Sand

Stone

Titanium

Petrol

Blank eiken Grijs eiken

Moeras
eiken

Vraag een offerte bij ons aan.

Wood
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OOK IN ONZE COLLECTIE:
EXCLUSIEVE SCHUIFDEUREN,
DRAAIDEUREN, KASTDEUREN,
WALK-IN CLOSETS
Kijk www.twindoors.nl voor alle mogelijkheden.
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“DE DEUR IS ZOVEEL
MEER DAN EEN
SLUITPOST, HET IS EEN
SFEERMAKER IN HUIS”
REMY MEIJERS
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TWIN DOORS B.V.
De Elzenhof 11
4191 PA Geldermalsen
+31 (0)345-5872020
info@twindoors.nl
www.twindoors.nl
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