
Deuren van de

hoogste kwaliteit

Hollandse 

Design Deuren



Bij de keuze van uw deur hoeft u noch in materialen en afwerking,

noch in vorm en kleur, compromissen te sluiten.

Onze deurpanelen voor uw voordeur zijn van de hoogste kwaliteit

en te leveren in kunststof of aluminium en veelal ook in hout of glas.

Door de vele mogelijkheden in kleur, meerkleuren, (decor -) folies of

combinaties van kleuren, folies en glas, zoals glas-in-lood, structuur -,

gezandstraald - of gewelfd glas kunt u uw eigen en persoonlijke 

Design Deur samenstellen.

Hollandse 

Design Deuren

Type Pag.

11 13
11-1 14
35 7
150 7
150-1 8
172 5
186-1 5
200 14
216 9
217 9
218 9
301 14
306 12
406 11
414 13
420 10
424 10
2778 6
4143 13
6418 6
6427 8
6455 13
6508 5
6514 4
6516 4
6525 8
6547 11
6547-2 11
6568 6
6849 8
6860 4
6864 3
6868 4
6872 4
6877 3
6880 3

3 x 
klassieke
typen 15

5 x
glasdetails 15

De mooiste kleuren? 
Komen uit de natuur!
En zijn een reden voor veel
levensvreugd.
Mensen kunnen over de
200 kleuren en miljoenen 
kleurschakeringen onder-
scheiden.

Geniaal, dat wij het com-
plete kleurenspectrum van 
de RAL kaart of  middels
kleurmonster beheersen 
en op deze wijze de door u
gewenste kleur of kleuren 
op uw deur kunnen leveren
om zodoende uw eigen
persoonlijke Design Deur
samen te stellen.

U wilt de natuurlijke charme
van hout en nagenoeg geen
onderhoud?
Wij leveren alle gangbare
(hout -) decorfolies in 
kunststof of in aluminium - en
indien gewenst - ook in 
combinatie met de door u
gewenste kleur of meerkleuren
om uw eigen persoonlijke
Design Deur samen te stellen.
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Vision

Ontworpen voor de 
individualist met visie op 
de toekomst

6864
opliggende  edelstaal ‘Lisenen’
helder ISO glas
RAL 7016 Antracietgrijs
vleugeloverdekkend deursysteem
greep 9026-13 edelstaal

6880 ‘Madras Pave’ blank ISO glas  [E]
Opliggende edelstaal 
‘Lisenen’

6877 ‘Reflo’ blank ISO glas   [A]
Opliggende edelstaal 
‘Lisenen’

De afgebeelde modellen 
- zgn. vleugeloverdekkende
deursystemen - zijn ook
leverbaar als deurpaneel

Detail 6880 Opliggende 
edelstaal ‘Lisenen’
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Vision

Detail 6868
opliggende 
edelstaal ‘Lisenen’

6860 Stootplaat SB 700-3 [A]6516 ISO glas G 957 [D]
Zandstraalmotief

6514 ISO glas G 961 [A]
Zandstraalmotief

6872 Opliggende edelstaal [D]
‘Lisenen’

6868 Opliggende edelstaal [C]
‘Lisenen’



Akzent

Verfrissende, elegante 
en toekomstgerichte 
ontwerpen

6508
Ook leverbaar zonder 
de 3x sierbeugels V 20

ISO glas G 256 mat motief
en met glasstenen op helder glas
RAL 3004 purperrood
vleugeloverdekkend deursysteem
edelstaal sierbeugels V 20
greep 9028-13 edelstaal

172 ISO glas G 1545 blauw [B]
‘Bleiornamentik’ met
Chinchilla blank

6508 ISO glas G 1139 [B]
Zandstraalmotief

De afgebeelde modellen - zgn. vleugeloverdekkende
deursystemen - zijn ook leverbaar als deurpaneel
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6568

2778

6418

Akzent
De afgebeelde modellen in de prospectus zijn voorbeelden!
U heeft v.w.b. kleur, meerkleuren, decorfolie of combinaties 
van kleur(en) met folie, beglazingen - standaard ISO glas -
buiten - en binnenornamenten, cassettes en sierbeslag zo 
goed als onbeperkte mogelijkheden.
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Kreativ

Creatieve ontwerpen 
met moderne designs

35
met zijdeel ST 2
ISO glas Chinchilla blank
diepe / afgewerkte profilering
greep 9050-13 edelstaal

Detail 150
met edelstaal
siergreep V 18

150 ISO glas G 327-1 [D]
zandstraalmotief 
Siergreep V 18  

150



Kreativ

6525

150-1 ISO glas G 252  [B]
zandstraalmotief
met gekleurde glasstenen
Ingelegde edelstaal roeden

6427

Detail 6427
Edelstaal ornament
met 3-D optiek
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6849 ISO glas G 924 [B]
zandstraalmotief   
Edelstaal ornamenten



9

Harmonie

Tijdloze ontwerpen 
voor de veeleisende 
individualist

216
Afgebeeld staan het
hoofd - en zijpaneel
type 216 met  
glas-in-lood G 15
greep 8714-13

218 [E]217216 ISO glas G 778 [B]
Glas-in-lood met
Satinato blank en Ornament 521



Harmonie

424 ISO glas G 177
Glas-in-lood met Barock blank
en Ornament 521
Met roeden op glas

424 ISO glas G 733 blauw [B]   
Geslepen glas in kleur
met ijsbloemenglas

420 ISO glas G 177 [B]
Glas-in-lood met Barock blank
en Ornament 521
Zonder roeden op glas

Detail 424
Glaskleuren 

Detail 424
Glas G 177
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420 Zonder cassette



Harmonie

6547 Gezandstraald ISO glas
met heldere rand

6547-1 ISO glas ‘Musselini M6’  [A] 11

406 ISO glas G 213       [A]
Glas-in-lood met lichtgrijs glas,
‘Fussing’ applicatie ‘Altrosa’ en
gekleurde glasranden

De afgebeelde modellen in de
prospectus zijn voorbeelden!
U heeft v.w.b. kleur, 
meerkleuren, decorfolie of
combinaties van kleur(en)
met folie, beglazingen 
- standaard ISO glas - 
buiten - en binnenornamen-
ten, cassettes en sierbeslag
zo goed als onbeperkte 
mogelijkheden.

6547-2 Onder aparte ornamenten   
met cassettes



Harmonie

306 ISO glas G 605 grijs  [A]
Gerilde glasstrepen en grijze
facetgeslepen glasstenen op Satinato blank

306

Detail 306
Glas G 605 grijs
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Harmonie

Diep geprofileerd en
prachtig afgewerkt

11
Afgebeeld met ISO glas G 230
‘Fussing’ motief ‘Altrosa’

414-1 4143 ISO glas G 225 [C]
Glas-in-lood met zwart gekleurd
glas en ijsbloemenglas

6455

Detail 11
ISO glas G 230
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11-1 ISO glas G 242  [C]
Mat glasmotief met heldere
glasstenen op halftransparant glas
Edelstaal ornamenten

Harmonie

200 ISO glas G 160 zwart [C]
Glas-in-lood met zwarte rand 
en ijsbloemenglas301

Detail 200
Glas G 160
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De afgebeelde modellen in de
prospectus zijn voorbeelden!
U heeft v.w.b. kleur, 
meerkleuren, decorfolie of
combinaties van kleur(en)
met folie, beglazingen 
- standaard ISO glas - 
buiten - en binnenornamen-
ten, cassettes en sierbeslag
zo goed als onbeperkte 
mogelijkheden.



2747

Chinchilla blank Delta blank Orchidee blank

Satinato blank IJsbloemen blank

2745 2746 Vleugeloverdekkende systeem
Ook leverbaar als deurpaneel

Prachtig structuurglas!
Evenals de combinatie van kleur, 
meerkleuren en (hout -) decorfolies 
heeft u ook hier de keuze om het 
juiste glas - standaard altijd 
ISO glas - te selecteren.
Vijf mogelijkheden hebben wij 
afgebeeld, maar wij leveren elk 
type structuurglas.
Ook voor uw speciale (glas- ) 
wensen hebben wij een oplossing
om uw eigen en persoonlijke
Design Deur samen te stellen!
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www.polytec.nl

De afgebeelde deuren / deurpanelen in deze 

prospectus zijn een selectie van veel gekozen 

modellen in Nederland en zijn van de hoogst 

mogelijke kwaliteit.

De meeste modellen zijn leverbaar in zowel

kunststof als aluminium en in elk gewenst 

type ISO-glas, glas-in-lood, diverse soorten 

structuurglas of gewelfd glas én in elke 

gewenste RAL-kleur, meerkleuren, decorfolies

of combinaties van (decor -) folie of kleur.


