


An installer’s choice... 

In de snel veranderende wereld van het buitenschrijnwerk bedient Atrium de 
zelfstandige installateur van buitenschrijnwerk met producten en diensten die zijn 
slagkracht naar de eindklant verhogen. 

Door zijn jarenlange ervaring in de sector van ramen en deuren biedt Atrium zijn klanten 
de kans om het verschil te maken op 4 belangrijke gebieden. 

Met Atrium als partner beschikt u over: 

 

 

 

1. Een compleet gamma aan op maat gemaakte buitendeuren die naadloos passen bij 
elke renovatie of nieuwbouw 

2. Een krachtige calculatie– en opmetingstool waarmee u uw klant bij het eerste 
bezoek al een complete prijs kunt bezorgen 

3. Een uitgebreide expertise over onderhoud en schadeherstel bij buitenschrijnwerk in 
aluminium of PVC 

4. Een uitgebreide presales en aftersales service gericht op 100% klantentevredenheid 
bij de eindklant 

 

 



Een compleet aanbod buitendeuren 

Aluminium én PVC 

Elk materiaal heeft zijn voordelen. Wenst uw klant 
een strak gelijnde deur. Of kiest hij voor een nos-
talgisch ontwerp dat beter bij zijn rustieke façade 
past? Geen probleem. Atrium levert deuren uit alu-
minium én uit PVC: 

 

• ALU75: Aluminium deur met inbouwdiepte 
75mm. Standaard vleugeloverdekkend en 
RC2 gekeurd. Ud-waarde 1,29 W/m²K 
(1000X2200 mm met onderdorpel) 

• PVC82: PVC deur met inbouwdiepte 82mm. 
Standaard vleugeloverdekkend en RC2 ge-
keurd. Ud-waarde 0,82 W/m²K (1000X2200 
mm met onderdorpel) 

 

Nieuwbouw én renovatie 

Elke werf kent zijn uitdagingen. Moet u voldoen 
aan de strengste normen van de nieuwbouw? Of 
vraagt de klant een oude woning zonder één rech-
te hoek te renoveren? Geen probleem. Atrium 
heeft het antwoord: 

 

• Al onze deuren zijn CE en RC2 gekeurd en 
voldoen aan de strengste wettelijke eisen. 

• Wij werken enkel met West-Europese leve-
ranciers 

• Elk deurmodel kan uitgevoerd worden in een 
kleur naar keuze om perfect bij bestaande 
gevelelementen te passen 

Standaardmodellen én maatwerk 

Elke klant is anders. En geen enkel gevelelement 
geeft meer expressie aan de identiteit van uw 
klant dan zijn voordeur. Ook hier geen probleem. 
Atrium past zich aan aan uw klant: 

• Uitlijning van deurontwerpen op gevelele-
menten 

• Aanpassing van standaardontwerpen 

• Uitlijning van beglazing op deuren 

• Speciale valse centers 

• Bicolor-uitvoeringen tot in de kleinste details 
(scharnieren, krukken) 

• Kleuren op maat 

Voordeuren, zijdeuren én achterdeuren 

Elke gevel heeft wel een deur. En ook zij– en ach-
terdeuren vormen het mikpunt van inbrekers. 
Waarom zou u dan ophouden bij de voordeur? 
Daarom kan u bij Atrium ook terecht voor zij– en 
achterdeuren die bijpassend zijn aan onze voor-
deuren: 

• Volledig beglaasde deuren, standaard voor-
zien van RC2 beslag, gelaagd glas en dubbe-
le gelakte kruk 

• Half beglaasde deuren, standaard voorzien 
van RC2 beslag, gelaagd glas een dubbele 
gelakte kruk 

Uw klant kan soms wispelturig zijn. Maar dat recht heeft hij. Atrium heeft daarom steeds een antwoord 
klaar. 




