
PRIJSLIJST 2022



2 Procasa | 2022    FACTORY FRAMES 3Be inspired.

Leveringsspecificaties 5

Factory Frames | schuifdeuren type A en B 6

Factory Frames | schuifdeuren type C en D 7 

Factory Frames | schuifdeuren type E 8 

Factory Frames | schuifdeuren toebehoren en toeslagen 9

Factory Frames | schuifwanden 10

Factory Frames | schuifwanden toebehoren en toeslagen 11

Factory Frames | scharnierdeuren type A en B 12

Factory Frames | scharnierdeuren type C en D 13

Factory Frames | scharnierdeuren type E 14

Factory Frames | scharnierdeuren toebehoren en toeslagen 15

DEUREN, SCHUIFDEUREN EN PANELEN

Be inspired.

De strakke zwarte kaders van de (schuif)deuren zorgen
voor een moderne en industriële look en werken als een
eyecatcher in je interieur. Ze passen in ieder interieur en
worden steeds vaker toegepast als ruimtedeler. Met een 
stijlvolle Factory Frame van Procasa breng je meer licht in je 
huis, met het schuifdeur systeem bespaar je ruimte en hoef 
je niet bang te zijn voor dichtslaande deuren. Procasa Factory 
Frames zijn ook geschikt voor buiten. Denk hierbij aan het 
afsluiten van een overkapping of tuinkamer.

Procasa Factory Frames worden vervaardigd van hoogstaand
aluminium met een stalen greep. Zo heb je wel de looks, maar
dan voor een scherpere prijs. De deuren worden altijd op
maat gemaakt en passen daarmee in iedere woning.

Productinformatie:

-  Aluminium frame leverbaar in zwart, antraciet, kwartsgrijs, 
wit, alu en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur 

-  Vele vakverdelingen mogelijk
- Inmeten en monteren mogelijk
-  Staand systeem (bodemrollend) of hangend systeem
-  Ook als draaideur verkrijgbaar, optioneel met zijlichten  

en kozijn
-  De deuren zijn niet volledig isolerend, tocht- en  

slagregendicht 

Factory Frames

Meer licht  
en openheid
in je woning!

INHOUD

Omschrijving

Versie:  2022.1 - 2023.1
Geldig vanaf:  01-07-2022

Genoemde prijzen zijn in Euro.  incl. BTW
Prijzen zijn onder voorbehoud geldig tot 31-12-2022.
Wijzigingen in ons assortiment en de samenstelling van prijs en producten 
zijn voorbehouden.

een perfecte deur
voor iedere woonstijl 

Zwart

Antraciet

Alu

Kwartsgrijs

Wit

Bladzijde

Frame kleuren:
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VERWERKINGSSPECIFICATIES 

Inmeten € 124

Montage 1 deur of element € 310

Meerprijs elk volgende deur of element € 93

Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen een inmeetafspraak in te plannen. 
Levertijd na inmeten c.q. opdracht is tussen 7 - 10 werkweken

Let op! Inmeten vindt alleen plaats bij opdracht en wanneer de situatie volledig afgewerkt is; plafond, wanden en vloeren zijn klaar.
Na inmeten mogen er geen aanpassingen meer verricht worden aan bovengenoemde. Indien het inmeten niet kan worden uitgevoerd of er 
worden na het inmeten aanpassingen verricht, zullen er extra (inmeet)kosten in rekening worden gebracht.
BMN verzorgt alleen de montage als er ook door BMN is gemeten. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

400 mm

Style Rondo - type A, B, en E
(gemonteerd op de stijl)

Relievo
(alleen mogelijk i.c.m. schuifdeuren)

300 mm

Solid 300 - type C300 en D300
(gemonteerd in het glas)

500 mm

Style Carré - type A, B, en E
(gemonteerd op de stijl)

Elegant

400 mm

Solid 400 - type C400 en D400
(gemonteerd in het glas)

tot 
1500 mm

tot 
1500 mm

Maatwerk stanggreep 
(gemonteerd op onderbrekingsprofiel 

30 mm)

500 mm

Flat 500 - type C500
 (gemonteerd in het glas)

min. 500 mm
max. 900 mm

Flat Max type B en E
(gemonteerd in het glas)

TYPE GREPEN

TYPE GREEPLIJSTEN

INMETEN (PER ADRES)

MONTAGE (PER ADRES - PER MONTAGEDATUM)

Roomdivider in
industriële look,
stoer en stijvol 
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FACTORY FRAMES | SCHUIFDEUREN FACTORY FRAMES | SCHUIFDEUREN

300 400 500

1050

300 400

1050

Type A

Type B3 Type B4 Type B5 Type D300

Type C300 Type C400 Type C500

Type D400

Deur / element:
Standaard bodemrollend
Meerprijs hangend (zie toeslagen)
Inclusief boven- en onderrail en wielen

Deur / element:
Standaard bodemrollend
Meerprijs hangend (zie toeslagen)
Inclusief boven- en onderrail en wielen

Deur / element:
Standaard bodemrollend
Meerprijs hangend (zie toeslagen)
Inclusief boven- en onderrail en wielen

Deur / element:
Standaard bodemrollend
Meerprijs hangend (zie toeslagen)
Inclusief boven- en onderrail en wielen

Prijzen per deur / element type A (exclusief greep)
Greeplijst Relievo 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Type A € 601 € 692 € 782

   

Meerprijs greeplijst Elegant - per deur / element 
Greeplijst Elegant 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) € 30

Prijzen per deur / element type B (exclusief greep)
Greeplijst Relievo 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Type B3 € 702 € 804 € 907 € 1.009 € 1.127

Type B4 € 753 € 861 € 970 € 1.078 € 1.195

Type B5 € 803 € 917 € 1.032 € 1.146 € 1.264

Type B3 Plus (incl. stanggreep T- of Hoekgreep) € 898 € 1.000 € 1.103 € 1.205 € 1.323

   

Meerprijs greeplijst Elegant - per deur / element 
Greeplijst Elegant 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) € 30

Prijzen per deur / element type D (inclusief greep Solid 300 of Solid 400)

Greeplijst Relievo 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Type D300 / D400 € 1.032 € 1.136 € 1.238 € 1.341 € 1.459

         

   

Meerprijs greeplijst Elegant - per deur / element 
Greeplijst Elegant 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) € 30

Prijzen per deur / element type C (inclusief greep Solid 300, Solid 400 of Flat 500)
Greeplijst Relievo 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Type C300 / C400 / C500 € 898 € 1.000 € 1.103 € 1.205 € 1.323

   

Meerprijs greeplijst Elegant - per deur / element 
Greeplijst Elegant 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) € 30
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FACTORY FRAMES | SCHUIFDEUREN FACTORY FRAMES | SCHUIFDEUREN

E6 E10

Specificaties:
• Prijzen zijn gebaseerd op inbouwhoogte tot 2650 mm
• Deurprijzen zijn incl. boven- en onderrail
• Railset leverbaar in de kleuren alu zilver, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet
• Deuren zijn standaard voorzien van gehard helder glas 4 mm
• Voor een vast element geldt dezelfde prijs als een schuifdeur
• Standaard wordt uitgegaan van een bodemrollend systeem, voor een hangend systeem geldt een toeslag
• Bij een hangend systeem met de opening tot aan het plafond, is een extra afdekklikkap benodigd (van de dagmaat)
• Schuifdeuren C en D zijn standaard uitgevoerd met een greep
• Schuifdeuren C400 en D400 zijn tegen meerprijs uitvoerbaar met een schuifdeurslot
• Schuifdeuren type A, B en E zijn niet standaard uitgevoerd met een greep
• Standaard wordt het hart van de greep op 1050 mm gemonteerd. Indien anders gewenst graag aangeven

Deur / element:
Standaard bodemrollend
Meerprijs hangend (zie toeslagen)
Inclusief boven- en onderrail en wielen

Type E8

Prijzen per deur / element type E (exclusief greep)

Greeplijst Relievo 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Type E6 € 814 € 916 € 1.019 € 1.122 € 1.239

Type E8 € 936 € 1.053 € 1.171 € 1.290 € 1.424

Type E10 (*meer dan type E10 op aanvraag) € 1.076 € 1.211 € 1.347 € 1.483 € 1.638

   

Meerprijs greeplijst Elegant - per deur / element 
Greeplijst Elegant 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) € 30

Meerprijs glassoorten - per deur / element

tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Gelaagd helder of mat glas - 6 mm € 95 € 110 € 125 € 140 € 155

Gehard brons of grijs glas - 4 mm € 95 € 110 € 125 € 140 € 155

Gehard satijn - 4 mm
(ondoorzichtig - alternatief gelaagd mat) € 95 € 110 € 125 € 140 € 155

Gehard nylon - 4 mm
(ondoorzichtig - toepassing bij min. 1 onderbreking) € 95 € 110 € 125 € 140 € 155

Gehard zwart - 6 mm € 165 € 225 € 285

Volkern Trespa - (in kleur profiel) € 95 € 110 € 125 € 140 € 155

Toebehoren

Softclosing enkel - min. deurbreedte 750 mm € 48

Softclosing dubbel - min. deurbreedte 750 mm € 96

Softclosing midden - links en rechts schuiven € 83

Kantschuiven - per stuk € 87

Tochtrubber plat - per m¹ € 6

tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Extra Onderbrekingsprofiel horizontaal 25x16 - per stuk € 51 € 57 € 63 € 68 € 75

Extra Onderbrekingsprofiel horizontaal 33x23 - per stuk € 51 € 57 € 63 € 68 € 75

Extra Onderbrekingsprofiel verticaal 25x16 - per stuk € 136

Extra Onderbrekingsprofiel verticaal 33x23 - per stuk € 136

Eindkap - per stuk (benodigd waar de bovenrail vrij hangt) € 48

Wandaansluitprofiel - per stuk (13 of 35) € 72

Koppelprofiel - per stuk (H-profiel) € 72

Kokerprofiel 35 x 35 - per stuk € 145

Kokerprofiel 50 x 50 - per stuk € 190

Kokerprofiel 80 x 80 - per stuk € 295

Toeslag 3-sporige rail - per m¹ (1x dubbele + 1x enkele boven-
rail, 1x 3-sporige onderrail) € 38

Toeslag extra lengte 2-sporige rail - per m¹ € 82

Inhouwhoogte hoger dan 2650 mm tot 2850 mm +10%

Inbouwhoogte hoger dan 2850 mm tot 3000 mm +20%

Inbouwhoogte hoger dan 3000 mm tot 3200 mm +30%

Toeslagen hangsysteem

tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Toeslag hangsysteem - incl. 1x softclosing, 1x afdekklikkap en 
RVS muurgeleiding (lengte rails is dubbele deurbreedte) € 385 € 410 € 435 € 460 € 485

Toeslag vast element hangsysteem - incl. 1x afdekklikkap € 75 € 100 € 125 € 150 € 175

Afdekklikkap - per m¹ € 20

Eindkap hangsysteem - per stuk (benodigd waar de bovenrail vrij hangt) € 48

Extra softclosing hangsysteem - min. deurbreedte 800 mm € 110
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FACTORY FRAMES  | SCHUIFWANDENFACTORY FRAMES | SCHUIFWANDEN

schuifvast schuif vast
Wand: 
2 x schuifdeur - 2 x vast element
Standaard bodemrollend
Meerprijs hangend (zie toeslagen)

Incl. 2 x enkele softclosing - 
2 x wandaansluitprofielen

Meerprijs glassoorten - per wand tot 3200 mm tot 4000 mm tot 4800 mm tot 5600 mm tot 6400 mm

Gelaagd mat glas - 6 mm € 480 € 560 € 640

Gehard brons of grijs glas - 4 mm € 480 € 560 € 640 € 720 € 800

Gehard nylon - 4 mm (ondoorzichtig - toepassing bij min. 1 onderbreking) € 480 € 560 € 640 € 720 € 800

Gehard zwart - 6 mm € 800 € 1.000 € 1.200

Volkern trespa - (in kleur profiel) € 480 € 560 € 640 € 720 € 800

Toebehoren
Softclosing enkel - min. deurbreedte 750 mm € 48

Softclosing dubbel - min. deurbreedte 750 mm € 96

Softclosing midden - links en rechts schuiven € 83

Kantschuiven - per stuk € 87

Tochtrubber plat - per m¹ € 6

tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Extra Onderbrekingsprofiel horizontaal 25x16 - per stuk € 51 € 57 € 63 € 68 € 75

Extra Onderbrekingsprofiel horizontaal 33x23 - per stuk € 51 € 57 € 63 € 68 € 75

Extra Onderbrekingsprofiel verticaal 25x16 - per stuk € 136

Extra Onderbrekingsprofiel verticaal 33x23 - per stuk € 136

Eindkap - per stuk (benodigd waar de bovenrail vrij hangt) € 48

Wandaansluitprofiel - per stuk (13 of 35) € 72

Koppelprofiel - per stuk (H-profiel) € 72

Kokerprofiel 35 x 35 - per stuk € 145

Kokerprofiel 50 x 50 - per stuk € 190

Kokerprofiel 80 x 80 - per stuk € 295

Toeslag 3-sporige rail - per m¹ (1x dubbele + 1x enkele bovenrail, 1x 

3-sporige onderrail)
€ 38

Toeslag extra lengte 2-sporige rail - per m¹ € 82

Inhouwhoogte hoger dan 2650 mm tot 2850 mm +10%

Inbouwhoogte hoger dan 2850 mm tot 3000 mm +20%

Inbouwhoogte hoger dan 3000 mm tot 3200 mm +30%

Meerprijs Glassoorten - per wand tot 3200 mm tot 4000 mm tot 4800 mm tot 5600 mm tot 6400 mm

Toeslag hangsysteem compleet € 920 € 1.020 € 1.120 € 1.220 € 1.320

Extra softclosing hangsysteem - min. deurbreedte 800 mm (2 stuks) € 220
  

Grepen (zie afbeeldingen bladzijde 3)
Enkel Dubbel 

Greep Style Rondo - (Type A, B, en E) € 155 € 196

Greep Style Carré - (Type A, B, en E) € 155 € 196

Greep Flat Max - (Type B en E) € 155 € 196

Solid 300 - (standaard in Type C300 en D300) € 155 € 196

Solid 400 - (standaard in Type C400 en D400) € 155 € 196

Flat 500 - (standaard in Type C500) € 155 € 196

T- of Hoekstanggreep Type B3 Plus - gemonteerd op onderbrekingspr. 33 mm € 155 € 196

T- of Hoek Maatwerk stanggreep - max. 2000 mm lang (gemonteerd op onderbrekingspr. 33 mm) € 200 € 250

Plakgreep € 95

Greep Multi € 95

Meerprijs Schuifdeurslot (nieuw) - per deur (alleen toepasbaar op Type C400 en D400 - excl. greep en cilinder) € 129

Prijzen per wand Type A (Incl. Railsysteem - Inclusief Greep - Vast-Schuif-Schuif-Vast) 
Greeplijst Relievo (Leverbaar in Alu, Wit, Zwart, Kwarts-
grijs, Antraciet)

tot 3200 mm tot 4000 mm tot 4800 mm tot 5600 mm tot 6400 mm

Type A € 2.704 € 3.104 € 3.464

Prijzen per wand Type B (Incl. Railsysteem - Exclusief 
Greep - Vast-Schuif-Schuif-Vast) 
Greeplijst Relievo (Leverbaar in Alu, Wit, Zwart, Kwarts-
grijs, Antraciet)

tot 3200 mm tot 4000 mm tot 4800 mm tot 5600 mm tot 6400 mm

Type B3 € 3.144 € 3.552 € 3.964 € 4.372 € 4.844

Type B4 € 3.348 € 3.780 € 4.216 € 4.648 € 5.116

Type B5 € 3.548 € 4.004 € 4.464 € 4.920 € 5.392

Type B3 Plus (incl. stanggreep T- of Hoekgreep) € 3.536 € 3.944 € 4.356 € 4.764 € 5.236

Prijzen per wand Type C (Incl. Railsysteem - Inclusief Greep - Vast-Schuif-Schuif-Vast) 
Greeplijst Relievo (Leverbaar in Alu, Wit, Zwart, Kwarts-
grijs, Antraciet)

tot 3200 mm tot 4000 mm tot 4800 mm tot 5600 mm tot 6400 mm

Type C300/C400/C500 € 3.536 € 3.944 € 4.356 € 4.764 € 4.900

Prijzen per wand Type D (Incl. Railsysteem - Inclusief Greep - Vast-Schuif-Schuif-Vast) 
Greeplijst Relievo (Leverbaar in Alu, Wit, Zwart, Kwarts-
grijs, Antraciet)

tot 3200 mm tot 4000 mm tot 4800 mm tot 5600 mm tot 6400 mm

Type D300/D400 € 3.804 € 4.216 € 4.626 € 5.036 € 5.508

Prijzen per wand Type E (Incl. Railsysteem - Inclusief Greep - Vast-Schuif-Schuif-Vast) 
Greeplijst Relievo (Leverbaar in Alu, Wit, Zwart, Kwarts-
grijs, Antraciet)

tot 3200 mm tot 4000 mm tot 4800 mm tot 5600 mm tot 6400 mm

Type E6 € 3.592 € 4.000 € 4.412 € 4.824 € 5.292

Type E8 € 4.080 € 4.548 € 5.020 € 5.496 € 6.032

Type E10 (* Meer dan Type E10 op aanvraag) € 4.640 € 5.180 € 5.724 € 6.268 € 6.888

Meerprijs Greeplijst Elegant - per wand € 120
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FACTORY FRAMES | SCHARNIERDEUREN FACTORY FRAMES | SCHARNIERDEUREN

300 400 500

1050

300 400

1050

Type A

Type B3 Type B4 Type B5 Type D300

Type C300 Type C400 Type C500

Type D400

Deur:
Standaard zonder kozijn
Inclusief 3 scharnieren en 
geïntegreerde magneetsluiting

Deur:
Standaard zonder kozijn
Inclusief 3 scharnieren en 
geintegreerde magneetsluiting

Deur:
Standaard zonder kozijn
Inclusief 3 scharnieren en 
geïntegreerde magneetsluiting

Deur:
Standaard zonder kozijn
Inclusief 3 scharnieren en 
geintegreerde magneetsluiting

Prijzen per deur type A (exclusief greep)
Greeplijst Elegant
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm

Type A € 1.012 € 1.103   

Prijzen per deur type C (inclusief greep Solid 300, Solid 400 of Flat 500)
Greeplijst Elegant
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm

Type C300 / C400 / C500 € 1.290 € 1.393   

Prijzen per deur type D (inclusief greep Solid 300 of Solid 400)
Greeplijst Elegant
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm

Type D300 / D400 € 1.425 € 1.528   

Prijzen per vast element type A (inclusief 1 wandaansluit- of koppelprofiel)
Greeplijst Elegant
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet)

tot 600 mm tot 800 mm tot 1000 mm

Type A € 627 € 718  € 809

Prijzen per vast element type C (inclusief 1 wandaansluit- of koppelprofiel)
Greeplijst Elegant
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet)

tot 600 mm tot 800 mm tot 1000 mm

Type C300 / C400 / C500 € 717 € 819  € 923

Prijzen per vast element type D (inclusief 1 wandaansluit- of koppelprofiel)
Greeplijst Elegant
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 600 mm tot 800 mm tot 1000 mm

Type D300 / D400 € 717 € 819  € 923

Prijzen per deur type B (exclusief greep)
Greeplijst Elegant 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm

Type B3 € 1.115 € 1.217         

Type B4 € 1.165 € 1.274       

Type B5 € 1.216 € 1.330       

Type B3 Plus (incl. stanggreep T- of Hoekgreep) € 1.311 € 1.413

Prijzen per vast element type B (inclusief 1 wandaansluit- of koppelprofiel)
Greeplijst Elegant 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 600 mm tot 800 mm tot 1000 mm

Type B3 € 717 € 819 € 923         

Type B4 € 762 € 870 € 979     

Type B5 € 762 € 922 € 1.035     



14 Procasa | 2022    FACTORY FRAMES 15Be inspired.

Grepen (zie afbeeldingen bladzijde 5)
Type grepen Enkel Dubbel

Greep Style Rondo - (Type A, B, en E) € 155 € 196

Greep Style Carré - (Type A, B, en E) € 155 € 196

Greep Flat Max - (Type B en E) € 155 € 196

Solid 300 - (standaard in Type C300 en D300) € 155 € 196

Solid 400 - (standaard in Type C400 en D400) € 155 € 196

Flat 500 - (standaard in Type C500) € 155 € 196
T- of Hoekstanggreep Type B3 Plus - gemonteerd op onderbre-

kingspr. 33 mm € 155 € 196

T- of Hoek Maatwerk stanggreep - max. 2000 mm lang 
(gemonteerd op onderbrekingspr. 33 mm) € 200 € 250

Plakgreep € 95

Greep Multi € 95
Meerprijs Magneet loopslot (toepasbaar op C400 en D400 - incl. metalen 

deurkruk) € 129

Meerprijs Magneet loopslot (toepasbaar op overige types - incl. metalen 

deurkruk) leverbaar medio 3e kwartaal 2022! € 295

Voorbereiding cilinderslot (excl. cilinder - incl. rosetten) € 50

Vrij en Bezet € 160

Type E6 Type E10Type E8

Meerprijs glassoorten 
tot 600 mm tot 800 mm tot 1000 mm tot 1200 mm tot 1400 mm tot 1600 mm

Gehard brons of grijs glas - 4 mm € 80 € 95 € 110 € 125 € 140 € 155

Gehard satijn - 4 mm (ondoorzichtig - alternatief gelaagd mat) € 80 € 95 € 110 € 125 € 140 € 155

Gehard nylon - 4 mm (ondoorzichtig - toepassing bij min. 1 onderbreking) € 80 € 95 € 110 € 125 € 140 € 155

Gehard zwart - 6 mm € 115 € 165 € 225 € 285

Volkern trespa zwart of wit - (overige kleuren op aanvraag) € 80 € 95 € 110 € 125 € 140 € 155

Meerprijs poedercoat in andere kleur / color creations 
1e deur/element Elk volgende element Kozijn

Groep 1 - RAL kleuren € 395 € 225 € 135

Groep 2 - Gold pearl Metal + Gun Metal € 465 € 279 € 170

Metalen kozijnen

(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm tot 1600 mm tot 2000 mm

Metalen kozijn € 555 € 584 € 791 € 849

Meerprijs FLEX Taatsdeur(en) breder dan 1000 mm

Meerprijs Taatsdeur(en) breder dan 1000 mm 1% per cm

Meerprijs Taatsdeur(en) - Leverbaar medio 3e kwartaal 2022

Meerprijs Taatssysteem - per deur/element € 225

Meerprijs Taatssysteem met Muurbeugel - per deur € 350 Als er niet in de vloer geboord kan worden

FACTORY FRAMES | SCHARNIERDEUREN FACTORY FRAMES | SCHARNIERDEUREN

Prijzen per deur type E (exclusief greep)
Greeplijst Elegant 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 800 mm tot 1000 mm

Type E6 € 1.251 € 1.353         

Type E8 € 1.438 € 1.555       

Type E10 (* Meer dan Type E10 op aanvraag) € 1.654 € 1.789       

Prijzen per vast element type E (inclusief 1 wandaansluit- of koppelprofiel)
Greeplijst Elegant 
(Leverbaar in alu, wit, zwart, kwartsgrijs en antraciet) tot 600 mm tot 800 mm tot 1000 mm

Type E6 € 854 € 956 € 1.058     

Type E8 € 1.026 € 1.143 € 1.260   

Type E10 (* Meer dan Type E10 op aanvraag) € 1.224 € 1.359 € 1.494   

Toebehoren

tot 600 mm tot 800 mm tot 1000 mm

Extra Onderbrekingsprofiel horizontaal 25x16 - per stuk € 45 € 51 € 57

Extra Onderbrekingsprofiel horizontaal 33x23 - per stuk € 45 € 51 € 57

Extra Onderbrekingsprofiel verticaal 25x16 - per stuk € 136

Extra Onderbrekingsprofiel verticaal 33x23 - per stuk € 136

Wandaansluitprofiel - per stuk (13 of 35) € 72

Koppelprofiel - per stuk (H-profiel) € 72

Kokerprofiel 35 x 35 - per stuk € 145

Kokerprofiel 50 x 50 - per stuk € 190

Kokerprofiel 80 x 80 - per stuk € 295

Inhouwhoogte hoger dan 2650 mm tot 2850 mm +10%

Inbouwhoogte hoger dan 2850 mm tot 3000 mm +20%

Inbouwhoogte hoger dan 3000 mm tot 3200 mm +30%

Deur:
Inclusief 3 scharnieren en 
geïntegreerde magneetsluiting

Enkel Dubbel

Specificaties:

..   Prijzen zijn gebaseerd op inbouwhoogte tot 2650 mm 

..   Profielen leverbaar in de kleuren alu zilver, wit, zwart,   
    kwartsgrijs en antraciet 

..   Deuren zijn standaard voorzien van gehard helder glas 4 mm 
 
..   Scharnierdeuren zijn enkel toe te passen in een bestaand  
    stomp (houten) kozijn. Opdek niet mogelijk 
 
..   Scharnierdeuren C en D zijn standaard uitgevoerd met  
    een greep 

..   Scharnierdeuren C400 en D400 zijn tegen meerprijs    
    uitvoerbaar met een magneet loopslot 

..   Scharnierdeuren type A, B en E zijn niet standaard uitgevoerd  
    met een greep 

..   Bij dubbele scharnierdeuren is het niet mogelijk 1 deur vast  
    te zetten. Dit worden beide loopdeuren 

..   Standaard wordt het hart van de greep op 1050 mm       
    gemonteerd. Indien anders gewenst graag aangeven

·



Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks kan het getoonde beeldmatertiaal in deze brochure afwijken 

van de werkelijkheid en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Procasa.nl
BMNshowroom.nl

Be inspired.

Hier verkrijgbaar


