
TOONAANGEVEND
Salco BV, al jaren hét toonaangevend deurenbedrijf in Noord Holland. Wij voeren geen 
standaard maten, maar elke deur wordt klantspecifiek geproduceerd. Binnen 4 weken na 
opdracht is een deur gemaakt en gemonteerd. Met keuze uit 15 verschillende paneeltypes en 
diverse opties, kunnen wij voor elke situatie de beste oplossing realiseren. 

PERSOONLIJK
Bij ons staat u als klant centraal. Inmeten, vakkundig advies en een offerte op maat zijn geheel 
vrijblijvend. De deur in offerte wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen, smaak en de stijl 
van uw woning. De basis panelen worden allemaal in een standaard witte aflak geleverd, maar 
kunnen in elke gewenste kleur worden gespoten waarbij u niet wordt beperkt tot alleen een 
selectie RAL kleuren. 

MEERWAARDE
Voor zowel nieuwbouw als bij vervangen van bestaande deuren biedt Salco Garagedeuren een 
meerwaarde voor u en uw woning! Door het toepassen van maatwerk deuren met standaard 
40mm dikke panelen en hoogwaardige, koudebrugonderbroken profielen, bent u gegarandeerd 
van optimale isolatie, veiligheid en afsluiting. Tocht, kou en vocht blijven buiten de deur, 
het comfort wordt verhoogd en uw woonruimte vergroot. Wij openen deuren voor u!

draaideuren



PRAKTISCH EN VEILIG
Standaard zijn de deuren voorzien van een 
solide slot met cilinder en optioneel wordt een 
3-puntsluiting in de loopdeur toegepast; een 
veilig gevoel! Een andere, zeer praktische optie 
is de krachtige deurdranger met vastzetstand. 
Deze sluit gecontroleerd de loopdeur 

afsluiting

beglazing
wens toepassen. Een ander praktisch alterna- 
tief zijn zichtvensters in het paneel. Deze zijn 
voorzien van dubbele, kunststof beglazing 
en optioneel te voorzien van kruisroedes.

MEER ZICHT OF DAGLICHT?
Elke deur kan worden voorzien van enkel of 
dubbel, geïsoleerd veiligheidsglas. Dankzij 
onze maatwerk productie, kunnen wij grootte 
en positie van het glas volledig naar uw 

Zo kunnen wij leveren in elke gewenste kleur 
en bent u gegarandeerd van een fraai geheel, 
wat niet of nauwelijks onderhoud vraagt; 
schilderen is daarmee verleden tijd! 

Zeker bij toepassing als dubbele deuren voor 
uw garage is het deuroppervlak aanzienlijk, 
maar door toepassing van relatief lichte 
materialen en solide scharnieren en beslag, 
zijn de deuren zeer praktisch in gebruik en 
tegelijkertijd zo sterk dat u bent verzekerd 
van jarenlang gebruiksgemak!

TOPKWALITEIT
Salco Garagedeuren staat voor topkwaliteit op 
maat. Door de duurzame materialen waarmee 
wij werken, leveren wij de beste basis voor uw 
deur. De sandwichpanelen hebben een kern 
van isolerend en brand- vertragend schuim 
(CFK-vrij) en zijn standaard 40mm dik. 
De staalplaat van het paneel wordt eerst 
verzinkt en daarna gecoat voor optimale 
conservering. De aluminium profielen van 
kozijn en deuromranding  worden bij keuze 
van een RAL kleur gepoedercoat of bij andere 
kleuren gespoten in een sterke industrielak. 

duurzaam & 
comfortabel

VOOR EEN GEZOND KLIMAAT
Door een goede beheersing van de lucht- 
vochtigheid voorkomt u schimmelvorming 
en houdt u het klimaat binnen gezond. 

De roosters zijn van binnenuit afsluitbaar. 
Leverbaar in grijs geanodiseerd aluminium 
of in kleur van de panelen.

ventilatie

Bekijk de website voor meer informatie, of maak een afspraak voor advies of een offerte. 

Salco Garagedeuren
Nieuwmarkt 2, 1681 NP Zwaagdijk-Oost
Tel: 0228 565 999 
info@salcogaragedeuren.nl
www.salcogaragedeuren.nl

contact
gegevens

waardoor materiaal minimaal wordt belast. 
Met de vastzetstand in geopende positie, 
kunt u met fiets of boodschappen in en uit- 
lopen zonder dat de deur dicht waait, of dat u 
deze moet vasthouden – altijd uw handen vrij!
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