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BINNENDEUREN

BINNENDEUREN

HOUTBEWERKING IS ONZE PASSIE!

HOUTBEWERKING IS ONZE PASSIE!

Ons familiebedrijf is gekend om zijn passie en vakkennis van het schrijnwerk en biedt al meer dan dertig jaar 
kwaliteitsvolle deuren aan. Twijfel dus zeker niet om een bezoek te brengen aan onze toonzaal voor meer info en 
vrijblijvende o� ertes!

Bezoek onze toonzaal met meer dan 150 deuren!
Ma-vr: 10-12 u / 13-18.30 u • Za: 10-18  u - zo gesloten

VLOT BEREIKBAAR!

RUIM
E KEUZE! 

350 M
2  TOONZAAL

90 % van onze deuren is eigen productie… dus ook de scherpste prijzen!
Eigen plaatsingsdienst.
Ons deskundig verkoopteam zorgt voor een antwoord op al uw vragen.
Maatwerk mogelijk.
Kijk op www.jacobs-deuren.be voor meer info, foto’s of speciale acties.

Glasdeuren

Veiligheidsdeuren / brandvertragende deuren

Een vaste waarde in elke woning, klassiek 
of modern. TA
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Bescherm wat u dierbaar is! 
Een ruime keuze aan inbraakwerende en brand-
vertragende deurgehelen.



Ons Fun-gamma biedt een uitgebreide keuze aan � neer-, 
lak- en laminaatdeuren.

Serie Fino : � neerdeur met massief eiken inleglat.

Fun serie – eenvoud troef!Classic massief: Tijdloze klasse!

Ons uitgebreid gamma massief eiken binnen-
deuren werd speciaal ontwikkeld voor wie alleen 
het beste goed genoeg is. 40 deurmodellen, 10 
mogelijke moulures en meer dan 15 verschillende 
afwerkingsmogelijkheden. 
“Een massieve deur, het eerste meubel in je huis!”

Gelakt, eik of beuk, alles is moge lijk! 
20 modellen, 2 types moulures!

Classic style, met een vleugje nostalgie.

Verschillende types  deurlijsten 
mogelijk!
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