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Aannemers en zzp’ers in de woningbouw kiezen al jaren 

voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwonderlijk. 

Deuren van Skantrae worden met vakmanschap gemaakt 

van hoogwaardig en duurzaam materiaal en voldoen ruim-

schoots aan de eisen en verwachtingen van de professional.

Het gevarieerde assortiment van Skantrae biedt bovendien 

veel ruimte voor de wensen en persoonlijke smaak 

van de opdrachtgever en oplossingen voor specifieke 

maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren van Skantrae  

zijn daarom al 25 jaar de eerste keus van professionals!

Skantrae is een Nederlands bedrijf dat al meer dan 35 jaar succesvol is in de markt van 

hoogwaardige binnen- en buitendeuren. Onze deuren hebben karakter en worden gemaakt 

met passie en vakmanschap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te blijven in design, 

kwaliteit en service. Kiest u voor een deur van Skantrae, dan kiest u voor gegarandeerde 

kwaliteit en jarenlang woonplezier.

Skantrae
Wie zijn wij?



Breed assortiment
Welke deur u ook nodig heeft, het assortiment van Skantrae beantwoordt aan 

uw vraag. Of u nu zoekt naar buitendeuren of deuren voor binnenshuis; van luxe 

binnendeuren met fraaie afwerkingen tot boarddeuren. Voor alle nieuwbouw- 

en renovatieprojecten kunt u bij ons terecht. 

Diepe voorraad
Voor vrijwel alle Skantrae-deurenseries geldt dat we alle standaardmaten op 

voorraad hebben. Met ruim 120.000 deuren, 35.000 glaspakketten en 35.000 

deurkrukken op voorraad kennen wij korte levertijden. Daar kunt u op bouwen.

Technische werkplaats
We beschikken over een moderne technische werkplaats met computer 

gestuurde (CNC)-freesmachines. Profiteer hier ook van. Het scheelt u tijd, arbeid 

en kosten! Zo kunt u zich concentreren op uw vakmanschap en specialisme. 

Landelijk dealernetwerk
Skantrae kent een landelijk dekkend professioneel dealernetwerk. Samen met 

uw partner in bouwmaterialen helpen wij u graag om  uw project te laten slagen. 

Kwaliteit voorop
Vrijwel al onze deuren dragen een KOMO®-certificaat. De kernconstructie van 

onze deuren is zelfs zo stabiel, dat deze deuren alle woningbouweisen overstijgen.

Als het om materiaal gaat, kiezen we uitsluitend voor het beste. We werken met 

FSC®- en PEFC™-gecertificeerd hout en ook bij andere grondstoffen garanderen 

we duurzame kwaliteit.
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Wat leveren wij?

Architraven
De architraven (deurlijsten) zorgen 

voor een mooie afwerking van het 

deurkozijn.

Lambrisering
Voor de persoonlijke afwerking  

van elke wand, passend bij de deur.

Plinten
Stijlvolle plinten met prachtige 

bijpassende profileringen.

Hoekstukken en (plint)neuten
Maak het plaatje helemaal af door 

bijpassende hoekstukken, neuten of 

plintneuten toe te passen.  

Deurbeslag
De finishing touch voor elke deur. 

Prachtig om te zien, subliem om  

te voelen.

Plafondlijsten
Dit zorgt voor een prachtige en 

natuurlijke overgang tussen wand 

en plafond.

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis hebben  

we wel een glassoort in ons programma. 

Aflak Service 

Mooi en makkelijk. Laat Skantrae uw deur aflakken. 

Keuze uit tien RAL-kleuren.  
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Deuren
Skantrae heeft het meest volledige assortiment deuren. We hebben alle stan-

daardmaten op voorraad en bovendien is op bijna alle modellen maatwerk 

mogelijk.

Een greep uit ons uitgebreide assortiment:

• Vlakke boarddeuren 

• Deur-kozijn-sets 

• Luxe binnendeuren   

Glas
Voor al onze binnen- en buitendeuren leveren we bijpassende glaspakketten, die 

we in vrijwel alle gevallen ook direct voor u kunnen plaatsen. Ons glasprogramma 

bestaat grotendeels uit gehard veiligheidsglas dat voldoet aan NEN 3569. Voor 

alle deuren is blank glas, decoratief glas en glas-in-lood beschikbaar. Voor onze 

buitendeuren leveren we ook isolatieglas. 

Deurbeslag
Skantrae heeft deuren in verschillende stijlen waarmee u volop kunt variëren en 

combineren. Uw deur maakt u af met bijpassend deurbeslag, daarom leveren 

wij deurbeslag in vele stijlen en afwerkingen. Voor buitendeuren leveren we 

een breed programma veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. Zo kunt u 

kiezen voor het gemak van één leverancier voor uw deuren en toebehoren, die 

bovendien de prestaties van het samengestelde product garandeert.

Hang- en sluitwerk
Uiteraard leveren we ook passend hang- en sluitwerk. En in elke prijsklasse 

hebben we bijpassend hoogwaardig beslag voor alle deuren in het assortiment. 

Daarnaast alles wat benodigd is om de deur af te hangen, zoals scharnieren in 

verschillende finishes, schuifrails, meerpuntsluitingen en uiteraard verschillende 

deursloten. 

Decoratieve producten
Om uw deuren helemaal af te maken, leveren we een uitgebreid assortiment 

decoratieve producten. Denk daarbij aan bijpassende architraven (deurlijsten), 

plinten, plafondlijsten, neuten en lambrisering. Onmisbare details om de sfeer 

en de architectuur van uw bouwproject te benadrukken.

• HPL-deuren

• Brandwerende deuren

• Geïsoleerde voordeuren

• Tuin- en balkondeuren
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Inmeten
Ons inmeetteam opereert landelijk. Deze specialisten beschikken over de meest 

nauwkeurige meetapparatuur met unieke deurensoftware, waarmee we 

onze CNC-machines direct aansturen. Zo minimaliseren we de kans op fouten. 

We kunnen de deuren contourvolgend aan het kozijn frezen, voor de meest 

optimale hangnaden. U merkt: de kwaliteit zit bij Skantrae ook in de details.

Bewerken
U kunt uw vakmensen waarschijnlijk beter en efficiënter inzetten dan voor 

het bewerken van deuren. Dit zijn immers vaak tijdrovende en specialistische 

werkzaamheden. Daarom nemen wij u dit werk graag uit handen. Schakel ons in 

voor:

• glas- en slotmontage 

• paumelle-boringen 

Ook leveren we graag al het hang- en sluitwerk. Dan hoeft u de deur alleen nog 

maar vakkundig te plaatsen.

Aflakken
Een aantal deurenseries leveren wij standaard in RAL 9010 afgelakt

uit voorraad.  Maar er is meer mogelijk. Wilt u gemak én keuzevrijheid? 

Bij onze Skantrae Aflak Service kunt u kiezen uit één van de tien 

meest toegepaste RAL-kleuren.

Vraag naar de mogelijkheden voor uw project.

Logistieke ondersteuning
Skantrae is gespecialiseerd in logistieke ondersteuning bij uw project, wij denken  

graag met u mee. Zo kunnen wij deuren gesorteerd per kavel en gelabeld per 

sparing leveren; desgewenst gefaseerd en op de bouw. Daarbij maken we 

optimaal gebruik van de flexibiliteit en mogelijkheden van ons grote magazijn.

Montage
Al vanaf 20 deuren helpt Skantrae u graag bij het plannen en coördineren van 

afhangers voor de montage. Wij zijn daarbij het aanspreekpunt en regelen 

alles voor u. Zo weet u ook zeker dat de kwaliteitsdeuren die u bestelt met de 

grootste zorg worden behandeld en geplaatst.

• frezen 

• armschaven 

• inkorten 

• scharnierkrozingen 
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Verkoopondersteuning
Ons verkoopteam helpt u graag. Niet alleen met een passende aanbieding 

voor uw project, maar ook voor het meedenken bij tekeningen en bestekken. 

Daarvoor hebben we alle expertise in huis. 

Data en BIM
U kunt onze productgegevens terugvinden in Stabu. We werken er hard aan 

om onze deuren  beschikbaar te maken voor BIM. Zo kunt u prachtige renders 

maken, of heel praktisch data verzamelen en beheren. We maken het u zo 

gemakkelijk mogelijk. Graag houden wij u via onze website en dealers hiervan 

op de hoogte. 

Showroominrichting
Er bevindt zich altijd een Skantrae-dealer bij u in de buurt. Zo kunt u dicht bij huis 

de deuren in het echt zien en voelen. Ook kunt u bij ons in Zevenaar langskomen, 

om onze deuren en deurkrukken te bekijken. 

Bij projecten creëren we regelmatig (tijdelijke) showroomopstellingen of 

we werken mee aan het inrichten van modelwoningen met onze deuren en 

toebehoren; optimale service voor uw klant.

Koperskeuze-brochure
De omvang van ons assortiment maakt het soms lastig om een keuze te maken. 

Daarom bieden we voor projecten speciale meerkeuzebrochures aan. We 

presenteren daarin een bij het project passende selectie deuren en toebehoren.

Voor uw eigen kopersinformatie of voor uw website zorgen wij ook graag voor 

geschikte content, in woord en beeld.

Skantrae Academy
Als grootste deurenspecialist delen we graag onze kennis en ervaring met u.  

Bijvoorbeeld over kwaliteitsborging, productverwerking, veiligheid of commercie.  

We bieden maatwerk trainingen voor onze dealers, maar ook voor verwerkers.

Academy



Mezger Lodges | Domburg Walkart House | Zeist

Enkele
van onze projecten

Pastorijtuin | Sint-Michielsgestel Wimbledon | Overveen
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Blader online door onze brochures  
of bestel deze vandaag nog op  

www.skantrae.com

Skantrae biedt voor elke deuropening een ruime keuze. Zowel in binnen- als buitendeuren.  
Uniek hierbij is dat 98% van de deurmodellen direct uit voorraad leverbaar is. Dus heeft u snel 
nieuwe deuren met bijpassende accessoires nodig? Dan zorgt Skantrae, samen met één van 
haar dealers, voor een snelle levering! 
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MEER INFORMATIE?

Wij horen graag hoe wij u kunnen ontzorgen in uw project.
Kijk op www.skantrae.com of bel 0316 – 58 66 00 voor meer informatie. 

Skantrae B.V.
Mega 1, 6902 KL  Zevenaar
Postbus 48, 6900 AA  Zevenaar

T : 0316 - 58 66 00
W : www.skantrae.com
E : info@skantrae.com


