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U kunt de kosteloze App “ Voordeuren” 
installeren op uw tablet of smartphone. 
(Android  en Apple) 
Met deze App kunt u in 3 stappen 
bekijken welke voordeur het beste in uw 
woning past.

Vernieuwd!

Veiligheidscertificaat
vleugeloverdekkend deurpaneel

(bestemd voor eindklant)

Geachte klant,

Van harte gefeliciteerd met uw voordeurpaneel!

U heeft gekozen voor een kwaliteitsproduct van
POLYTEC NEDERLAND BV welke voldoet aan veiligheidseisen zoals 

opgemaakt in de veiligheidsklasse RC2 N (EN 1627:2011).

Wij bevestigen dat het door u gekozen deurpaneel daadwerkelijk de weerstand verzekert of versterkt van uw 
complete voordeur zodanig dat een minimale weerstand wordt gewaarborgd van 3 minuten aan de inbraak-

pogingen met standaard gereedschappen zoals een kleine hamer, schroevendraaier en tang volgens 
veiligheidsklasse RC2 N (EN 1627:2011).

Deze veiligheidsklasse geldt voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) als referentie 
waaraan een voordeur m.b.t. inbraakveiligheid moet voldoen.

 Referentie

 Productienummer

 Opdrachtbevestiging

 Datum

Ronnie Poelstra, directeur 
POLYTEC NEDERLAND

Partner van:
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Model 6864-53 opliggende lisenen
Optioneel: kleur RAL 7016 | structuurglas 
satinato blank | vleugeloverdekkend | 
geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 106



Model 6864-48-XXL opliggende 
lisenen 
Optioneel: kleur RAL 7012 bazaltgrijs |
structuurglas satinato blank | 
vleugeloverdekkend
Designgreep: V 105 edelstaal

B CModel 6877-53 opliggende lisenen 
Optioneel: kleur RAL 7016 
antracietgrijs | structuurglas reflo | 
vleugeloverdekkend 
Greep: 1071-13 edelstaal / echt hout

A

Modern
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Detail:  
Voorbeeld opliggende lisenen

Detail:  
Voorbeeld gelijkliggende lisenen

Opliggende of gelijkliggende lisenen

6877-53 opliggende lisenen
6877-54 gelijkliggende lisenen

A

6864-48-XXL opliggende lisenen
6864-49-XXL gelijkliggende lisenen

Bij de XXL-deur wordt de lengte/breedte 
van het glas in verhouding gezet tot de 
lengte/breedte van het deurpaneel.

6864-53 opliggende lisenen
6864-54 gelijkliggende lisenen

XXL-deur

B C

standaard deur

Model 6864-53 opliggende lisenen 
Optioneel: kleur RAL 7012 
bazaltgrijs | structuurglas satinato 
blank | vleugeloverdekkend
Designgreep: V 105 edelstaal

Vleugeloverdekkende
deurpanelen uit de

voldoen aan het 
Politiekeurmerk

Veilig Wonen.



6508-60   2013-60   A B

Model 6508-60 
Glas: G 1210 zandstraaldesign 
met gezandstraalde quadranten 
op helder glas
Optioneel: vleugeloverdekkend
Greep: 1062-13 edelstaal

Model 2013-60
Glas: helder glas
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | 
vleugeloverdekkend | weldorpel SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

A B

6

[Afbeelding onder]
Model 6508-70 met geheel glazen zijdelen | 
edelstalen ornament
Glas: gezandstraald glas met een heldere rand
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | 
vleugeloverdekkend | edelstalen stootplaat SB 700-3
Glas zijdelen: G 500-25 zandstraaldesign met een 
heldere rand
Greep: 9028-13 edelstaal

Vleugeloverdekkende
deurpanelen uit de

voldoen aan het 
Politiekeurmerk

Veilig Wonen.



6537-50   C 6537-70   D

Model 6537-50 
Glas: G 1182 zandstraaldesign met 
horizontalen en verticale filigrane, 
heldere strepen 
Optioneel: kleur RAL 7001 zilvergrijs | 
vleugeloverdekkend |
edelstalen stootplaat SB 700-3 
Designgreep: V 105 edelstaal

C Model 6537-70 edelstalen ornament
Glas: G 1182 zandstraaldesign met 
horizontale en verticale filigrane, 
heldere strepen
Greep: 9022-13 edelstaal

D

Model 6419-70 edelstalen ornamenten 
Optioneel: structuurglas masterpoint 
blank | vleugeloverdekkend 
Greep: 1022-13 edelstaal

FModel 6419-60
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | 
gezandstraald glas met een heldere rand
Greep: 9024-13 edelstaal

6419-70   F6419-60   E

E
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Modern
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Model 6418-50
Glas: gezandstraald glas met een heldere rand
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | 
vleugeloverdekkend | edelstalen stootplaat SB 700-3
Greep: 9026-13 edelstaal
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Modern

6418-70   A 6418-60   B

Model 6418-70 edelstalen 
ornamenten 
Glas: G 500-20 zandstraaldesign 
met een heldere rand 
Optioneel: vleugeloverdekkend | 
edelstalen stootplaat SB 700-3
Greep: 1044-13 edelstaal

A
Model 6418-60
Optioneel: structuurglas
madras uadi blank
Greep: 1021-13 edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

B

Model 2778-70 edelstalen ornamenten
Glas: structuurglas satinato blank
Optioneel: golden oak 
Garnituur: V 343 E edelstaal

DModel 2778-30
Glas: structuurglas satinato blank 
Optioneel: kleur RAL 3004 purperrood
Garnituur: V 345 E edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

2778-70   D2778-30   C

C

Vleugeloverdekkende
deurpanelen uit de

voldoen aan het 
Politiekeurmerk

Veilig Wonen.
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Model 6427-70 met geheel glazen zijdelen | edelstalen ornament 
Glas: G 1255 zandstraaldesign met een heldere rand
Optioneel: vleugeloverdekkend | edelstalen stootplaat SB 700-3
Glas zijdelen: G 500-25 zandstraaldesign met een heldere rand 
Greep: 1038-13 edelstaal
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6427-70   A

B

Model 6427-70 edelstalen 
ornament 
Glas: G 1255 zandstraaldesign met 
een heldere rand 
Greep: 1012-13 edelstaal

A Model 6427-70 edelstalen ornament 
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs |
structuurglas madras pave blank |
vleugeloverdekkend | edelstalen 
stootplaat SB 700-3
Greep: 1038-13 edelstaal

B

Modern

Detail:
Model 6427-70 | edelstalen ornament | 

G 1255 zandstraaldesign met een 
heldere rand

Edelstaal: mooi, onderhoudsarm en vormvast

Vleugeloverdekkende
deurpanelen uit de

voldoen aan het 
Politiekeurmerk

Veilig Wonen.



Model 150-60 met zijdeel 
Glas: G 243 zandstraaldesign met een 
heldere rand en een heldere facetgeslepen 
glassteen
Greep: 9023-13 edelstaal

12

A B1501-60   150-70   

A BModel 1501-60 ingelegde 
edelstalen sierstrippen
Glas: G 252 zandstraaldesign 
met heldere rand en blauwe 
piramidevormige glasstenen
Greep: 8742-5 chroom

Model 150-70 edelstalen 
ornament en applicatie
Glas: G 500-25 zandstraaldesign
met een heldere rand
Optioneel: kleur RAL 
7016 antracietgrijs  | 
vleugeloverdekkend  |
edelstalen stootplaat SB 700-6
Greep: 9037-13 edelstaal

Detail:
Model 1501-60 | ornamenten met ingelegde 

edelstalen sierstrippen | 
G 252 met blauwe piramidevormige glasstenen



Detail: 
Model 2015-50
SB 750-2 weldorpel kunststof/gewelfd

Model 2014-50 met geheel glazen zijdelen | 
edelstalen sierbeugels
Glas: structuurglas satinato blank
Optioneel: vleugeloverdekkend | 
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal
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C D2014-50   2015-50   

C DModel 2014-50 edelstalen sierbeugels
Glas: structuurglas satinato blank
Optioneel: kleur RAL 7016 
antracietgrijs | vleugeloverdekkend | 
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal

Model 2015-50 edelstalen sierbeugels
Glas: structuurglas satinato blank
Optioneel: vleugeloverdekkend | 
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

Modern



Model 6547-10 met zijdeel
Glas: G 2003 echt glas-in-lood met structuurglas
satinato blank
Optioneel: cassette
Greep: 9044-13 edelstaal

14
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6547-10   A 6547-10   B

Model 6547-10
Glas: G 756 geslepen V-groef op 
halftransparant glas met heldere 
facetgeslepen glasstenen
Optioneel: decor antracietgrijs | cassette 
Greep: 1038-13 edelstaal

A Model 6547-10
Optioneel: decor grijs | zandstraaldesign 
met een heldere rand | cassette | 
vleugeloverdekkend
Greep: 9036-13 edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

B

Model 346-10 
Optioneel:  kleur RAL
6009 dennengroen | structuurglas
ijsbloemenglas | cassettes
Deurknop: 1090-13-G edelstaal

DModel 6547-10
Glas: G 2003 echt glas-in-lood met 
structuurglas satinato blank
Optioneel: cassette
Greep: 9044-13 edelstaal

346-10   D6547-10   C

C

Klassiek
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Detail:  
Model 420-10 | 

G 177 echt glas-in-lood

Detail:  
Model 200-10 | 

G 160 echt glas-in-lood

Ieder echt glas-in-lood is een met de hand vervaardigd unicaat

200-10   A 4143-10   B

Model 200-10
Glas: G 160 echt glas-in-lood 
zwart met ijsbloemenglas
G 160 echt glas-in-lood in zwart of 
blauw leverbaar
Optioneel: cassette
Greep:  763-2

A Model 4143-10
Glas: G 225 echt glas-in-lood 
zwart met ijsbloemenglas
G 225 echt glas-in-lood zwart of 
blauw leverbaar
Optioneel: cassette
Greep: 9018-6 chroom

B

Model 420-10
Glas: G 1110 zandstraaldesign 
met helder motief
Optioneel: decor antracietgrijs | 
cassette | vleugeloverdekkend
Greep: 1094-13 edelstaal

DModel 420-10
Glas: G 177 glas-in-lood met barock 
blank en ornament 521 blank 
Optioneel: cassette 
Greep: 764-12 edelstaal gestraald

420-10   D420-10   C

C
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Klassiek

6455-10   E

Model 6455-10
Optioneel:  decor dennengroen | 
structuurglas chinchilla blank ǀ 
Greep: 9022-13 edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

E Model 306-11
Glas: G 605 satinato blank met  gerilde 
glasstrepen en heldere facetgeslepen 
glasstenen
Greep: 8767-13 edelstaal

G

Model 414-15
Optioneel:  decor dennengroen | 
structuurglas chinchilla blank ǀ 
Greep: 9022-13 edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

306-11  
 

G414-15   F

F
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Model 217-10 met zwart sierrooster 9885 PB
Glas: structuurglas artista blank
Optioneel: decor dennengroen | cassette | 
vleugeloverdekkend | weldorpel kunststof/gewelfd
SB 750-2
Greep: 342-1



217-10   B 2513   C 217-90   D

19
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Model 217-10 met zijpaneel en
met zwart sierrooster 9885 PB
Glas: structuurglas artista blank
Optioneel: decor dennengroen | cassette
Greep: 9002-1

Model 217-10 met wit sierrooster 9885 P
Optioneel: decor antracietgrijs
Greep: 9022-13
Brievenbus: V 244 E edelstaal

Model 2513
met zwart sierrooster V-95
Glas: structuurglas artista blank
Optioneel: cassette
Greep: 1069-21

Model 217-90
Optioneel: decor dennengroen
Greep: 9001-1
Deurspion: 729-1
Brievenbus: 244-1

217-10   A

A B

C D

Detail:  
Model 217-10 | sierrooster 9885 PB

Oud-Hollands design met een vleug nostalgie Nostalgie



20

Model 6752-10 tweedelig met zwarte sierroosters V-160
Glas: blank
Optioneel: decor antracietgrijs |  vleugeloverdekkend | 
weldorpel gewelfd SB 750-2
Greep:  342-1

De afmeting van het buitenste ornament wordt in 
verhouding gezet tot de afmeting van het deurpaneel.
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Authentieke sierroosters met de hand vervaardigd Nostalgie

Model 420-10
met zwart sierrooster V-170
Glas: blank
Optioneel: cassette | vleugeloverdekkend | ǀ
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop 1064-13-G edelstaal

Model 6751-10
met zwart sierrooster V-160
Glas: blank
Optioneel: decor dennengroen | 
vleugeloverdekkend |ǀ
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal

DC

BA

Detail:
Model 6750-10/6751-10/6752-10

Sierrooster V-160

Detail:
De roosters V-160 en V-170 worden 
vervaardigd uit massief smeedijzer
en vervolgens thermisch verzinkt.

Model 6752-10
met zwart sierrooster V-160
Glas: blank
Optioneel: decor antracietgrijs | 
vleugeloverdekkend |ǀ
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal

De afmeting van het buitenste ornament van 
model 6752-10 wordt in verhouding gezet tot 
de afmeting van het deurpaneel.

Model 6750-10
met zwart sierrooster V-160
Glas: blank
Optioneel: decor zwartblauw | 
vleugeloverdekkend |
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal

420-10   6752-10   

6751-10   6750-10   BA

DC



Model 2745-10
Glas: blank
Optioneel: vleugeloverdekkend  |  
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: 9022-13

22
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In de stijl van de jaren ‘30 Nostalgie

Model 2746-10
Optioneel: decor donkerrood | 
structuurglas satinato blank | 
vleugeloverdekkend | weldorpel 
kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: 763-2

CModel 2747-10
Optioneel: decor antracietgrijs | 
structuurglas chinchilla blank 
Greep: 9022-13

A Model 2748-10
Optioneel: decor antracietgrijs | 
structuurglas chinchilla blank | 
vleugeloverdekkend | weldorpel 
kunststof/gewelfd SB 750-2
Deurknop: 1064-13-G edelstaal
Brievenbus: V 244 E edelstaal

B

2746-10   C

Detail:
Model 2748-10

SB 750-2 weldorpel kunststof/gewelfd 
met houtstructuur

2748-10   2747-10   BA



Chinchilla blank
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Satinato blank

Ornament 504 blank Gotik blank

Reflo

Zandstraaldesign
Gezandstraald glas blijft fascineren 
door een wisselspel van matte en trans-
parante vlakken.
Tijdens het zandstralen wordt het glas-
oppervlak met quartz-zand onder hoge 
druk gestraald en daardoor bewerkt. 
Hierdoor ontstaan gematteerde, als 
fijne nevel, ondoorzichtige motieven.

Echt glas-in-lood
Iedere glas-in-loodbeglazing bestaat uit 
drie glasschijven. De middelste is de 
glas-in-loodschijf welke bestaat uit 
aparte glasstukjes van verschillende 
kleuren en structuurglassoorten. Deze 
worden door loodprofielen middels 
authentiek handwerk samengevoegd. 
De kruispunten worden aan beide 
zijden zorgvuldig gesoldeerd.

Glas- en facetstenen
Heldere- en gekleurde glasstenen of 
geslepen facetstenen geven optische 
accenten. Deze decoratieve applicaties 
worden door glasheldere kleefstof, 
die onder ultraviolet licht uithardt, 
duurzaam met een gezandstraalde 
motiefschijf verbonden.

Structuurglassoorten 
zorgen voor transparantie 
of discretie.

Wij hebben vijf 
mogelijkheden voor u 
afgebeeld, maar leveren bijna 
elk structuurglassoort.

Structuurglassoorten

Sierbeglazingen
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Inzetdeurpaneel of vleugeloverdekkend deurpaneel? 

Wij bieden u drie verschillende uitvoeringsvarianten 
voor de diverse stijlen. Vormt u zich een beeld en kies 
voor een inzetdeurpaneel of  voor een éénzijdig -of  
tweezijdig vleugeloverdekkend deurpaneel.

Over het algemeen worden inzetdeurpanelen in de 
deurvleugel gemonteerd. Dit kunt u herkennen aan 
het kunststof profiel tussen de deurvulling en het 
deurprofiel. Een vleugeloverdekkend deurpaneel 

oogt royaler. De deurvleugel wordt aan de 
buitenzijde elegant overlapt.

Onze tip: Indien u bij de uitvoering geen compromis 
wenst, is de tweezijdig vleugeloverdekkende  
uitvoering de beste keuze. Een strakke uitvoering 
biedt -zowel buiten als binnen- een strakke vorm-
geving. De andere voordelen van deze variant zijn 
de optimale isolatie en onderhoudsvriendelijkheid.

Uitvoeringsvarianten

Buiten inzetpaneel Buiten vleugeloverdekkend paneel:
Bij 1- of 2-zijdig vleugeloverdekkend paneel

Binnen inzetpaneel Binnen vleugeloverdekkend paneel:
Bij 2-zijdig vleugeloverdekkend paneel

Opties buitenzijde: inzetpaneel of vleugeloverdekkend paneel

Opties binnenzijde: inzetpaneel of vleugeloverdekkend paneel
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Deur 1970
ca. 30-50 mm 

bouwdiepte, en-
kele beglazing, 

enkel scharnier-
punt, zonder 

dichtingen.

Isolatiepakket 1

3-voudige beglazing, binnenste- en buitenste glasschijf gecoat, 
argongasvulling in de glastussenruimte, “warme” brug bij de 
beglazingen.
Isolatiekern, hoog-isolerend.
U-waarde van het glas: 0,7 W/m2K**
U-waarde van het deurpaneel* inclusief beglazing 
bij 42 mm deurpaneeldikte: 0,8 W/m2K
Deze uitvoering voldoet aan de eisen van passief wonen.

Standaard isolatie

2-voudige beglazing, binnenste glasschijf gecoat, 
argon-gasvulling in de glastussenruimte,
“warme” brug bij de beglazingen.
U-waarde van het glas: 1,3W/m2K**
U-waarde van het deurpaneel* inclusief begla-
zing bij een 28 mm deurpaneeldikte: 1,1 W/m2K

Isolatiepakket 2

4-voudige beglazing, binnenste- en buitenste glasschijf gecoat,  
argon-gasvulling in de glastussenruimte, “warme” brug bij de 
beglazingen.
Isolatiekern, hoog-isolerend.
U-waarde van het glas: 0,5 W/m2K**
U-waarde van het deurpaneel* inclusief beglazing bij
90 mm deurpaneeldikte: 0,4 W/m2K
Deze uitvoering voldoet aan de eisen van passief wonen.

* Alle berekeningen zijn op basis van model 6508, bij een afmeting van 1000 x 2000 mm. 
** Sierbeglazingen (bijvoorbeeld glas-in-lood) hebben afwijkende U-waarden.

Isolatie
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Veiligheidspakket 1 - inzetdeurpaneel

Geteste veiligheid van de deur naar de normen 
van veiligheidsklasse RC1 N (EN 1627:2011)

Beglazing buitenzijde bestaat uit 6 mm dik 
veiligheidsglas. De beglazing wordt omlopend 
in de lichtuitsnede verlijmd.

extra verlijming

veiligheidsglas 6 mm

Deur 1970 
ca. 30-50 mm 

bouwdiepte, en-
kele beglazing, 

enkel scharnier-
punt, zonder 

dichtingen.

Veiligheid 

Veiligheidspakket 2 - vleugeloverdekkend deurpaneel

Geteste veiligheid van de deur naar de normen van veiligheidsklasse 
RC2 N (EN 1627:2011)

De dekplaten bestaan uit hoog weerstandsbestendig materiaal.

Beglazing buitenzijde bestaat uit 4 mm dik float- of structuurglas. 

float- of structuurglas 4 mm

hoog inbraakwerend

Veiligheidspakket 3 (alleen bij gesloten modellen)

Geteste veiligheid van de onbeglaasde deur naar de normen van veiligheidsklasse RC3 (= WK3, Duitse 
Widerstandsklasse / EN 1627:2011) 

In het midden van de isolatie-inlage wordt een 2 mm dikke staalplaat verlijmd. In combinatie met de 
hoog slagvaste oppervlakte zorgt dit voor een zeer hoge inbraakwerendheid voor gesloten, onbeglaasde 
modellen.

staalplaat

hoog inbraakwerend



Made in Germany

Van de marktleider van hoogwaardige

deurpanelen kunt u eersteklas kwaliteit

en duurzaamheid verwachten.

Wij garanderen u, dat de productie

voor 100 % in Duitsland plaatsvindt.

www.polytec.nl


