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Afwijkingen van de originele kleuren zijn in deze gedrukte uitgave mogelijk.
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uw deur. uw design. uw comfort.
De keuze van uw voordeur is altijd een belangrijke beslissing, waarbij vooral twee aspecten
belangrijk zijn: levensduur en veiligheid. Wanneer de deur dan ook nog aantrekkelijk oogt,
wordt de beslissing makkelijk. Hoogwaardige TERSA en AVIDA kunststof voordeuren zijn
precies wat men een optimale oplossing noemt: maatwerk van een materiaal dat zich tientallen
jaren heeft bewezen als slagvast, kleur- en lichtecht, bestand tegen weer en wind en
gemakkelijk te onderhouden. Daarnaast staan onze bewezen pakketten voor kleuren, grepen,
inbraakbescherming en comfort ter beschikking, waarmee u de voordeur geheel naar uw smaak
kunt uitvoeren. Als stijl- of paneeldeur, in modern of klassiek design, met TERSA en AVIDA
voordeuren van Weru krijgt u de hoogste kwaliteit. En daarmee het juiste gevoel, dat u de juiste
beslissing heeft genomen.
WERU. DEUREN VOOR HET LEVEN.
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In zes stappen naar de deur van uw leven
U geeft uw leven graag individueel vorm: u rust uw auto uit met een sportpakket en u kiest voor uw
mobieltje ook uw eigen internetbundel. Bij Weru kunt u ook uw voordeur heel gemakkelijk aan uw
wensen aanpassen. Van de vormgeving en kleuren van het kozijn, van de greep tot de veiligheidsen comfortuitvoering kunt u in zes stappen alles volgens uw smaak vastleggen. Tevens kunt u in de
stappen 3 tot 6 kiezen uit verschilende uitvoeringspakketten. Zo verkrijgt u uw droomdeur waarvan
u uw hele leven plezier zult hebben.
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ZOEK DE DEUR VAN UW
WENSEN UIT

GEEF UW
DEUR PROFIEL

LAAT KLEUR
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BEGIN BIJ
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MAAK UW DEUR
NOG VEILIGER

VERBETER UW
COMFORT

In beginsel zijn huizen altijd
modern of juist klassiek te
noemen. Daarop aansluitend
zijn ook de deuren in de
catalogus gesorteerd. Laat u
inspireren en laat uw eigen
smaak beslissen - want de
uitstekende Weru-kwaliteit is bij
elk model gegarandeerd.

U bepaalt zelf hoeveel proﬁel
een deur moet hebben. Of het
nu een vulling in de
glassponning is voor een
klassiek design door optisch
verspringende oppervlakken of
eenzijdig vleugeloverdekkend
voor een moderne look: bij
Weru kunt u kiezen.

Wilt u creatief worden? Graag!
Gebruik dan het drie-stappenkleurenpakket, gesymboliseerd
door de eerste kolom van het
logo. Met de ruime keuze uit
prachtige foliekleuren in houten parelstructuur, evenals
honderden RAL-kleuren maakt
u van uw deur een blikvanger.

Het uiterlijk van uw deur wordt
niet alleen door de kleur
bepaald, maar ook door de
greep. Of het nu een korte of
een lange greep is, hout of
metaal, plat of rond: de drie
pakketniveaus, weergegeven
door de tweede kolom van het
logo, vergemakkelijken het
uitzoeken.

Uw Weru-deur beschermt wat
u lief en dierbaar is. Zelfs de
standaarduitvoering helpt al bij
het voorkomen van inbraken.
Met het Protect-pakket,
aangeduid door de derde
logo-kolom, kunt u de
veiligheid in drie stappen nog
verder verhogen.

Alle TERSA-deuren zijn reeds
uitgevoerd met het WeruAutoLock - dat betekent dat de
deur bij het dichttrekken
automatisch op slot gaat.
Daarnaast kunt u het comfort
met drie selecteerbare
pakketniveaus nog verder
vergroten. Daar staat de vierde
logo-kolom voor

Moderne
designs:
gereduceerde,
lineaire vormen
met ﬁligraanstructuren

Glassponningvulling:
Optisch verspringende oppervlakken tussen
kunststofproﬁel
en deurvulling

Eenzijdig vleugeloverdekkend:
kozijn en vulling
vormen een harmonisch geheel

Colour-pakket: kies hier uw
favoriete kleuren in drie stappen

Greep-pakket: kies de greep van
uw keuze uit drie pakket-opties

Protect-pakket: verhoog de
veiligheid in drie niveaus tot aan
weerstandsklasse RC2

Comfort-pakket: vergroot het
comfort in drie niveaus tot aan het
openen van uw voordeur met een
vingerafdruk

Kwaliteit tot in details: meer
over de vulling en de kozijnen
vindt u vanaf pagina 39

Beken kleur:
onze Colour-opties vindt u
vanaf pagina 48

Pak aan: onze
greep-opties vindt u
vanaf pagina 52

Zorg voor een veilig gevoel:
onze Protect-opties vindt u
vanaf pagina 56

Maak het uzelf gemakkelijk:
onze Comfort-opties vindt u
vanaf pagina 58

Klassieke
designs:
traditionele,
tijdloze vormen
met decoratieve
stijlelementen

Stijlvast naar een passende
deur: onze modellen vindt u
vanaf pagina 8
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Modeloverzicht moderne en klassieke designs en deuren met stijlen
De voordeur is het visitekaartje van uw huis. Daarom is het zo belangrijk, dat deze harmonieus in het
totaalbeeld past. In het grote assortiment TERSA- en AVIDA-kunststof voordeuren vindt u voor elk type
huis de passende deur. Van moderne paneeldeuren met heldere, geometrische vormen en

klassieke paneeldeuren met tijdloos design tot deuren met verticale en horizontale stijlen en grote
glasoppervlakken. Bij de keuze kunt u gewoon uw eigen smaak laten beslissen: de uitstekende
Weru-kwaliteit is bij elk model gegarandeerd.
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Opmerking:
Alle Weru-voordeuren zijn ook met passende zijlichten in
verschillende designs leverbaar
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Moderne deurdesigns
Design, waarvan u kunt genieten: rvs-inlays vallen op, maar zijn niet overdreven aanwezig. Accenten
als deze worden bij Weru immers in het deuroppervlak opgenomen. Zo vormen deze met de
kunststofpanelen een eenheid, wat het schoonmaken vergemakkelijkt. Gecombineerd met een
donkere kleurstelling heeft het trendmateriaal roestvrijstaal een bijzonder attractief effect dankzij het
lichtspel op de oppervlakken.
Roestvrijstalen inlays

Voordeur
Model

H10408

Uitvoering

G

Voordeur
E

TERSA
AVIDA

10

Model

H11175

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H11170

E

Uitvoering

G

–

AVIDA

AVIDA

Model

H11171

E

Uitvoering

G

–

AVIDA

TERSA

TERSA
–

Voordeur

Zijlicht
S00500
E

K

TERSA

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

–
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Druktechnische afwijkingen van de originele kleuren en materialen zijn mogelijk.

TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Moderne deurdesigns

Glaskunst

Voordeur
Model

H11022

Uitvoering

G

Zijlicht
E

TERSA
AVIDA

12

Voordeur

S00500

Model

H11153

K

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H11023

E

Uitvoering

G

–

AVIDA

AVIDA

E

Voordeur

S00500

Model

H11126

K

Uitvoering

G

TERSA

TERSA
–

Zijlicht

E

TERSA
–

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

AVIDA

–
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Moderne deurdesigns
Altijd aan uw zijde: bij bredere ingangen kan men voor een fraaier uiterlijk de deur met één of twee
zijlichten aanvullen. Net zoals bij uw Weru-voordeur heeft u ook bij het zijlicht heel veel
mogelijkheden in vormgeving. Naast de al door ons op het deur-design afgestemde glaskunst, kunt u
ook kiezen uit 20 verschillende ﬁguurbeglazingen of helder glas. Daarmee bepaalt u naast het uiterlijk
ook meteen hoe veel of hoe weinig inkijk u wilt hebben. Voor een complete entree uit één stuk.
Zijlicht

Voordeur
Model

H11169

Uitvoering

G

Zijlicht
E

TERSA
AVIDA

14

Voordeur

S00500

Model

H11150

K

Uitvoering

G

Voordeur
E

TERSA
–

AVIDA

Model

H10126

Uitvoering

G

Voordeur
E

TERSA
–

AVIDA

Model

H11174

Uitvoering

G

E

TERSA
–

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

AVIDA

–
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Moderne deurdesigns
Uitnodiging om aan te pakken: de greep is hét contact met uw deur. Deze moet daarom vooral zeer
hoge functionele kwaliteit bieden. Goed in de hand liggen. Robuust zijn. Maar de greep draagt ook
in hoge mate bij aan het uiterlijk van de voordeur. De lengte en de vorm spelen hierbij een rol. Om te
zorgen dat u precies die greep vindt, die zowel goed in de hand ligt als fraai oogt, kunt u bij Weru
uit diverse modellen kiezen. De benodigde inspiratie en de passende greep voor uw voordeur vindt u
op pagina 44 en vanaf pagina 52.
Greep

Voordeur
Model

H11159

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H11164

E

Uitvoering

G

–

AVIDA

TERSA
AVIDA

16

Zijlicht
E

TERSA

Voordeur

S00500

Model

H11172

K

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H11142

E

Uitvoering

G

–

AVIDA

TERSA

TERSA
–

AVIDA

E

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

–
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Moderne deurdesigns
Het materiaal, waar designdromen van zijn gemaakt: carbon is uiterst sterk en tegelijkertijd extreem
licht en kan nagenoeg in elke model worden gevormd. Daarmee is dit materiaal niet alleen opvallend
aanwezig bij racewagens. Ook als hoogwaardige omlijsting voor het glaselement in uw voordeur valt
het carbon-uiterlijk de bezoekers snel op. Het maakt niet uit in welke kleur u uw deur uitvoert en
welk soort glaskunst u kiest: uw Weru-voordeur zal met zekerheid een winnaar zijn.
Carbon-omlijsting

Voordeur
Model

H11154

Uitvoering

G

Zijlicht
E

S00500

Model

H11156

K

Uitvoering

G

TERSA
AVIDA
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Voordeur

Voordeur
E

TERSA
–

AVIDA

Model

H11173

Uitvoering

G

E

TERSA
–

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

AVIDA

–
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Moderne deurdesigns

Voordeur
Model

H11155

Uitvoering

G

Voordeur
E

TERSA
AVIDA

20

Model

H11157

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H11167

E

Uitvoering

G

–

AVIDA

AVIDA

S00500
E

K

TERSA

TERSA
–

Zijlicht

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

–
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Moderne deurdesigns
De perfecte twist voor uw huis: naast de vele populaire klassieke en moderne vormen die Weru
levert, springen ook onze boogvormige designs in het oog. Met verschillende gebogen
glaselementen kiest u hier voor een zachte deurvorm. Daarmee zorgt u niet alleen binnenshuis voor
een fantastische lichtinval, ook van buiten is het een unieke blikvanger die van uw entree een
afgerond geheel maakt.
Boogvormige glas-opening

Voordeur
Model

H11166

Uitvoering

G

Voordeur
E

TERSA
AVIDA
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Model

H10123

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H11165

E

Uitvoering

G

–

AVIDA

AVIDA

E

Voordeur

S00500

Model

H10127

K

Uitvoering

G

TERSA

TERSA
–

Zijlicht

E

TERSA
–

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

AVIDA

–
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Moderne deurdesigns
Toen was er licht: voor iedereen die zijn hal wil oplichten, zijn deuren met een glaselement exact
de juiste keuze. Zo wordt het ook meteen veel gemakkelijker om je veters te strikken of snel in je
jas te schieten. En om ervoor te zorgen dat alleen het licht naar binnen komt en geen ongewenste
gasten, zijn alle glaselementen van Weru standaard aan de buitenzijde van veiligheidsglas voorzien.

Glaselement

Voordeur
Model

H11161

Uitvoering

G

voordeur
E

TERSA
AVIDA

24

Model

H10125

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H10722

E

Uitvoering

G

–

AVIDA

AVIDA

E

Voordeur

S00500

Model

H11163

K

Uitvoering

G

TERSA

TERSA
–

Zijlicht

E

TERSA
–

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

AVIDA

–
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Klassieke deur-designs
Tijdloos voorop: Weru-voordeuren in klassieke stijl benadrukken met edele design-elementen zoals
cassettes, raampjes of stijlen het traditionele karakter. Maar binnenin klopt een modern hart.
Hoogwaardige materialen worden volgens de laatste stand van de techniek toegepast om aan alle
eisen voor wat betreft veiligheid, warmte-isolatie en comfort op eigentijdse wijze tegemoet te
komen. Zodat ook in de toekomst nog veel plezier van uw voordeur heeft.
Elegante design-elementen

Vlak uitlopende design-groeven

Voordeur

26

Model

H11181

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H11110

E

Uitvoering

G

TERSA

–

AVIDA

–

Voordeur
Model

H10754

E

Uitvoering

G

TERSA

–

AVIDA

–

Voordeur
Model

H10874

E

Uitvoering

G

TERSA

–

TERSA

–

AVIDA

–

AVIDA

–

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

E

27
Druktechnische afwijkingen van de originele kleuren en materialen zijn mogelijk.

TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Klassieke deur-designs

Voordeur

28

Model

H10315

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H10878

E

Uitvoering

G

TERSA

–

AVIDA

–

Voordeur
Model

H10323

E

Uitvoering

G

TERSA

–

AVIDA

–

Voordeur
Model

H10354

E

Uitvoering

G

TERSA

–

TERSA

–

AVIDA

–

AVIDA

–

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

E
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Klassieke deur-designs
Licht verlevendigt onze wereld: tijdloze deuren met imponerende glaselementen staan voor harmonie
en duurzaamheid. De ruim bemeten glasoppervlakken zorgen voor een spectaculaire lichtinval en
mooie, lichte ruimtes. De ondoorzichtige glasstructuren beschermen daarbij uw privacy. Zodat u elke
zonnestraal kunt zien en er heerlijk van kunt genieten.

Glaselement

Greep als design-element

Voordeur

30

Model

H10154

Uitvoering

G

Voordeur
Model

H10339

E

Uitvoering

G

TERSA

–

AVIDA

–

Voordeur
Model

H10837

E

Uitvoering

G

TERSA

–

AVIDA

–

Voordeur
Model

H10347

E

Uitvoering

G

TERSA

–

TERSA

–

AVIDA

–

AVIDA

–

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

E
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Klassieke deurdesigns en deuren met stijlen
Deurdesign dat voor zich spreekt: laat toch uw deur uw post ontvangen. Want bij Weru kunt u in
het zijlicht panelen met brievenbus, deurbel, naamplaat en intercom integreren. Zonder
ingewikkelde gevelaanpassingen of extra apparatuur te moeten installeren.
De panelen van verzinkt en gepoedercoat staal zijn zeer robuust en onderhoudsvriendelijk.
De aluminium naamplaten kunnen naar wens met naam en symbolen worden gegraveerd.
Brievenbus en deurbel in paneel

Voordeur

32

Model

H10562

Uitvoering

G

Voordeur
E

Voordeur

Zijlicht

Voordeur

Model

H00902

Model

H00020

S00520

Model

H00216

Uitvoering

K

Uitvoering

K

K

Uitvoering

K

TERSA

–

TERSA

TERSA

TERSA

AVIDA

–

AVIDA

AVIDA

AVIDA

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Deurdesigns met stijlen

Voordeur

34

Voordeur

Voordeur

Voordeur

Model

H00207

Model

H00203

Model

H00912

Model

H00021

Uitvoering

K

Uitvoering

K

Uitvoering

K

Uitvoering

K

TERSA

TERSA

TERSA

TERSA

AVIDA

AVIDA

AVIDA

AVIDA

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.
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TERSA-/AVIDA kunststof voordeuren
Deurdesigns met stijlen

Voordeur

Voordeur

Voordeur

voordeur

Voordeur

H00000

Model

H00001

Model

H00002

Model

H00011

Model

H00012

Model

H00030

Uitvoering

K

Uitvoering

K

Uitvoering

K

Uitvoering

K

Uitvoering

K

Uitvoering

K

TERSA

TERSA

AVIDA

AVIDA

TERSA

TERSA

TERSA

TERSA

AVIDA

AVIDA

AVIDA

AVIDA

Voordeur

Voordeur

Voordeur

Model

H00010

Model

H00201

Model

H00204

Uitvoering

K

Uitvoering

K

Uitvoering

K

TERSA
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Voordeur

Model

AVIDA

G = glassponningvulling, E = eenzijdig vleugeloverdekkend, K = stijlen.
= In foliekleuren verkrijgbaar.
= Afgebeeld, = Leverbaar, – = Niet leverbaar.

TERSA

TERSA

AVIDA

AVIDA

Druktechnische afwijkingen van de originele kleuren en materialen zijn mogelijk.
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weru. da's mijn deur.

design
en techniek

De deur geheel in stijl met uw woning
De deur bepaalt in hoge mate het aanzicht van een huis. Daarom is het belangrijk dat deze
harmonieus in het totaalbeeld past. Bij Weru kunt u het design van uw voordeur optimaal op de stijl
van uw woning afstemmen. Op deze pagina de vindt u de mogelijkheden voor vormgeving.
Dit geeft uw deur precies dát proﬁel dat u wilt.

PANEELVARIANTEN
Hoeveel dieptewerking moet een deur hebben? Bij Weru bepaalt u hoe uw deur er van buiten en van binnen uitziet.

Glassponningvulling (G)
Klassiek design door verspringende optiek tussen
deurproﬁel en deurvulling.

Buiten

binnen

Eenzijdig vleugeloverdekkend (E)
Kozijnen en deurvulling vormen aan de buitenkant
een harmonisch geheel. Zo komt het moderne
design tot zijn recht.
De binnenkant wordt uitgevoerd als
glassponningvulling.

Buiten

38

binnen
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Voordeursystemen TERSA en AVIDA
Ontdek de verborgen kwaliteiten van uw deur
Of het nu TERSA of AVIDA is, ongeacht voor welk deursysteem u kiest, elke voordeur van Weru is
uniek. De door vakmensen individueel voor ú gemaakte deuren vallen op door eigenschappen zoals
meer veiligheid, stabiliteit en energie-efﬁciëntie.

TERSA

AVIDA
Proﬁelsysteem
– 6-kamer proﬁel, dikte 86 mm - voor de beste warmte-isolatie
– Deurkozijn van PVC met aluminium vesterking - voor een hoge stabiliteit
en tegen forceren van het hang- en sluitwerk.
– Deurvleugel van glasvezel versterkt PVC met stalen versterking – voor
betere stabiliteit, stijfheid en lange levensduur van uw voordeur.

Proﬁelsysteem
– 5-kamer proﬁel, dikte 70 mm - voor een goede warmte-isolatie
– Deurkozijn van PVC met stalen versterking - voor een hoge stabiliteit en
tegen het forceren van het hang- en sluitwerk.
– Deurvleugel van PVC met stalen versterking - de beste stabiliteit, stijfheid
en lange levensduur van het hang- en sluitwerk.

Dorpel
Stabiele dorpel met thermische onderbreking - tegen condensvorming en
uitstekend lucht- en slagregendicht.

Dorpel
Stabiele dorpel met thermische onderbreking - tegen condensvorming en
uitstekend lucht- en slagregendicht.

Afdichtingen
Verwisselbare EPDM-afdichtingen met groot herstellend vermogen - voor
een duurzame en goede afdichting van de deur.

Afdichtingen
Verwisselbare EPDM-afdichtingen met groot herstellend vermogen - voor
een duurzame en goede afdichting van de deur.

Vulling
– Glassponningvulling, dikte 37 mm, UP = 0,77 W/(m2K)
– Eenzijdig vleugeloverdekkend, dikte 57 mm, UP = 0,52 W/(m2K)

Vulling
Glassponningvulling, dikte 37 mm, UP = 0,77 W/(m2K)
Isolatieglas
Warmte-isolerende veiligheidsbeglazing met 2 ruiten Ug = 1,1 W/(m2K)
incl. eenzijdig 6 mm gelaagd veiligheidsglas

Isolatieglas
– Warmte-isolerende veiligheidsbeglazing met 2 ruiten Ug = 1,1 W/(m2K)
incl. eenzijdig 6 mm gelaagd veiligheidsglas
– Warmte-isolerende veiligheidsbeglazing met 3 ruiten Ug = 0,6 W/(m2K)
incl. eenzijdig 6 mm gelaagd veiligheidsglas
Afb. Eenzijdig vleugeloverdekkend

Uitstekende isolatiewaarden
– Glassponningvullingen tot Ud = 0,91 W/(m2K)
– Eenzijdig vleugeloverdekkende vullingen tot Ud = 0,76 W/(m2K)
Slot
Standaard automatisch vergrendelend AutoLock-slot beveiligt de deur met
twee sluitpennen bij het simpelweg dichttrekken van de deur en beschermt
daarmee effectief tegen inbraakpogingen
Scharnieren
Drie stabiele rolscharnieren beschermen de deur tegen uittillen en
garanderen een langdurige werking

Hoge isolatiewaarden
Glassponningvullingen tot Ud = 0,99 W/(m2K)
Afb. glassponningvulling

Slot
3-puntsslot beveiligt de deur met twee massieve pennen en beschermt
daardoor effectief tegen inbraakpogingen
Scharnieren
Drie stabiele opliggende scharnieren beschermen de deur tegen uittillen en
garanderen een langdurige werking
Cilinder
Proﬁelcilinder met nood- en gevarenfunctie. De deur blijft van buiten met de
sleutel te openen, ook als aan de binnenzijde een sleutel nog in het slot zit.

Cilinder
Proﬁelcilinder met nood- en gevarenfunctie. De deur blijft van buiten met de
sleutel te openen, ook als aan de binnenzijde een sleutel nog in het slot zit.
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* Standaard bij eenzijdig vleugeloverdekkende deuren.

weru. da's mijn deur.

Standaard
uitrusting
Dit bieden TERSA- en AVIDA-kunststof voordeuren
standaard
In de standaarduitvoering overtuigen TERSA- en AVIDA-kunststof voordeuren van Weru met
talrijke voordelen die voor u het leven aangenamer en veiliger maken. Zo zijn onze TERSAvoordeuren standaard uitgerust met het zelfvergrendelende automatische Weru AutoLock en is
bij de AVIDA-voordeuren het slot met drie massieve nachtschoten van gehard staal uitgerust.
Afzagen of verbuigen hiervan is nagenoeg onmogelijk.

TERSA

AVIDA

Deurvleugel

Hard-PVC-materiaal, dikte 86 mm

Hard-PVC-materiaal, dikte 70 mm

Vulling

Glassponningvulling met een dikte van
37 mm en thermische isolatiewaarden tot
Up = 0,77 W/(m2K)

Glassponningvulling met een dikte van
37 mm en thermische isolatiewaarden tot
Up = 0,77 W/(m2K)

Isolatieglas

Dubbel veiligheidsglas met
Ug = 1,1 W/(m2K), eenzijdig gelaagd

Dubbel veiligheidsglas met
Ug = 1,1 W/(m2K), eenzijdig gelaagd

Glaskunstpaneeldeuren

Hoogwaardige zandstraalmotieven,
in de spouw van de ruiten, of keuze uit
20 ﬁguurglassoorten

Hoogwaardige zandstraalmotieven,
in de spouw van de ruiten, of keuze uit
20 ﬁguurglassoorten

Slot

Mechanisch zelfvergrendelend automatisch
slot (AutoLock) met separate sluitplaten

3-punts slot met separate sluitplaten

Cilinder

Vernikkeld, met nood- en gevarenfunctie
en 5 sleutels

Vernikkeld, met nood- en gevarenfunctie
en 5 sleutels

Buitenkruk

Keuze uit 14 standaard buitengrepen
en 5 rozetten

Keuze uit 14 standaard buitengrepen
en 5 rozetten

Binnengreep

8 krukken met hoekig of ovaal rvs-rozet
of rvs-langschilden

8 krukken met hoekig of ovaal rvs-rozet
of rvs-langschilden

Scharnieren

3 stabiele 2-delige rolscharnieren
in wit, 3-dimensionaal verstelbaar

3 stabiele 2-delige opliggende scharnieren
in wit, 3-dimensionaal verstelbaar

Kleur

Wit

Wit

Afmetingen

Deurbreedte tot 1250 mm,
deurhoogte tot 2300 mm

Deurbreedte tot 1250 mm,
deurhoogte tot 2300 mm
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* Deuren met stijlen en dorpels worden standaard in helder glas uitgevoerd. Figuurglas is tegen meerprijs leverbaar.

Greepmodellen
Standaard zonder meerprijs
Grijpen en begrijpen zijn elementaire onderdelen van het menselijk leven. Met de keuze van de greep
geeft u vorm aan de toegang tot uw huiselijk leven. Niet alleen optisch, maar ook gevoelsmatig
uitnodigend voor uzelf en uw gasten. Bij Weru heeft u de keuze uit een groot aantal buitengrepen en
binnenkrukken. Welke greep u ook kiest: al bij de eerste aanraking voelt u de kwaliteit en stabiliteit.

Buitenkruk
Kies uw greep keuze uit 14 verschillende standaardgrepen.

Buitenrozetten
Deze vijf rozetten staan in de standaarduitrusting en in de drie pakketcategorieën zonder meerprijs ter beschikking.

Rozet*
R001oz-E

Buitenkruk
G101sf-E,
Lengte 400 mm

Buitenkruk
G102sf-E,
Lengte 600 mm

Buitenkruk
G102gf-E,
Lengte 600 mm

Buitenkruk
G006gf-E,
Lengte 330 mm

Buitenkruk
G007gf-E,
Lengte 330 mm

Buitenkruk
G009gf-E,
Lengte 330 mm

Buitenkruk
D055oz-E*
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Buitenkruk
S051oz-E*,
Lengte 245 mm

* Kerntrekbeveiliging tegen meerprijs leverbaar

Rozet*
R001oz-M

Rozet*
R002oz-E

Inbouwrozet
R003oz-E

Rozet*
R004oz-E

Binnenkruk
In de standaarduitrusting en in de drie pakketcategorieën is voor de binnenkant een deurkruk inbegrepen.
Kies uw persoonlijke binnenkruk uit acht verschillende designs.

Buitenkruk
G112gf-E,
Lengte 600 mm

Buitenkruk
S051oz-M*,
Lengte 245 mm

Buitenkruk
G103sf-E,
Lengte 1.000 mm

Buitenkruk
S053oz-E*,
Lengte 245 mm

Buitenkruk
G104gf-E,
Lengte 1.500 mm

Binnenkruk
D001oz-E

Binnenkruk
D002oz-E

Binnenkruk
D003oz-E

Buitenkruk
S053oz-M*,
Lengte 245 mm

Binnenkruk
S001oz-E

Binnenkruk
S001oz-M

Binnenkruk
S001oz-W

Binnenkruk
D004oz-E

Binnenkruk
D005oz-E

45

Maak van een deur úw eigen deur

weru. da's mijn deur.

pakketten

Maak van een deur uw droomdeur. Elk model bij Weru is vanaf de standaarduitvoering,
zo aan uw woonwensen aan te passen.
Daarvoor zijn tegen meerprijs vier uitvoeringspakketten beschikbaar (Colour, Greep, Protect en
Comfort), in telkens drie niveaus (+,++ en +++). gesymboliseerd door de vier kleuren het
pakket-logo. Informeer voor gedetailleerde informatie bij uw Weru-vakbedrijf.
Hij helpt u persoonlijk bij het tot iets heel bijzonders maken van uw Weru-deur.
Of kijk voor meer informatie op onze website, www.weru.nl

Colour-pakket Greep-pakket Protect-pakket Comfort-pakket
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Colour

Het pakket voor meer individualiteit
De kleur is naast het ontwerp van de vulling het beslissende element voor de optische indruk van uw
voordeur. Standaard worden TERSA- en AVIDA-voordeuren in wit aangeboden, conform RAL 9016. Met de
drie Colour-kleurpakketten kunt u uw kunststof voordeur individueel en naar uw eigen persoonlijke smaak
afstemmen. Er zijn in de pakketten Colour + 21 en Colour ++ 19 foliekleuren in hout- en parelstructuur
beschikbaar, die naast de kleurstelling ook nog een bijzonder oppervlakgevoel geven. Met het Colourpakket kunt u kiezen uit 200 kleuren uit het RAL Classic-kleurenpalet voor de buitenzijde van uw voordeur.

EENZIJDIGE FOLIEKLEUREN* IN HET PAKKET COLOUR +
Maak van uw deur iets heel bijzonders: met deze 21 krachtige kleuren in houtnerf- en parelstructuur.

Kleur: ruime keuze uit 200 kleuren uit
het RAL Classic-kleurenpalet
Q Oppervlak: folie in hout en
uni-kleuren met bijzonder
structuuroppervlak
Q

Colour +

Buiten: met folie
Binnen: Wit

Colour + +

Buiten: met folie
Binnen: met folie

Rustic
Cherry

Cherry
Blossom

Golden
Oak

Rustiek
eiken

Siena pn

Mahonie

Veeneiken**

Crème

Donkerrood

Donkergroen

Mosgroen***

Staalblauw

Donkerbruin

Lichtgrijs

Grijs

Antracietgrijs

Antracietgrijs
parelstructuur

Colour + + +

Buiten: RAL-kleuren
Binnen: Wit

Zilvergrijs
parel
structuur

Kwartsgrijs

Basaltgrijs

Leigrijs
Ffnesse
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Druktechnische afwijkingen van de originele kleuren en materialen zijn mogelijk.

* Structuurkleuren zijn alleen voor bepaalde modellen leverbaar (zie modelidentiﬁcatie).
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** Gemarkeerde kleuren zijn niet voor paneeldeuren leverbaar.

*** Alleen voor TERSA.

Colour

Het pakket voor meer individualiteit

DUBBELZIJDIGE FOLIEKLEUREN* IN HET PAKKET COLOUR ++
Maak van uw deur iets heel bijzonders: met deze 19 krachtige kleuren in houtnerf- of parelstructuur.

Bergkiefer

Licht eiken**

Rustic Cherry

Cherry Blossom

Golden Oak

Noten V

Rustiek eiken

Siena pn

Mahonie

Donker eiken**

Wit, folie

Crème

Donkerbruin

Zilvergrijs
parelstructuur

Kwartsgrijs

Basaltgrijs

Antracietgrijs

Antracietgrijs
parelstructuur

Slate Grey Finesse

EENZIJDIGE RAL-KLEUREN*** IN HET PAKKET COLOUR +++
Bij de RAL-kleuren staan er circa 200 RAL-kleuren uit het RAL-Classic-kleurenpalet ter beschikking.
De RAL-kleuren worden met een glansgraad van 30 procent uitgevoerd.
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* Structuurkleuren zijn alleen voor bepaalde modellen leverbaar (zie modelidentiﬁcatie).

** Gemarkeerde kleuren zijn niet voor paneeldeuren leverbaar.

*** Per 01. 09. 2016 is het volledige RAL-kleurenpalet ook voor AVIDA verkrijgbaar.

Druktechnische afwijkingen van de originele kleuren en materialen zijn mogelijk.

Greep

Het pakket voor greepaccenten
Grijpen en begrijpen zijn elementaire onderdelen van het menselijk leven. Met de keuze van de greep
geeft u vorm aan de toegang tot uw huiselijk leven. Niet alleen optisch, maar ook gevoelsmatig
uitnodigend voor uzelf en uw gasten. Het greep-pakket geeft u op drie niveaus een veelzijdige keuze
aan buitengrepen. Daarbij kunt u kiezen uit korte grepen, lange grepen en grepen die comfortabel
aanvoelen. De bijpassende buitenrozetten en het sortiment aan binnenkrukken vindt u op pagina 55.

UITVOERINGEN IN HET PAKKET GREEP +
Bij dit pakket kunt u kiezen uit 16 buitengrepen.

Vorm: korte grepen, lange grepen of
grepen die comfortabel aanvoelen
Q Werking: eenvoudige bediening en
hoge kwaliteit
Q Design: stem de deurgreep
nauwkeurig af op uw deurontwerp
Q

Greep+

Greep++

Greep+++

Keuze uit kortere grepen

Keuze uit lange en korte grepen

Keuze uit grepen met die comfortabel
aanvoelen

Naadloze integratie in het klassieke of
moderne deurdesign

Extra design-accenten en eenvoudige
bediening door groot en klein

Prettig aan te pakken en bijzonder
hoogwaardig uiterlijk

Buitenkruk
G115sf-E,
Lengte
340 mm

Buitenkruk
G114sf-E,
Lengte
350 mm

Buitenkruk
G110gf-E,
Lengte
400 mm

Buitenkruk
G116gf-E,
Lengte
600 mm

Buitenkruk
G111sf-E,
Lengte
800 mm

Buitenkruk
G111gf-E,
Lengte
800 mm

Buitenkruk
G105sv-E,
Lengte modelafhankelijk

Buitenkruk
G105gv-E,
Lengte modelafhankelijk

Buitenkruk
G002sf-E,
Lengte
295 mm

Buitenkruk
G002sf-M,
Lengte
295 mm

Buitenkruk
G113sf-E,
Lengte
320 mm

Buitenkruk
G003sf-E,
Lengte
330 mm

Buitenkruk
G003sf-M,
Lengte
330 mm

Buitenkruk
D056oz-E*

Buitenkruk
S054oz-E*,
Lengte
245 mm

Buitenkruk
S054oz-M*,
Lengte
245 mm
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* Kerntrekbeveiliging tegen meerprijs leverbaar

Greep

Het pakket voor greepaccenten

Zowel buiten als binnen indrukwekkend
Geen deur is compleet zonder het juiste deurbeslag. In de pakketten Greep +, Greep ++
en Greep +++ is telkens een buitenrozet samen met een binnenkruk
opgenomen. Daarbij hebt u de vrije hand bij het samenstellen van uw individuele combinatie.
Voor de buitenrozetten kunt u kiezen tussen ronde inboorrozetten of opgezette rozetten.
De binnenkrukken bieden uiteenlopende designs met telkens geïntegreerde binnenrozetten.
Daarmee geeft u uw deur naar uw wensen vorm tot in het kleinste detail.

UITVOERINGEN IN HET PAKKET GREEP ++
Kies uit zes buitengrepen waarvan vorm en
functie overtuigen.

UITVOERINGEN IN HET PAKKET GREEP +++
Kies uit vijf buitengrepen die uw deur een bijzondere
haptiek en waardigheid verlenen.

Buitenrozetten
Deze vijf rozetten staan in de greep-pakketten zonder meerprijs ter beschikking.

Rozet*
R001oz-E

Rozet*
R001oz-M

Rozet*
R002oz-E

Inbouwrozet
R003oz-E

Vierkant rozet
R004oz-E

Binnenkruk
D004oz-E

Binnenkruk
D005oz-E

Binnenkruk
In het greep-pakket is voor de binnenzijde een deurkruk inbegrepen.
Kies uw persoonlijke binnenkruk uit acht verschillende designs.

Buitenkruk
G117gf-E,
Lengte
840 mm

Buitenkruk
G004sf-E,
Lengte
290 mm

Buitenkruk
G119gf-E,
Lengte
1.000 mm

Buitenkruk
G004sf-M,
Lengte
290 mm

Buitenkruk
G108sv-E,
Lengte modelafhankelijk

Buitenkruk
G108gv-E,
Lengte modelafhankelijk

Buitenkruk
G120gf-E,
Lengte
1.050 mm

Buitenkruk
G123gf-E,
Lengte
500 mm

Buitenkruk
G121gf-E,
Lengte
1.480 mm

Buitenkruk
G122gf-E,
Lengte
370 mm

Buitenkruk
G109sv-E,
Lengte modelafhankelijk
Binnenkruk
D001oz-E

Binnenkruk
D002oz-E

Binnenkruk
D003oz-E

Binnenkruk
S001oz-E

Binnenkruk
S001oz-M

Binnenkruk
S001oz-W
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* Kerntrekbeveiliging tegen meerprijs leverbaar

Protect

Het pakket voor meer veiligheid
DE INDIVIDUELE PROTECT-ONDERDELEN OP EEN RIJ:
Een veilige deur die voldoende bescherming biedt, geeft vertrouwen. Met het Protect-pakket
versterkt u op drie niveaus (+, ++ en +++) de weerstand van uw TERSA-voordeur tegen inbraak,
voorkomt u eenvoudig uittillen en maakt u vergrendeling reeds bij het dichttrekken mogelijk.
Zo zit u met uw TERSA-voordeur altijd aan de veilige kant.

Weerstand: verhoog de
inbraakbeveiliging van uw voordeur
Q Beveiliging: voorkom dat de deur
kan worden uitgetild
Q Veiligheid: vergrendel de deur al bij
het simpelweg dichttrekken

Uittilbeveiligingen onderdeel van de pakketten Protect +, Protect ++ en Protect +++
Speciaal aangebrachte sluitpennen en sluitkommen grijpen bij een gesloten
deur in elkaar en voorkomen zo een gewelddadig forceren van de deurgevel
aan de scharnierzijde

Q

Protect +

Protect + +

Protect + + +

AutoLock Plus

AutoLock Plus

AutoLock Plus

2 uittilbeveiligingen

2 uittilbeveiligingen

2 uittilbeveiligingen

Veiligheidsrozet

Janus veiligheidsproﬁelcilinder

Janus veiligheidsproﬁelcilinder
Gelaagd veiligheidsglas met veiligheidsfolie
(P4A-beglazing)

Veiligheidsbeslag conform RC 1N

Veiligheidsbeslag en glas conform RC 2

VERHOGING VAN DE VEILIGHEIDSKLASSE (RC = RESISTANCE CLASS)
RC 1: Onderdelen bieden basisbescherming tegen inbraakpogingen met lichamelijk geweld zoals trappen,
springen, met de schouder stoten, optillen en eruit trekken (vooral vandalisme).
RC 2: De dader probeert om tevens met eenvoudig gereedschap zoals een schroevendraaier, tang en
breekijzer het gesloten en vergrendelde element open te breken.
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AutoLock Plus: mechanisch zelfvergrendelend automatisch slot met
drie sluitpennen onderdeel van de pakketten Protect +, Protect ++ en Protect +++
– Bij het simpelweg dichttrekken van de deur vergrendelen drie sluitpennen de
deur geheel automatisch en zeer effectief tegen inbraakpogingen
– Met AutoLock hebt u veel veiligheid zonder de deur te moeten afsluiten

Veiligheidsrozet Onderdeel van het pakket Protect +
De veiligheidsrozet beschermt de proﬁelcilinder tegen aanvallen zoals
openboren of het uittrekken (kerntrekken) en voorkomt loswrikken en
-schroeven van de rozet

Janus veiligheidscilinder onderdeel van de pakketten Protect ++ en Protect +++
– De proﬁelcilinder met zijn geharde veiligheidspennen voldoet aan de hoogste
eisen van beveiliging
– Janus-proﬁelcilinders zijn uniek, d.w.z. de cilinder bestaat slechts éénmaal
– Geïntegreerde kernbescherming voorkomt eenvoudig openboren

Inbraakbeveiligde P4A-beglazing onderdeel van het pakket Protect +++
Gelaagd veiligheidsglas met veiligheidsfolie tussen de ruiten
– Bemoeilijkt het met geweld inslaan van het glas in de deur
– Vereist bij veiligheidsklasse RC2
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Comfort

Het pakket voor eenvoudig openen en sluiten
Droomt u er van dat u niet meer telkens naar de voordeur moet lopen als er aangebeld wordt? Of
dat het gebruikelijke zoeken naar de sleutel nu eindelijk eens afgelopen is? Maak het uzelf dan
gemakkelijk met het Comfort-pakket. Op drie niveaus (+, ++ en +++) kunt u het comfort van uw
deur verbeteren. Van openen met een drukknop tot openen met een vingerafdruk.

DE INDIVIDUELE COMFORT-ONDERDELEN OP EEN RIJ
Comfortabeler: open uw deur met een
druk op de knop
Q Veiliger: het zelfvergrendelende slot met
elektrische deuropener
Q Individueler: gebruik uw vingerafdruk als
sleutel
Q

3-punts slot met elektrische opener (E-opener) –
onderdeel van het pakket Comfort +
– Bij het sluiten van de deur schuiven boven en onder de sluitpennen in de sluitkommen
van het kozijn
– Met de elektrische deuropener kunt u gemakkelijk via bijvoorbeeld de intercom de deur
voor uw gasten openen

Comfort +

Comfort + +

Comfort + + +

3-punts slot

AutoLock

AutoLock

Elektrische deuropener

Elektrische deuropener voor AutoLock

Elektrische deuropener voor AutoLock
Vingerscan met bedieningseenheid
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AutoLock met elektrische opener (E-opener) –
Onderdeel van de pakketten Comfort ++ en Comfort + + +
– AutoLock is een zelfvergrendelend meerpensslot: u trekt gewoon de deur achter u dicht
waarna de deur door twee pennen automatisch effectief wordt vergrendeld tegen
inbraakpogingen - u hoeft niet meer af te sluiten
– Loop niet langer naar de deur: met de elektrische deuropener worden de sluitpennen
door een motor teruggetrokken - bij het dichttrekken van de deur wordt deze weer
automatisch beveiligd tegen ongewenst openen

Vingerscanmodule met stuureenheid onderdeel van het pakket Comfort +++
– Met de vingerscanmodule opent u uw voordeur gemakkelijk met uw vingerafdruk.
Géén codes of kaarten meer die u kunt vergeten.
– De stuureenheid vergelijkt de gescande vingerafdruk met degene die voor toegang zijn
opgeslagen - en opent de deur als zij overeenkomen
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Slotopties
Voor nog veiligere en comfortabelere deuren
Van de speciale materiaalconstructie via stabiele scharnieren tot en met een hoogwaardig
sluitsysteem: alle relevante elementen worden bij TERSA- en AVIDA-voordeuren optimaal op elkaar
afgestemd. Met extra veiligheids- en comfortuitrusting en aanvullende accessoires geeft u uw deur
individuele details.

Weru-TwinLock
Met de Weru-TwinLock opent u de deur eerst op een kier zodat u veilig naar buiten
kunt kijken. Niemand kan binnenkomen, voordat u de deur van binnenuit
ontgrendelt. Om binnen te komen, ontgrendeld u de TwinLock van buiten met een
sleutel. Een extra veiligheidsaspect: alle slotonderdelen liggen verdekt in de
deursponning.

Gelijksluitende cilinder
Met een gelijksluitende cilinder heeft u voor uw voor- en bijvoorbeeld achterdeur
nog slechts één sleutel nodig. Gelijksluitende cilinders van Weru bieden veel comfort
en veel veiligheid. Deze voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn van
doordachte kwaliteitsspeciﬁcaties voorzien.

AutoLock - mechanisch zelfvergrendelend meerpuntsslot
Na het simpelweg dichttrekken van de deur vergrendelen twee sluitpennen de deur
geheel automatisch en zeer effectief tegen inbraakpogingen. Met AutoLock hebt u
automatisch veel veiligheid zonder de deur te moeten afsluiten.

weru. da's mijn deur.

aanvullende
uitrusting
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De mooiste bescherming tegen inkijk
Figuurbeglazing met attractieve structuur
Een TERSA- of AVIDA-deur met glas nodigt het licht bij u binnen uit. En biedt u daarbij alle vrijheid
bij het vormgeven van uw persoonlijke lichtsfeer. Met moderne of traditionele ornamenten in glas
kunt u voor een uniek design zorgen. En tegelijkertijd uw binnenruimte tegen nieuwsgierige blikken
beschermen. Het structuuroppervlak van de ﬁguurbeglazing ligt tussen het dubbel glas en laat
voldoende licht door. De buitenzijde van het glas is glad en gemakkelijk schoon te maken.

Elektrische deuropener
Meer veiligheid en comfort in één: via de intercom kunt u zich er eerst van
verzekeren wie er voor de deur staat. Met de elektrische deuropener kan dan de
deur gemakkelijk met een druk op de knop worden geopend, zonder er helemaal
heen te moeten lopen. Extra comfort juist in woongebouwen met meerdere
verdiepingen of voor mensen met beperkte mobiliteit.

Delta

Gotik

Eisblume

Satinato

Uadi

Reﬂo

Mastercarré

Pave, wit

Punto

Flamme

Ornament 523

Chinchilla

Masterline

Masterpoint

Kathedraal, ﬁjn

Royal King

Deurdranger
Wie kent dat niet? Men moet na het boodschappen doen veel dragen en alles
neerzetten of zich in onmogelijke bochten wringen, om de deur dicht te doen. Voor
meer comfort zorgt de Weru-deurdranger, die de deur volledig automatisch sluit.
Daarbij kunt u kiezen tussen de railuitvoering of het vlakke model. Door exact
instelbare krachten valt de deur zacht, maar met de benodigde druk, in het slot.

Digitale deurspion
Goed te weten, wie er voor de deur staat: de digitale deurspion kijkt met een
camera, wat zich buiten afspeelt en toont dit op een beeldscherm. In goed zichtbaar
formaat en zonder vervorming.
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merk
weru
uw persoonlijke beslissing voor
de beste kwaliteit en het beste advies

Een van de toonaangevende deurmerken
voor al uw individuele wensen
Met Weru kiest u voor toonaangevende kwaliteit in voordeuren voor de woningbouw. Dat zegt iets over u. En over
ons. Want geen enkele andere fabrikant van ramen en deuren biedt u zo'n professioneel pakket dat geen wens
onvervuld laat. Met voortdurende verbeteringen en verdere ontwikkeling van de producten zorgen we er vandaag al
voor dat we ook in de toekomst uw individuele wensen voor deuren en ramen kunnen vervullen.
Ervaring & innovatie
Met deuren en ramen van Weru koopt u een lange levensduur en kiest u enerzijds voor producten met de hoogste
kwaliteit en anderzijds voor een degelijk bedrijf met een ervaring van vele jaren. Daarbij zijn we nooit tevreden met
het bereikte niveau. Wij streven altijd naar meer. Zodat er voor u niets meer te wensen overblijft. Dat betekent voor
u dat uw producten van Weru altijd de nieuwste technologie bevatten en rekening houden met actuele eisen zoals
warmte- en geluidsisolatie, inbraakvertraging en een modern design.
Competentie & individualiteit
Met onze buitengewone knowhow doen we ook recht aan uw heel persoonlijke en hoogste eisen. Of het nu om
de vorm, kleur of uitvoering van uw voordeur en ramen gaat: bij ons is de keuze bijzonder groot voor het
verwezenlijken van uw individuele ideeën. We stellen elke individuele deur en elk raam volgens uw wensen samen.
Technisch op topniveau, gemaakt door de vakman. Want u koopt deuren en ramen niet voor een paar jaar, maar
voor een paar decennia!

170 JAAR
Werubouwelementen

KWALITEIT
Made in
Germany

Weru is een begrip voor op maat gemaakte oplossingen van de vakman. Met ruim 170 jaar ervaring
maken we in Duitsland (op de productielocaties Rudersberg en Triptis) deuren en ramen naar de
individuele wensen van onze klanten.
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service
van het weru-vakbedrijf
Wij zijn er - waar en wanneer u ons nodig heeft
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BEGIN BIJ
DE GREEP

MAAK UW DEUR
NOG VEILIGER

VERBETER UW
COMFORT

Het uiterlijk van uw deur wordt
niet alleen door de kleur
bepaald, maar ook door de
greep. Of het nu een korte of
een lange greep is, hout of
metaal, plat of rond: de drie
pakketniveaus, weergegeven
door de tweede kolom van het
logo, vergemakkelijken het
uitzoeken.

Uw Weru-deur beschermt wat
u lief en dierbaar is. Zelfs de
standaarduitvoering helpt al bij
het voorkomen van inbraken.
Met het Protect-pakket,
aangeduid door de derde
logo-kolom, kunt u de
veiligheid in drie stappen nog
verder verhogen.

Alle TERSA-deuren zijn reeds
uitgevoerd met het WeruAutoLock - dat betekent dat de
deur bij het dichttrekken
automatisch op slot gaat.
Daarnaast kunt u het comfort
met drie selecteerbare
pakketniveaus nog verder
vergroten. Daar staat de vierde
logo-kolom voor

Greep-pakket: kies de greep van
uw keuze uit drie pakket-opties

Protect-pakket: verhoog de
veiligheid in drie niveaus tot aan
weerstandsklasse RC2

Comfort-pakket: vergroot het
comfort in drie niveaus tot aan het
openen van uw voordeur met een
vingerafdruk

Pak aan: onze
greep-opties vindt u
vanaf pagina 52

Zorg voor een veilig gevoel:
onze Protect-opties vindt u
vanaf pagina 56

Maak het uzelf gemakkelijk:
onze Comfort-opties vindt u
vanaf pagina 58
7

va k k u n d i g e

montage
de inbouw in veilige handen

Goede deuren en ramen verdienen de juiste montage
Uw nieuwe voordeur kan de eigenschappen voor wat betreft betrouwbare inbraakpreventie, hoogst mogelijke
comfort en energiezuinigheid plus een optimale geluidsdemping alleen dán in de praktijk bewijzen, wanneer deze
vakkundig door opgeleide monteurs wordt ingebouwd. Daarom laten wij onze producten bij uitsluitend door een
gekwaliﬁceerd Weru-vakbedrijf inbouwen. Dit let goed op de bouwkundige omstandigheden, voldoende stabiliteit
en het gebruik van betrouwbaar montage- en afdichtingsmateriaal. Van planning tot vakkundige uitvoering.

Vakkundige montage
Wie uw deuren voorbereidt, plaatst ze ook zelf. Snel, netjes en
precies volgens de laatste stand van de techniek.
Een gegeven dat het met de grootst mogelijke zorg wordt gedaan!
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meer

weruproducten
Voor iedereen die meer wil dan alleen maar een deur
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Weru-ramen
Of u nu bouwt of renoveert: als het om de keuze van de juiste ramen gaat, is er geen
alternatief voor betrouwbare kwaliteit. Alleen zo kunt u er zeker van zijn dat de beslissing die u
vandaag neemt, ook morgen nog de juiste is. Met Weru vertrouwt u op een betrouwbare
knowhow in kunststof van meer dan 50 jaar, op bewezen raamsystemen, die continu verder
zijn ontwikkeld en op de individuele design-speelruimte met talrijke uitrustingsopties.

Kom meer te weten over het complete Weru-assortiment
– Aluminium voordeursystemen
– Kunststof, aluminium en kunststof/aluminium ramen
– Ramen met rolluiken met en zonder motor en optionele rolhor
– Ramen met jaloezieën met motor en optionele rolhor
– Terras- en balkondeuren met verschillende openingsvarianten

Uitgebreide informatie over alle
kwaliteitsproducten van Weru kunt u
vinden op www.weru.nl of bij het
Weru-vakbedrijf in uw regio.

Raam

Voordeuren

Raffstore jaloezieën

Balkondeuren
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