
www.voordeurrenovatie.eu

Uw veiligheidsvoordeur:

• Gekeurd inbraakwerendheids klasse RC 2 Euronorm.
• CE certificatie met keuringsattest SKG **
• Veiligheidssloten met 3 automatische dagschieters en 

2 haken, slotplaat uit 1 stuk.
• Standaard dievenklauwen op de scharnierzijde.
• Vleugeloverdekkend op de buitenzijde. 
• Standaard automatische tochtafdichter of dorpel.

U kunt kiezen uit :

• Honderden verschillende modelvarianten,
• Ofwel een model naar uw wens op maat gemaakt.
• Alle RAL kleuren en meer dan zeventig houtkleuren.

Uitvoering van de werken:

• Door een professioneel plaatsingsteam. 
Uw oude deur wordt uitgebroken en afgevoerd.

• 10 jaar fabriekswaarborg - dienst na verkoop.
• Vraag een vrijblijvende offerte 

en simulatiefoto aan.

Contact :

RD-group cvba
Rijksweg 132
8710 SINT-BAAFS-VIJVE
Tel.  056/21 09 07
www.voordeurrenovatie.eu
info@voordeurrenovatie.eu
www.rdgroup.be

GEEF UW OUDE PVC OF ALU VOORDEUR EEN
NIEUW GEZICHT EN EEN TWEEDE LEVEN!

U komt misschien
voorbij de hond, 
maar niet door de
voordeur...

CHEMISCH LAKHERSTEL OF HERLAKKEN VAN
GELAKTE POORTEN, DEUREN EN RAMEN.

LUCHTGOMMEN EN ZANDSTRALEN VAN 
MEUBELS, STEEN, TRAPPEN, YACHTEN, 

GRAFFITI, OLDTIMERS ...

RD-group cvba   -  Tel. 056/210 907
info@voordeurrenovatie.eu   -   www.rdgroup.be
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CHEMISCH LAKHERSTEL OF HERLAKKEN

Uw gelakte ramen, deuren of garagepoorten zijn verweerd,

afgebleekt en zien er niet meer goed uit?

Wij geven uw schrijnwerk een mooi tweede leven!

Chemisch lakherstel

Deze intensieve chemische renovatiebehandeling omvat :
• Verwijderen van alle verweerde pigmenten en bevuiling

met een speciale reiniger en grondig afspoelen.
• Herstellen en voeden van het lakoppervlak met een

chemisch behandelingsproduct.
• Polymeriseren van de behandeling in het lakoppervlak

door intensief machinaal polieren.

Na de behandeling ontvangt u een code waarmee u via onze
webshop aangepaste producten kunt bestellen om uw
herstelde lak verder te onderhouden.
Deze behandeling kan ook preventief uitgevoerd worden op
nieuwe poorten en ramen om snelle veroudering te vermijden.

Ter plaatse herlakken

• Bij te sterke verwering of indien u een ander kleur 
wenst, kunnen wij ook uw schrijnwerk volledig herlakken
zonder de te lakken stukken uit te breken.

• Het herlakken wordt ter plaatse uitgevoerd met speciale
apparatuur om op de werf te spuiten.

• Er worden uitsluitend hoog-kwalitatieve bicomponent
lakken gebruikt met keuze uit alle RAL kleuren en
verschillende glansgraden, met 10 jaar garantie.

U WENST TOCH EEN VOLLEDIG NIEUWE DEUR?

Wij bieden u een perfect veilige en super isolerende oplossing
aan: kies voor een van onze veiligheidsdeuren, naar keuze in
Aluminium of in PVC.
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GEEF UW PVC OF ALU VOORDEUR 
EEN VOLLEDIGE FACELIFT!

Uw PVC of Aluminium voordeur is reeds van een

oudere generatie en ziet er niet meer goed uit? 

Maar ze functioneert nog goed? Wij helpen u graag om uw

voordeur er terug als nieuw te laten uitzien.

Uw voordeur wordt:

• Veiliger : Verhoogd inbraakwerend.
• Dubbel isolerend: tot 20 mm dikkere isolatie.
• Beter geluidswerend door de grotere paneeldikte.
• Vleugeloverdekkend: dus veel mooier door de

onzichtbare vleugelprofielen. Geraffineerd design.
• Zelfdragend en veel steviger: kan niet meer afzakken.
• Optioneel vervangen wij ook sloten en cylinders

U kunt kiezen uit :

• Honderden verschillende modelvarianten,
• Ofwel een model naar uw wens op maat gemaakt.
• Alle RAL kleuren en meer dan zeventig houtkleuren;
• Veranderen van kleur is perfect mogelijk! Lak of folie.

Uitvoering van de werken:

• Zonder kap- of breekwerken, geen beschadigingen.
• In minder dan één dag, en bij u ter plaatse.
• Vraag een vrijblijvende offerte en simulatiefoto aan.

STUKKEN VOORDELIGER EN BETER DAN EEN VOLLEDIG

NIEUWE VOORDEUR! HET VISITEKAARTJE VAN UW WONING!

ONTDEK AL ONZE MOGELIJKE DIENSTEN OP

www.voordeurrenovatie.eu
www.rdgroup.be

info@voordeurrenovatie.eu

LUCHTGOMMEN EN ZANDSTRALEN

AIRBLASTING SERVICES

Ontdek de verschillende toepassingen van het luchtgommen en
zandstralen op diverse materialen: verkleurd hout, oude
vernislagen wegnemen, bevuilde gevelstenen, graffiti en
anti-fouling van yachten verwijderen …

Kies uit meer dan 70 houtstructuur folies in diverse kleuren

VOOR NA

Ook houten deuren kunnen wij een peeling 
en een jong gezicht geven!

Met de luchtgom/zandstraal installatie kunnen wij de oude
verkleurde en bevuilde of oude verflagen "peelen" of
verwijderen. Aansluitend kan uw houten deur opnieuw
gekleurd of gelakt worden.

Authentica: moderne replica's van oude deuren.

Met Authentica maken wij een technisch moderne kopie van uw
oude deur en recupereren oude siersmeedwerken, glas in lood,
antiek beslag.
De replicas worden gemaakt in het moderne 
houtcomposiet "Axotyl" en afgelakt met een 
twee-componenten lak.

OUD NIEUW
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