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In deze brochure leest u alles over Javadeuren. Over buiten- en binnendeuren, hele
en halve deuren, transparant gelakte deuren, dekkend behandelde deuren, lijsten en

Java Deurenfabriek b.v. is Nederlands oudste deurenfabrikant. In 1926 startte
Jac Boon een timmerbedrijfje dat zich al gauw specialiseerde in deuren. Hij noemde
het Java Deurenfabriek. Een logische naam. Hij wilde immers voor zijn deuren alleen

over javadeur

de mooiste houtsoorten en die haalde hij uit Indonesië, zoals Meranti, het donkerrode

javadeur
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Merbau en het Javaanse teakhout. Vandaag de dag worden Java deuren voornamelijk
gemaakt in onze fabrieken in Indonesië. Daar maken wij deuren in grote series.
Voor het vervaardigen van één deur, een kleine serie, bijzondere ontwerpen, voor
reparaties of snelle leveranties is onze fabriek in het Noord-Hollandse Velsen optimaal
geoutilleerd. Java Deurenfabriek b.v. is door de Stichting Keuringsbureau Hout
KOMO gecertificeerd.

Trends. De deur is allang niet meer louter en alleen een in-, uit- of doorgang. De
deur is zo langzamerhand het visitekaartje van het huis geworden en zegt iets over het
karakter van het huis en zijn bewoners. De deur gaat mee met de tijd, met stromingen
en trends. In al die jaren dat Java Deurenfabriek b.v. bestaat, hebben we trends zien

panelen, en veel meer. Bezoek onze website om op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen. Veel inspiratie!

over javadeur

komen en gaan. We hebben geleerd deze snel te signaleren en er direct op in te spelen
met nieuwe, eigentijdse collecties. Wat dat betreft geeft deze brochure een helder

en verfijnd afgewerkt tot in de kleinste details. Een voorbeeld: bij onze deuren ontbreken
zogenaamde verdoezelnaden. Zo ontstaat er een mooi afgewerkte kwaliteitsdeur met
een vlakke verbinding, dus zonder de v-vormige naden tussen dorpels en stijlen. Een
Javadeur is puur handwerk. Houtkeuze en -behandeling staan garant voor deuren met
een zeer lange levensduur, vaak langer dan een mensenleven.

Verantwoord bosbeheer. Alle houtsoorten importeren we zelf op basis van
strenge condities. Verantwoord bosbeheer is daar een uiterst belangrijk onderdeel van.
Hetgeen betekent dat het bos zo min mogelijk schade ondervindt en nieuwe aanplant
een vereiste is. Kortom: wij onderschrijven een verantwoord en sociaal bosbeleid.

alle modellen java.nl
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Eén deur, één vakman. Bij ons wordt elke deur door één ambachtsman vervaardigd

over javadeur

overzicht van de deur anno nu.

Op deze pagina’s ziet u een overzicht van alle hoofdstukken die u in deze brochure
zult aantreffen. Buitendeuren, binnendeuren, glas, hang- en sluitwerk et cetera.
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Zo ziet u snel waar u wat kunt vinden. Wij wensen u veel kijkplezier en een goede keuze.
Het gaat tenslotte om een nieuwe Javadeur.
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Klassiekers zouden we ze kunnen noemen. Die fraai vormgegeven, imposante
deuren uit de tijd van de Amsterdamse school, de Art Nouveau periode, de Stijl groep.
Ontwerpen van architecten als Berlage, De Klerk en Dudok. Ze tekenden deuren
die een architectonische eenheid vormden met het gebouw. Vanzelfsprekend biedt
Javadeuren u een uitgebreide collectie bijzondere klassiekers. Opdat ze nooit uit het
straatbeeld zullen verdwijnen.

traditioneel

traditioneel
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JV 5540 uitgevoerd in teakhout

JV 5085

JV 5554

De op deze pagina afgebeelde deuren
zijn ook leverbaar met draairaampje.
alle modellen java.nl
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JV 5080

JV 5395

JV 5015

JV 5395 Afgebeeld met

JV 5015 Ook leverbaar

wengé sierlijst.

met draairaampje.

traditioneel
javadeur

11

JV 5082

JV 5534

JV 5524

JV 5534 Ook leverbaar

JV 5524 Ook leverbaar

met draairaampje.

met draairaampje.
alle modellen java.nl

transparant | dekkend

Hoe belangrijk de vormgeving ook is, het is de afwerking die de deur haar
finishing touch geeft. Een natuurlijke, warme uitstraling bereikt u door de deur

JV 5004

JV 5006

JV 9725

JV 5004

JV 5006

JV 9725

javadeur
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JV 5004 Met groot draairaam aan achterzijde, roedeverdeling heeft vaste maat.
JV 5006 Uitgevoerd met sierrooster en draairaam

transparant te lakken. Een dekkende lak geeft de deur een strak, eigentijds karakter.

transparant | dekkend

transparant | dekkend

JV 5125

JV 5500

JV 9701

JV 5124

JV 5500

13
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JV 9701

JV 5125 Schrotendeur.
JV 5124 Schrotendeur met rechthoekige glasopening, meerdere opties mogelijk.
JV 5500 Uitgevoerd met holvormige schroten en glasopening, draairaampje mogelijk.

alle modellen java.nl

transparant | dekkend

JV 5534

JV 9702

JV 5524

JV 5534

JV 9702

JV 5524

javadeur
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JV 5534 Draairaampje mogelijk.
JV 9702 Uitgevoerd met sierhekwerken en draairamen.
JV 5524 Draairaampje mogelijk.

transparant | dekkend
JV 9431

JV 9435

JV 5592

JV 9431

JV 9435

15
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JV 5592

JV 5592 Uitgevoerd met bolle panelen en sierelementen.
JV 9431 Draairaampje mogelijk.
JV 9435 Draairaampje mogelijk.

alle modellen java.nl

Deurroosters hadden vroeger een belangrijke functie: ze lieten licht en frisse
lucht binnen, maar hielden ongewenste bezoekers buiten. Tegenwoordig accentueren
ze vooral het karakter van de deur. En omdat er veel karakters zijn, biedt onze nieuwe
collectie roosters een breed scala aan stijlen, van art deco tot modern & strak. Exclusief bij
ons: een serie roosters geïnspireerd op oriëntaalse motieven.

roosters

roosters

javadeur
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JV 5026

JV 5076

JV 5236

Sierroosterdeuren uitgevoerd met

Ook leverbaar in chroomkleur. Sierroosters

draairaam aan achterzijde, geschikt voor

afgebeeld in kleur worden standaard geleverd

ISO-glas. Hang- en sluitwerk draairaam

met metaalprimer. Eventueel ook leverbaar

standaard messingkleurig.

afgelakt in RAL-kleur.
alle modellen java.nl
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JV 5086

JV 5106

JV 5107

Sierroosterdeuren uitgevoerd met draairaam aan achterzijde, geschikt voor ISO-glas. Hang- en sluitwerk draairaam
standaard messingkleurig. Ook leverbaar in chroomkleur. Sierroosters afgebeeld in kleur worden standaard geleverd met
metaalprimer. Eventueel ook leverbaar afgelakt in RAL-kleur.

roosters
javadeur
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JV 5196

JV 5216

JV 5066
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roosters
javadeur
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JV 9752

JV 9754

JV 9753

Sierroosterdeuren uitgevoerd met draairaam aan achterzijde, geschikt voor ISO-glas. Hang- en sluitwerk draairaam
standaard messingkleurig. Ook leverbaar in chroomkleur. Sierroosters afgebeeld in kleur worden standaard geleverd met
metaalprimer. Eventueel ook leverbaar afgelakt in RAL-kleur.

roosters
javadeur
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JV 9770

JV 9772

JV 9770

JV 9772

Sierrooster uitgevoerd

Sierrooster uitgevoerd

in RVS.

in RVS.

JV 9774
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JV 9755

JV 9756

JV 9757

Sierroosterdeuren uitgevoerd met draairaam aan achterzijde, geschikt voor ISO-glas. Hang- en sluitwerk draairaam
standaard messingkleurig. Ook leverbaar in chroomkleur. Sierroosters afgebeeld in kleur worden standaard geleverd met
metaalprimer. Eventueel ook leverbaar afgelakt in RAL-kleur.

roosters
javadeur
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JV 9758

JV 9759

JV 9760
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roosters
javadeur
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JV 9761

JV 9762

JV 9763

Sierroosterdeuren uitgevoerd met draairaam aan achterzijde, geschikt voor ISO-glas. Hang- en sluitwerk draairaam
standaard messingkleurig. Ook leverbaar in chroomkleur. Sierroosters afgebeeld in kleur worden standaard geleverd met
metaalprimer. Eventueel ook leverbaar afgelakt in RAL-kleur.

roosters
javadeur
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JV 9764

JV 9765

JV 9766

De op deze pagina’s afgebeelde deuren zijn uitgevoerd met één sierrooster, maar verschillende lijsten en panelen.
Deze roosters zijn ook leverbaar zonder medallion.
alle modellen java.nl

De Nederlander groeit en de deur groeit mee. In huizen die na 2003 zijn
gebouwd, meet de deur 93 x 231,5 cm. Vanzelfsprekend zijn alle Javadeuren in deze
maatvoering verkrijgbaar. De 12 deuren op deze pagina’s zijn speciaal ontworpen en
ontwikkeld in de nieuwe standaardmaat. Is het uw maat niet? Dan maken we de deur
op de door u gewenste maat en passen de verhoudingen netjes aan.

op de groei

op de groei
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JV 9711

JV 9712

JV 9713

JV 9712

JV 9713

JV 9714

JV 9715

JV 9716

op de groei

JV 9711

javadeur
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JV 9714

JV 9715

JV 9716

De op deze pagina’s afgebeelde deuren zijn
afgebeeld in de nieuwe maatvoering, 93 x 231,5 cm.
alle modellen java.nl

op de groei
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JV 9717

JV 9718

JV 9719

JV 9717

JV 9718

JV 9719

Sierrooster uitgevoerd

Sierrooster uitgevoerd

Sierrooster uitgevoerd

in RVS met draairaam

in RVS met draairaam

met draairaam aan

aan achterzijde.

aan achterzijde.

achterzijde.

JV 9718

JV 9719

JV 9720

JV 9721

JV 9723

op de groei

JV 9717

javadeur
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JV 9720

JV 9721

JV 9723

JV 9720

Sierrooster uitgevoerd

JV 9721

met draairaam aan

Ook leverbaar met

achterzijde.

draairaampje.
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Het verschil tussen een voordeur en een achterdeur? De voordeur zwaait
naar binnen open en de achterdeur naar buiten. Eigenlijk mag een achterdeur dus best
een voordeur zijn. Twee identieke deuren bijvoorbeeld of een variatie op de basisvorm.
De voordeur is dan een achterdeur die naar binnen zwaait en daarom voorzien is van
een weldorpel. Kiest u voor een achterdeur als voordeur dan zou dat best wel eens een
voordelige keuze kunnen zijn.

voor | achter

voor | achter

javadeur
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JV 6790AJ

JV 6790AJ

De voordeur zoals hierboven afgebeeld,

De deuren afgebeeld op pagina 30, 31, 32

herkent u aan de weldorpel. Rechts dezelfde

en 33 zijn uitgevoerd met een M (facet) profiel.

deur, maar nu zonder weldorpel wordt als

Dit is een optie t.o.v. de standaard A profilering,

achterdeur gebruikt.

zie prijslijst.

JV 1418

JV 6920AA

JV 618XX

voor | achter

JV 6181P

javadeur
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JV 6183-2P

JV 6183-1P

JV 6184-3P

JV 6184-2P

JV 6185-5P

JV 6185-4P

JV 6185-3P

JV 6185-2P
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JV 6790A4R

JV 6790A6R

JV 6530A4R

JV 6530AF

JV 6530A6R

JV 6530A8R

JV 6920BB

JV 6921AF

JV 6791AF

JV 6531AF

JV 6531A6R

voor | achter

JV 6790AF

javadeur
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Deur & weldorpel, een hechte twee-eenheid. Niet iedere weldorpel past bij iedere
deur, dus zorgen wij, samen met u, voor de juiste combinatie.

welke dorpel

60S

welke dorpel

120L

120R

120S

195M

60SN

60R

120K

javadeur
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JV 6920BJ

Welke dorpel. Rechts ziet u
een aantal mogelijkheden. Strakke
vormgeving of klassiek.

alle modellen java.nl

De duodeur, een deur met een boven- en onderdeur, wordt ook wel boerendeur genoemd. Op de boerderij had zo’n deur wel degelijk een functie: de boerin kon
de bovendeur openzetten om te luchten terwijl de onderdeur de kippen tegenhield.
Tegenwoordig zien we de duodeur in alle mogelijke typen huizen, zelfs al is er geen
kip te zien. Wij hebben ze in alle variëteiten. Met een functionele, doorlopende dorpel
tegen het inwateren.

halve deur

halve deur

javadeur

34

JV 81000

JV 81008-9R

Een duodeur uitgevoerd als achterdeur.
Hierboven ziet u een afbeelding van een

In het midden een weldorpel, terwijl deze

duodeur met een boven- en onderdeur. Dit

onderaan ontbreekt.

is een voordeur. Let vooral op de functionele

Uiteraard kunnen alle modellen op deze

doorlopende dorpel tegen het inwateren.

pagina’s ook worden gebruikt als hele deur.

JV 81001

JV 81001-6R

JV 81001-9RS

JV 81002-4R

halve deur

JV 81000-9RS

javadeur
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JV 81003-6R

JV 81003-9R

JV 81003

JV 81008

JV 81008-6R

JV 80500

JV 81000-9R

JV 81006

JV 81005

JV 81004
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JV 81500-9R

JV 81500-9RS

JV 81501

JV 81508-6R

JV 81508

JV 81508-6R

JV 81508-9R

JV 81504

JV 82000

JV 82002-4R

JV 82003-6R

JV 82003-9R

JV 82003

JV 82008

halve deur

JV 81500

javadeur
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JV 81502-4R

JV 81503-6R

JV 81503-9R

JV 81503

halve deur

JV 81501-9RS

javadeur
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JV 82000-9R

JV 82000-9RS

JV 82001

JV 82001-6R

JV 82001-9RS

JV 82008-6R

JV 82008-9R

JV 82006

JV 82005

JV 82004

alle modellen java.nl

JV 83000

JV 83000-9R

JV 83000-9RS

JV 83001

JV 83001-6R

JV 83001-9RS

JV 83002-4R

JV 83003-6R

JV 83003-9R

JV 83003

JV 83008

JV 83008-6R

JV 83008-9R

JV 83006

halve deur

JV 83007

javadeur
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Wilt u een hele deur die op een duodeur lijkt (beetje boerenbedrog dus)? Dat kan.
Zo’n deur heeft dan een zogenaamde sierdorpel op de scheiding van onder- en
bovendeur.

of hele deur

of hele deur

javadeur
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JV 81002-4R

JV 85002-4R

Een achterdeur die op een duodeur lijkt.
Met sierdorpel maar zonder weldorpel.
Een voordeur die op een duodeur lijkt,

Uiteraard kunnen alle modellen op deze

uitgevoerd met sierdorpel en weldorpel.

pagina’s ook worden gebruikt als duodeur.
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JV 84000-9R

JV 84001-9RS

JV 84001

JV 84001-6R

JV 84008

JV 84008-6R

JV 84008-9R

JV 84007

JV 84006

JV 85001-6R

JV 85001-9RS

JV 85002-4R

JV 85003-6R

JV 85003-9R

of halve deur

JV 84000

javadeur

40

JV 84002-4R

JV 84003-6R

JV 84003-9R

JV 84003

of hele deur

JV 84001-9RS

javadeur
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JV 84005

JV 84004

JV 85000-9R

JV 85000-9RS

JV 85001

JV 85003

JV 85008

JV 85008-6R

JV 85008-9R

JV 85004
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Openslaande deuren. Eigenlijk de heerlijkste deuren van het huis. Bieden ’t meeste
uitzicht, laten ’t meeste licht binnen, geven de meeste vrijheid. Wijd open of dicht.
Houdt u van veel licht dan kiest u voor veel ruit. Wilt meer sfeer dan kiest u voor bijvoorbeeld 6 kleine ruitjes en een hoger paneel. U kunt kiezen uit een deurdikte van 38 mm
of 54 mm. Ook kunt u kiezen tussen vaste roedes of plakroedes.

naar buiten

naar buiten

javadeur
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JV 6536A9R

JV 6531A9R (2x)

JV 6532A8R

JV 6922A6R

naar buiten

JV 6792A6R

javadeur
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JV 6792A4R

JV 6922A4R

JV 6792AF

JV 6922AF

alle modellen java.nl

Een strakke kwaliteitsdeur tegen een aantrekkelijke prijs. Met evenveel zorg
vervaardigd uit het mooiste hout, maar eenvoudig van stijl, onopgesmukt, zonder
kostbare details zoals sierlijstjes en draairaampjes. Maar wel een echte Javadeur!

java basics

java basics

javadeur
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JV 9248

JV 9238

JV 9234

JV 9235

JV 9230

JV 9240

java basics

JV 9231

javadeur
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JV 9239

JV 9280

JV 9283

JV 9260

JV 9264 paneel met haakse bossing

JV 9290

alle modellen java.nl

Lijst & paneel, een onlosmakelijke twee-eenheid. Ze geven een deur haar
specifieke uiterlijk. Krachtig of juist sierlijk, frivool of plechtig, eigentijds of klassiek.
De bossing kan smal zijn of juist breed, zoals in oude, statige deuren. Bijzonder bij
Javadeuren zijn de bijna ovaal afgeronde deurlijsten.

lijsten & panelen

lijsten & panelen

javadeur
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JV 9730

JV 9731

JV 9745

Alle deuren op deze en de volgende pagina’s zijn afgebeeld zonder glas, briefklep en deurbeslag.
Overleg met uw dealer over de vele mogelijkheden. Kijk ook op onze website.
alle modellen java.nl

lijsten & panelen

JV 9743

JV 9744

JV 9746

JV 9250

JV 9252

JV 9274

javadeur
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JV 9252 Panelen uitgevoerd met haakse bossing.
JV 9274 Panelen uitgevoerd met haakse bossing.

lijsten & panelen
JV 9245

JV 9271

JV 9272

JV 9254

JV 9253

49
javadeur

JV 9741

JV 9271 Panelen uitgevoerd met haakse bossing.

JV 9254 Panelen uitgevoerd met haakse bossing.

JV 9272 Panelen uitgevoerd met haakse bossing.

JV 9253 Panelen uitgevoerd met haakse bossing.
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lijsten & panelen

JV 9245

JV 9293

JV 9294

JV 5403

JV 9073-10R

JV 9073

javadeur
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lijsten & panelen
JV 5264

JV 9244

JV 9733

JV 9732

JV 5240
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JV 5254

alle modellen java.nl

JV 9530

JV 9236

JV 9535

JV 9534

JV 9550

JV 9536

JV 5164

JV 5162

lijsten & panelen

JV 9531

javadeur
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JV 5154

JV 5152

lijsten & panelen

JV 9539

javadeur
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JV 5042

JV 5062

JV 5064

JV 5052

JV 9726

JV 9727
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lijsten & panelen

JV 5012

JV 5022

JV 5024

JV 5074

JV 5072

JV 9433

javadeur
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lijsten & panelen
JV 5032

JV 9736

JV 5090

JV 5104

JV 5102

55
javadeur

JV 5030

JV 5090, JV 5104, JV 5102 Lijstwerk identiek aan de

modellen JV 5106 en JV 5107 van pagina 18.

JV 9736 Draairaam mogelijk.

alle modellen java.nl

Een deur mag er uitspringen qua vormgeving. Wij hebben ontwerpers de
opdracht gegeven eens lekker los te gaan. De resultaten ziet u op deze pagina’s. Deuren
zoals u nog niet eerder hebt gezien. Transparant gelakt of met een bijzonder kleurgebruik.

specials

specials
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JV 5954

JV 5904

JV 5904

Ook leverbaar met
draairaampje.

JV 5914

JV 5904

JV 5914

JV 5943

JV 5924

JV 5933

specials

JV 5954

javadeur
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JV 5943

JV 5924

JV 5933

alle modellen java.nl

Even aandacht voor die 2 kleine sleuven onder de ruitjes. Die zitten daar niet voor
niks. Ze zorgen voor ventilatie van de isolerende beglazing waardoor de ruit niet kan
‘dofslaan’.

tuin | balkondeuren

tuin | balkondeuren

JV 1418-6R

JV 1418-8R

JV 6660AF

JV 6660A6R

javadeur
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JV 1418

JV 1400D

JV 1400D

JV 1400D Volledig dichtgestapelde

stapeldorpeldeur.

JV 6530AF

JV 6530A6R

JV 6530A8R

tuin | balkondeuren

JV 1418-10R

javadeur
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JV 6660A8R

JV 6920AF

JV 6920A4R

JV 6920A6R

De deuren afgebeeld op deze pagina’s zijn
uitgevoerd met een M (facet) profiel. Dit is een optie
t.o.v. de standaard balkondeur profilering, zie prijslijst.
Let op. Bij gebruik van vaste iso roedes worden deze
aanmerkelijk breder, een iets ander aanzicht dus.

alle modellen java.nl

stapeldorpeldeuren

Deuren met een no-nonsense uitstraling en een lange levensduur. Verkrijgbaar met een 11,8 cm brede deurstijl (de ‘oude’ maat) of een deurstijl met een breedte

javadeur
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JV 1233

JV 1244

JV 1255

JV 1427

JV 1440

JV 1453

van 14 cm, ruim genoeg voor een veiligheidsslot. Let ook op de ventilatiesleuven onder
het glas.

stapeldorpeldeuren

stapeldorpeldeuren

JV 1266

JV 1277

JV 1288

JV 1466

JV 1479

JV 1492
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alle modellen java.nl

JV 9562

JV 9573

JV 9574

JV 5303

JV 9734

één deur

JV 9561
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JV 9734

De op deze pagina
afgebeelde deuren geven
u een indruk van de vele
mogelijkheden. Het geeft u
de mogelijkheid uw eigen
deur samen te stellen.

Men neme een deur. En gaat daar eindeloos op variëren. De basisdeur ziet u op
de linkerpagina. Mooi, maar u wilt een andere ruitverdeling. Of u wilt geen zijpanelen
maar lange ruiten. De keuze is aan u.

één deur

JV 9564

JV 9570

JV 9571

één deur

JV 9563
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JV 9578

JV 9576

JV 9577

JV 5323

Afhankelijk van het deurmodel zijn draairamen
JV 5514

op verschillende posities mogelijk.
alle modellen java.nl

JV 9275

JV 5311

JV 5312

JV 5364

JV 5362

vele deuren

JV 9215

javadeur
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JV 9215

De op deze pagina
afgebeelde deuren geven
u een indruk van de vele
mogelijkheden. Het geeft u
de mogelijkheid uw eigen
deur samen te stellen.

Of liever toch een raampje dat open en dicht kan. Of helemaal geen ruitjes. Of toch
maar wel, maar met RVS sierbeugels. Alles mogelijk. Varié!

vele deuren

JV 9285

JV 9286

JV 5132

vele deuren

JV 9276

javadeur
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JV 5314

JV 5317

JV 5361

JV 5367

JV 9215, JV 9275, JV 9276, JV 9285, JV 9286 Panelen uitgevoerd met haakse bossing.

Aan u de keuze of u de deur wilt verfraaien met RVS beugels.
alle modellen java.nl

Landelijk. Stads. De stadse deur is de landelijke niet. De landelijke deur is letterlijk
en figuurlijk transparanter, heeft vaak een nostalgische uitstraling, is wat je zou
kunnen noemen ‘gastvrijer’. De stadse deur is vaak ‘dichter’, strakker en heeft een hoog

JV 9454

JV 5623

JV 5623

JV 5602

JV 9054

JV 5605

JV 5111

JV 5110

JV 9812

JV 9813

JV 9814

open of dicht

JV 9800

javadeur
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inbraakwerend vermogen. Dat neemt niet weg dat een stadse Javadeur best op haar
plaats is op het platteland en een landelijke Javadeur zeker niet zal misstaan in de stad.

JV 5129

JV 9057

open of dicht

open of dicht

JV 9058

javadeur
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JV 9056

JV 9157

JV 9163

De op de linkerpagina onder afgebeelde deuren JV 9812, JV 9813 en JV 9814
zijn voorzien van hedendaags hekwerk.
alle modellen java.nl

Glas in lood is van alle tijden, maar de laatste jaren is ’t populairder dan ooit. Dat is
niet zo verwonderlijk, want glas in lood geeft een deur een rijk én kleurrijk voorkomen.

glas in lood

glas in lood

javadeur
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JV 5030/GIL 024

JV 9745/GIL 011

JV 5030/GIL 025

Daar er nog veel meer modellen zijn in glas in lood raden we u aan onze website te bezoeken.
Daar vindt u een scala aan mogelijkheden en kleurencombinaties. www.java.nl
alle modellen java.nl

glas in lood

Wij hebben speciaal voor de Nederlandse deuren, zowel de binnen - als de buitendeur, een exclusieve collectie ramen ontworpen. Deze ramen kunnen ook geplaatst
worden in isolerend glas. Op deze pagina’s enkele voorbeelden.

javadeur
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GIL 001

GIL002

GIL003

GIL004

GIL005

GIL006

GIL007

GIL008

Wat u hier niet ziet is uw eigen idee of ontwerp. Daar zullen we natuurlijk ook
graag een uniek glas-in-loodraam van maken.

glas in lood

glas in lood

GIL009

GIL010

GIL011

GIL012

GIL013

GIL014

GIL015

GIL016
alle modellen java.nl
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JV 9235/GIL008

JV 9235/GIL016

JV 9235/GIL014

JV 9235/GIL013

glas in lood

JV 9235/GIL001

javadeur
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JV 9285/GIL006

JV 9285/GIL008

Alle kleurencombinatie’s zoals afgebeeld op
deze pagina’s zijn natuurlijk voor alle modellen toepasbaar.
Er zijn nog talrijke andere combinaties mogelijk.

JV 9285/GIL003

JV 9235/GIL005

JV 9231/GIL019

JV 5024/GIL020

JV 5024/GIL021

JV 9231/GIL022

JV 5024/GIL023

glas in lood

JV 5024/GIL018

javadeur

73

JV 9285/GIL017

JV 9285/GIL002

JV 9285/GIL010

alle modellen java.nl

Deuren maken is ons vak, maar deuren op maat maken is onze passie. Heeft
u specifieke deurwensen voor dat speciale project, wilt u een voordeur die bijna als
twee druppels water lijkt op die antieke kloosterdeur, mocht om wat voor reden ook uw

maatwerk

maatwerk

javadeur
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JV 9715

JV 9715

JV 9715 De hierboven afgebeelde deur laat zien wat wij bedoelen met maatwerk. U ziet dezelfde
deur, maar in twee totaal verschillende maten, maar de vormgeving blijft gelijk. Soms komt het voor
dat de afmeting van uw deuropeniging verschilt met die van de door u gekozen deur. Dan zorgen wij
ervoor dat de verhoudingen, hoe smal of hoog uw deur ook is, blijven kloppen. Maatwerk dus.

originele Dudokdeur moeten worden vervangen door een replica, daag ons uit! Heeft u
zelf een geweldig idee of een origineel ontwerp dat u graag wil realiseren: wij denken
met u mee en zorgen ervoor dat die deur er komt.

eigen ontwerp

eigen ontwerp

javadeur
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JV 3000A/GIL017

JV 9701

De Deurenspecialist in Velsen
In samenwerking met een dealer in

ontwierp in opdracht van een klant een

Ridderkerk ontwikkelde Java Deurenfabriek B.V.

typische jaren dertig voordeur. Samen

smalle klapdeuren. Een praktische oplossing

met Java Deurenfabriek B.V. werd een

voor kleine appartementen en woningen.

optimaal resultaat bereikt.
alle modellen java.nl

Hang- en sluitwerk dient aan 2 eisen te voldoen: het moet perfect passen bij de deur
en het moet veiligheid bieden. Wat de eerste eis betreft: voor elke deur wat wils. Modern,
klassiek, in verschillende kleuren en materialen.

op de deur

DB 020

DB 009

DB 021

DB 023
DB 022

DB 002

DB 010

DB 011

DB 024

DB 025

op de deur

DB 001

DB 012

DB 003

DB 004

DB 013

DB 014

DB 015
DB 026
DB 028

javadeur
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DB 27
DB 029

DB 031
DB 016

DB 005

DB 006

DB 030

DB 017

DB 032

DB 033

DB 035
DB 034

DB 037
DB 018

DB 007

DB 008

DB 036

DB 039
DB 019

DB 038

alle modellen java.nl

DB 040

DB 065
DB 055

DB 041

DB 056

DB 066

DB 067

DB 044
DB 042

DB 057

DB 045
DB 043

DB 068

DB 067

DB 048

op de deur

DB 046

DB 059

DB 058

DB 061

javadeur
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DB 060
DB 049
DB 047
DB 069
DB 050

DB 052

DB 071
DB 070
DB 062

DB 051

DB 053

DB 063

DB 054
DB 064

DB 073
DB 072

Eis nummer 2: al ons deurbeslag is voorzien van het Certificatiekenmerk van de
Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG).

op de deur

DB 075

op de deur

DB 074

javadeur
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DB 076

DB 077

DB 078

alle modellen java.nl

de binnendeuren
javadeur
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JV 2838A20

JV 2838A20

Stijlen/dorpels 200,
uitgevoerd met haaks
profiel en blokpaneel
met 20 mm bossing.
JV 0413A

Uitgevoerd met
M-profiel (facet) en
classic paneel.

JV 0413A

Uniek aan onze binnendeuren: geen V-naad, ook wel verdoezelnaad genoemd
tussen de deurstijlen en dorpels. Dat levert niet alleen een uiterst sterke verbinding op, maar
bovendien een strakke en chique uitstraling. Een naadloze deur dus, zoals een halve eeuw
geleden heel gewoon was!

de binnendeuren

de binnendeuren

javadeur
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JV 1882A

JV 0624A

JV 2739A40

JV 0624A
JV 1882A

Uitgevoerd met Oud Hollands

JV 2739A40

Uitgevoerd met M-profiel

profiel en standaard bossing

Stijlen/dorpels 140, uitgevoerd met haaks

(facet) en vlak paneel.

paneel.

profiel en blokpaneel 40 mm bossing.
alle modellen java.nl

Wel of geen toog, recht of rond, ‘t lijkt een detail maar het geeft de deur een
eigen karakter. U kunt kiezen uit 4 variaties: recht, een volle toog, een termijntoog of een
zogenaamde Zaanse toog. Een mooie range van modern tot klassiek en bij vrijwel elk
model mogelijk. U zegt ‘t maar.

recht of getoogd

recht of getoogd

javadeur
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JV 0513A

JV 0513B

JV 0513C

JV 0513D

JV 1813A

JV 1823A

JV 1820A

JV 1835A

JV 1824A

recht of getoogd

JV 1700A

javadeur
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JV 1705A

JV 1710A

JV 1740A

JV 1770A

JV 1771A

JV 1743A

JV 1746A

JV 1772A

JV 1741A

alle modellen java.nl

recht of getoogd

JV 1828A

JV 1830A

JV 1850A

JV 1825A

JV 1722A

JV 1745A

javadeur
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JV 1716A Uitgevoerd met kraalprofiel (duivejager)

JV 1847A

JV 1878A

JV 1877A

JV 1849A

JV 1848A

JV 1882A

JV 0623A

JV 0624A

recht of getoogd

JV 0613A

javadeur
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JV 1702A

JV 1819A

JV 1776A

JV 1519A

JV 0519A

JV 1708A

JV 0619A

JV 0419A

JV 0108A

alle modellen java.nl

JV 1740A Classic line
profiel en reliëf paneel.

JV 0500A Kraal profiel
en vlak paneel.

JV 0538A Haaks profiel en
standaard bossing paneel.

JV 0501A Classic line profiel
en standaard bossing paneel.

JV 0539A Old Dutch profiel
en standaard bossing paneel.

recht of getoogd

JV 1740A Classic line
profiel en classic paneel.

javadeur

86

JV 1827A Uitgevoerd met
m-profiel (facet).

JV 0000A

JV 0038A

JV 1539A

JV 0601A

JV 0639A

JV 0100A

JV 0138A

recht of getoogd

JV 1501A

javadeur
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JV 1738A Old Dutch profiel en standaard bossing paneel.

JV 1747A

JV 1782A

JV 1847A

JV 1882A

alle modellen java.nl

recht of getoogd

JV 0506A

JV 0513A

JV 1520A

JV 1523A

JV 1530A

JV 1524A

JV 1538A

JV 1500A

JV 0523A

JV 0524A

JV 0501A

JV 0539A

javadeur
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JV 1513A M-profiel (facet) en standaard bossing paneel.

JV 0107A

JV 0121A

JV 0406A

JV 0413A

JV 0431A

recht of getoogd

JV 0102A

javadeur
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JV 1739A

JV 1701A

JV 1758A

JV 2039I

JV 2001I

JV 1757A

alle modellen java.nl

Een brede hal, een ruime huiskamer en daartussen twee majestueuze deuren.
Da’s pas een entree. Zijn twee open zwaaiende deuren iets teveel van het goede, dan

JV 1509AS

JV 1518AS

JV 0515AS

JV 0509AS

JV 0518AS

JV 1056AS

JV 0511AS

JV 0513FS

deurstellen

JV 1515AS

javadeur
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zet u er een vast. Of u kiest voor twee schuifdeuren. Met of zonder glas in lood. Onze
deurstellen zijn natuurlijk ook in een afwijkende maatvoering verkrijgbaar.

deurstellen

JV 1613FS

JV 1813FS

deurstellen

JV 1605FS

javadeur
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JV 1815AS

JV 1818AS

JV 1854AS

JV 1817AS

JV 1826AS

JV 1823AS

alle modellen java.nl

Java binnendeuren worden standaard uitgevoerd met een facetprofiel. Zo’n profiel
ziet u linksboven. Daarnaast hebben we nog diverse profielen die mede bepalend zijn
voor het karakter van uw deur. De keuze is dus aan u.

profielen | panelen

CLASSIC

M-PROF (FACET)

ALT KRAAL

profielen | panelen

CLASSIC LINE

ENTRY

HAAKS

KRAAL (DUIVEJAGER)

javadeur
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ALT KRAAL

OLD DUTCH

RELIËF

OUD HOLLANDS

CLASSIC LINE

STANDAARD BOSSING

BLOKPANEEL 20 MM

SAVICH

OLD DUTCH

BLOKPANEEL 40 MM

Hierboven ziet u afgebeeld een aantal door ons
veel gebruikte profielen. Vaak in combinatie met de
panelen rechts afgebeeld.

VLAK PANEEL

Kiest u voor een binnendeur
met glas, dan heeft u bij ons
keuze uit vier soorten.

glas

1

1. Blank facet glas
(helder met een
heldere facet rand)
2. Mat facet glas
(matglas met een
heldere facet rand)
3. Blank glas
(helder)

Tot een hoogte van
85 cm leveren we
altijd gehard glas,
dat in alle vier
glassoorten
verkrijgbaar is.

3

4

alle modellen java.nl
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glas

4. Mat glas

op de m2
javadeur

94

JV 3038A

JV 3000A

Uitgevoerd met glas
in lood model GIL017,
standaard uitgevoerd
met glasopeningen.

JV 3000A/GIL017

Naast mooi en stijlvol ook nog ruimtebesparend. 2 deuren op de breedte van 1 deur.
Naar keuze met dichte panelen, glaspanelen en glas in lood. U kunt deze deuren, weliswaar
in een lichtere uitvoering, ook bestellen als Java kastdeur.

op de m2

op de m²

javadeur
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JV 3101A

JV 3238A

JV 3301A

alle modellen java.nl

Steeds vaker maakt de traditionele deur plaats voor een deur met een eigentijdse
vormgeving. Wij ontwierpen een aantal deuren met een ‘kosmopolitisch’ karakter.

anno nu

anno nu

javadeur
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JV 4100A

JV 4238A

De deuren afgebeeld op deze pagina zijn uitgevoerd met brede stijlen en dorpels.
De mogelijkheden zijn zeer divers door het gebruik van glas of vlakke panelen.

JV 4141A

JV 4338A

JV 4038A

JV 4038A

JV 1766A

JV 1768A

anno nu

JV 2838A20

javadeur
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JV 4101A

JV 4300A

JV 4241A

JV 4300A en de JV 4338A zijn uitgevoerd

met ronde profilering.
alle modellen java.nl

JV 2543A

JV 2583A

JV 2705A

JV 2442A

anno nu

JV 2743A

javadeur
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JV 2639A40

JV 2640A20

JV 2642A

JV 2639A40

JV 2640A20

JV 2642A

Uitgevoerd met haaks

Uitgevoerd met haaks

Uitgevoerd met

profiel en blokpaneel

profiel en blokpaneel

haaks profiel en

met 40mm bossing.

met 20mm bossing.

vlakke panelen.

JV 2640A

Tijd- en grenzeloos, krachtig van vorm met extra brede deurstijlen. Vlak & strak,
mede door de afwezigheid van V-naden tussen de deurstijlen.

anno nu

anno nu

javadeur
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JV 2740A

JV 2442A

JV 2739A

De deuren op deze twee pagina’s zijn uitgevoerd
met haakse profilering en vlakke en bossing panelen.
alle modellen java.nl

U heeft uw keuze gemaakt Buitendeur of binnendeur. Transparant of dekkend.
Welk type glas. Wat moet er op de deur. Wel of geen brievenbus. Belangrijke keuzes.
Om een optimaal eindproduct te verkrijgen adviseren wij u onderstaande informatie

Buitendeuren
Duo-deuren Heeft u gekozen voor een duo-deur dan

binnen en een achterdeur naar buiten. Maar waar

verwijzen wij voor de doordeling en de mogelijkheden van

komen de scharnieren en de sloten. Dit wordt bepaald

sloten naar onze prijslijst/website.

door de draairichting van de deur. Een deur kan links

Voorbehandeling In verband met onze garantie-

of rechtsdraaiend zijn. De draairichtingen L1 en R2

bepalingen adviseren wij u de deur een fabrieksmatige

staan voor naar binnen draaiende deuren. L3 en R4

voorbehandeling te laten ondergaan. Dit is een

voor naar buiten draaiende deuren. Let er goed op dat

meerlaagse-behandeling in een gekleurde of transparante

u de juiste draairichting aangeeft in verband met het

grondlaag. Ook is het belangrijk dat de deur zo spoedig

aanbrengen van slotgatfrezingen, eventuele draairamen

mogelijk na het afhangen wordt afgelakt om de deur tegen

en scharnierinkrozingen. Op de afbeeldingen kunt u zien

weersinvloeden te beschermen. Controleer regelmatig

welke draairichting voor u van toepassing is.

de afwerkingslaag van de deur. Op de website vindt u de

Weldorpels Voor afbeeldingen en mogelijkheden van

volledige garantiebepalingen en voorwaarden waaraan
de afwerking dient te voldoen.

worden weldorpels gelijk met de onderzijde van de

Sierroosters en smeedijzeren hekwerken

deur gemonteerd. Geef bij een bestelling aan uw dealer

Deze worden standaard voorzien van een metaalprimer.

door wanneer de weldorpel verhoogd moet worden

Indien gewenst is het ook mogelijk deze in een RAL-kleur

gemonteerd. Bijvoorbeeld wanneer een polderprofiel

af te lakken.

gebruikt wordt.

Deurstellen Indien twee deuren naast elkaar worden

weldorpels verwijzen wij u naar pagina 33. Standaard

Tochtvaldorpel Bij naar binnen

geplaatst en dus een stel vormen zijn er diverse mogelijk-

100

draaiende deuren adviseren wij om

heden om de aansluiting te verzorgen. Onderdelen zoals

een tochtvaldorpel toe te passen.

een sluitnaald, tongstijl, stolpnaald of aanslaglatten zijn

Dit voorkomt tocht onder de deur en

uiteraard los verkrijgbaar. Voor de diverse opties verwijzen

bespaart energiekosten. Zowel

wij naar onze prijslijst/website.

infrezing als levering kunnen wij

Isolatieglas Standaard voorzien wij onze buitendeuren,

voor u verzorgen.

waar mogelijk, van een ISO-sponning. Deze is 22 mm diep

javadeur

technische informatie

Draairichting Een voordeur draait meestal naar

Brievenbus Bij de keuze van een brievenbus moet

bij voordeuren en 24 mm diep bij balkondeuren, inclusief

u in verband met de uitsparing rekening houden met

glaslatten. Mocht u een andere diepte willen, dan kunnen

de voorschriften van PostNL. In veel modellen is een

wij de glaslatten aanpassen.

brievenbus mogelijk, maar niet altijd volgens de PostNL

Ventilatiesleuven Bij deuren met grotere glasopper-

normen. Wilt u toch een brievenbus, dan gebeurt dit voor

vlaktes, zoals balkondeuren dient de beglazing

eigen risico. Zie de website voor meer informatie.

geventileerd te worden. Bij balkondeuren geschiedt dit

Sloten Er zijn sloten in diverse uitvoeringen.

door middel van sleuven in de glasdragende dorpels.

Wij adviseren echter een solide

In de voorraadbalkondeuren, die geschikt zijn voor

meerpuntsluiting toe te passen, indien de

ISO-beglazing, zitten standaard ventisleuven in de

deurconstructie dit toelaat. Deze is minimaal

glasdragende dorpel.

SKG** inbraakwerend en voorkomt tevens vervorming van

Voor de mogelijkheden van ventisleuven in maatwerk-

uw deur. Draai ook daarom de deur zowel overdag als

deuren, voordeuren et cetera kunt u de website

’s nachts op het nachtslot. Voor de mogelijkheden

raadplegen of met uw dealer overleggen.

verwijzen wij naar onze prijslijst/website.
Scharnierinkrozingen In verband met het uiteindelijke

Binnendeuren

gewicht van uw buitendeur adviseren wij de deur aan
vier scharnieren af te hangen. De inkrozingen kunnen

Stompe en opdekdeuren Er zijn twee soorten

eventueel fabrieksmatig worden aangebracht. Indien u

binnendeuren; stompe deuren en opdekdeuren. Een

de deur in een reeds bestaand kozijn plaatst kunnen de

stompe deur valt geheel in het kozijn en wordt afgehangen

bestaande inkrozingen afwijken van de standaard hoogte

aan scharnieren. Een opdekdeur valt gedeeltelijk in

en is het verstandiger deze bij het afhangen van de deur

het kozijn en wordt afgehangen met speciale paumelle

in te frezen. Overleg dit altijd met uw dealer.

scharnieren.

aandachtig te lezen. Zo komt u goed voorbereid bij uw leverancier waar u met al uw
vragen terecht kunt. Het gaat tenslotte om uw nieuwe Javadeur.

technische informatie

Draairichting buitendeuren

Draairichting Bij stompe deuren is de draairichting
van belang wanneer u voor een deur met glas kiest en u
de glaslatten aan een bepaalde kant wilt hebben. Dit in

buiten

combinatie met een slotgatboring of scharnierinkrozingen.
Standaard worden de deuren L1 gemaakt.

binnen

naar binnen draaiend, draairichting L1

Bij opdekdeuren moet u altijd de draairichting aangeven.
Handig om te weten bij het bepalen van de
draairichting van uw deur. Ga aan die kant van de deur

buiten

staan waar u de deur naar u toe trekt bij het openen.
Wanneer de scharnieren aan de linkerkant zitten dan is de
deur linksdraaiend. Zitten de scharnieren echter aan de
rechterkant dan is de deur rechtsdraaiend.
Deurstellen Indien twee deuren naast elkaar

buiten

worden geplaatst en dus een stel vormen zijn er
diverse mogelijkheden om de aansluiting te verzorgen.

binnen

naar buiten draaiend, draairichting L3

Onderdelen zoals een sluitnaald/ tongstijl/ stolpnaald
of aanslaglatten zijn uiteraard los verkrijgbaar. Voor de
diverse opties verwijzen wij u naar onze prijslijst/website.

buiten

Tochtvaldorpel Ook bij binnendeuren is het mogelijk
een tochtvaldorpel te monteren. Montage en levering van

binnen

de tochtvaldorpel kunnen wij verzorgen.

naar buiten draaiend, draairichting R4

Slotgat Standaard wordt er bij de binnendeuren een
Nemef 1200 slot ingefreesd met het hart krukgat op

Draairichting binnendeuren

1050 mm uit de onderkant van de deur. Uiteraard zijn er
meerdere opties mogelijk.
Scharnierinkrozingen / paumelle boringen
Bij stompe deuren kunnen wij scharnierinkrozingen
aanbrengen. Bij opdekdeuren kunnen wij paumelle gaten
boren. Voor de standaard hoogtematen kunt u de website
raadplegen.
Garantie Op alle Javadeuren zit zes jaar garantie. Voor
de aktuele garantievoorwaarden verwijzen wij naar
de website. Controleer uw deur bij aflevering goed op
eventuele schade of andere gebreken.
KOMO Javadeuren fabriek b.v. is door
de Stichting Keuringsbureau Hout KOMO
gecertificeerd.

linksdraaiend

rechtsdraaiend

FND Javadeuren fabriek b.v. is lid van de Federatie
opdek

Nederlandse Deurenindustrie.
www.fnd.nl

stomp

www.java.nl Bezoek regelmatig onze website. Daar treft
u alle actuele informatie; tekeningen, nieuwe modellen,
prijzen, aanbiedingen, downloads et cetera.

alle modellen java.nl

technische informatie

naar binnen draaiend, draairichting R2
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Alle rechten voorbehouden.
Intellectuele eigendomsrechten ten
aanzien van deze uitgave worden
nadrukkelijk voorbehouden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Java Deurenfabriek B.V. houdt zich recht voor
modelwijzigingen door te voeren.
© Java Deurenfabriek B.V., juli 2013.
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