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voordeur

Merbau en teak
doorstaan alle
tanden des tijds.
Deze deur zit al
sinds jaar en dag
in ons programma

8

stad en land

en in al die jaren
heeft er nog geen
deur ook maar één
krimpje gegeven.
Ze gaan langer dan
een mensenleven

14

buitenwijk

mee. Zolang ze
maar volgens onze
aanwijzingen
worden behandeld.

Het Hollands klimaat
kent zo zijn buien met
alle vochtigheid van

18

hekwerk

20

metamorfose

dien. Dus moeten de
deuren die in de
grondverf geleverd
worden kort na
plaatsing nog twee
beschermende lagen
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dutch design

aflakverf krijgen.
Als u zich daar aan
houdt moeten we het
dan nog hebben over
de vormvastheid
JV 5085
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java design

van merbau en teak?
Eigenlijk een
open deur.

26

over javadeur

Deuren met
handtekening.
Een deur van
Javadeurenfabriek
is een persoonlijk
project van een van
onze vakmensen.
Elke deur wordt door
één ambachtsman
vervaardigd.
Maatwerk, precies
volgens uw wensen.
Verfijnd afgewerkt tot
in de kleinste details.
Daarom signeren wij
elke deur die bij ons
de fabriek verlaat.
Een oude gewoonte

3

Wat valt er nou over een deur te vertellen.

zijn voorbij. Wel een gat, maar dan in de

Een deur is toch een deur? En als er al wat

moderne markt, zijn dus deuren die iets te

over te vertellen valt, wie wil daar dan meer

zeggen hebben. Deuren waar ook nog een

dan twee regels over lezen? Kijk, wij zijn er

verhaal achter zit. Zowel in de woning- als in

heilig van overtuigd dat u wél geïnteresseerd

de utiliteitsbranche wordt men zich van deze

bent. Het is maar net hoe we het brengen. Wij

ontwikkeling gelukkig meer en meer bewust.

gaan er al sinds 1926 van uit dat we alles wat

Dus vaarwel eenheidsworst. Vaarwel inferieure

we doen, goed moeten doen. Ook nu.

kwaliteit. Lang leve het onder
scheidend

Dus niet zomaar een deurenfoldertje met wat

vermogen van de bewuste en kritische

fotootjes. Nee, als oudste Hollandse deuren

consument. Lang leve de Javadeur.

fabriek vinden wij dat we het aan onze stand

Niks trends. We laten de massaliteit ver achter

verplicht zijn, het beter te doen dan wie dan

ons. Helemaal terug naar de basis dus.

ook. Deze brochure moet de wereld ingaan

Helemaal terug naar de keuze van het

als het Grote Deuren Boek. Het standaard

individu. Dat is nogal wat om dat hardop te

werk over deuren. Wat je met plezier in

roepen en te beweren. Maar we doen het

handen neemt. Waar je met plezier naar kijkt

lekker toch. Omdat we zeker weten dat we het

en waar je nog wat van opsteekt ook. Deuren

waar kunnen maken. We hebben namelijk een

maken is onze lust en ons leven. En die passie

deurenprogramma dat gebaseerd is op een

willen wij graag met u delen.

aantal, zeg maar, oertypen. Maar waarvan elk

De wereld om ons heen verandert in razend

type door middel van profiel, kleur, glas en

tempo. Niet iedereen is daar blij mee. Wij wel.

hang en sluitwerk een heel eigen karakter kan

Want wij zijn gelukkig in staat pasklare

krijgen. Van basis, via uitgesproken eigentijds

antwoorden te geven op bijvoorbeeld de

naar klassiek. En over klassiek gesproken,

steeds grotere drang naar individualiteit.

klassiek is natuurlijk altijd onze befaamde

De consument is mondiger geworden en

duurzaamheid. Die staat voorop en heeft altijd

weet wat er te koop is. Je hoeft de tv maar

onze aandacht. Niet alleen wat betreft het

aan te zetten of ze hebben het over styling.

duurzaam produceren van hout in de landen

Dus moet je daar als leverancier op inspelen

van herkomst, maar vooral ook in gebruik.

door het beste te bieden. Op alle gebieden.

Houtkeuze en behandeling staan garant voor

Op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en

deuren met een zeer lange levensduur. En

keuzemogelijkheden. Een deur is niet langer

geringe exploitatiekosten. 6 Jaar garantie op

een plank in het gat van de gevel. Die tijden

elke deur. Dat zegt genoeg. Toch?

van het gilde
van deurenmakers.

JV 5524

JV 5393

JV 5004

JV 5592

JV 5594

Bij alle deuren die
u op deze twee
pagina’s ziet, zult
u een zogenaamde
aha-erlebnis
hebben. Want dit
zijn eigenlijk
allemaal bekende
deuren. Maar je
staat er niet meer
zo bij stil.
Ze zijn ingeburgerd
als het ware.
Die grote?
inderdaad: daar
liep u net langs.

JV 5015

JV 5554

JV 5086

JV 5592

Voor goeie architecten
is het ontwerpen van
een deur een even
grote uitdaging als het
ontwerpen van een
gebouw. Het moet er
een organisch
onderdeel van zijn.
Dus gebruiken en
gebruikten ze ook bij
het ontwerpen van
deuren al hun
talenten. Berlage deed
dat, Dudok. En de deur
JV 5052

is ook bij de
architecten van nu
geen ondergeschoven
kindje. En wij – in alle

JV 5005

JV 5500

JV 5129

bescheidenheid –
mogen al die
fantastische ideeën
realiseren.

JV 5052

En deze deuren?
Komen u ook al
zo bekend voor.
Maar waar zag u
ze ook alweer?
En die en die?
Door de jaren heen
zijn ze één geworden
met het stadse
straatbeeld.

JV 5052

Zodat ze opvallend
onopvallend zijn
geworden.
JV 5104

Gelukkig worden
ze wel nog steeds

JV 5102

JV 5090

JV 5012

Geen standaardwerk zonder eeuwenoud Chinees

met opvallend

deurdenkertje: Een deur die het best afgesloten is,

ambachtelijke

is die welke men open kan laten.

vakmanschap
gemaakt.
JV 5005

JV 5056

JV 5022

JV 5024

Het is duidelijk dat er verschillen bestaan tussen deuren in de stad en deuren buiten
de stad. Daar alleen al zouden we een boek over kunnen schrijven. Maar het idee ligt voor de
hand, de stad is meer naar binnengekeerd. En de deur maakt dat aanschouwelijk.

JV 5514

JV 5534

JV 5524

JV 5500

JV 5613

JV 5673

JV 5605

Op het land en in de dorpen is alles meer naar buiten gericht.
De bouwstijlen zijn anders. En dat vraagt om andere ontwerpen. Meer glas,
transparanter, een iets gastvrijer gevoel misschien.
JV 5240

JV 5006

Veiligheid is afhankelijk
van het ontwerp van de
woning en omgeving.
Maar een deur zelf moet
natuurlijk ook zijn
mannetje staan.
Moet een hoog inbraak
werend vermogen
hebben, zoals dat in
termen van het
Politiekeurmerk Veilig
Wonen heet.
IJzersterke houtsoorten,
topkwaliteit hang- en
sluitwerk en zorgvuldig
JV 5080

JV 5534

JV 5395

afhangen zijn
belangrijke onderdelen
van het totale
veiligheidsconcept.
Wij tekenen voor de
deuren. Andere
JV 5082

vakmensen voor de rest.

JV 5540

In de stad wil je
graag met een veilig
gevoel de deur achter
je dichttrekken.
Alles van gepantserd
plaatstaal dan maar?
Gelukkig zijn de
heren architecten
niet voor één gat te
JV 5074

vangen. En vonden
een perfecte balans
tussen veiligheid,
transparantie en
schoonheid.
In 1920 en 1930
konden ze dat al.
Maar het blijft een
actueel debat.

JV 5072

JV 5554

JV 5004

JV 5403

JV 5216

JV 5076

Als je er voor gestudeerd
hebt weet je dat het
plaatsen van een deur een
daad is waarmee je een
binnenruimte creëert.
Zo staat dat in de boeken.
Wat vindt u? Bekijk deze
deuren maar op uw gemak.
Zonder nou al te filosofisch
te worden laten we hier
voorbeelden zien waarbij
glas en transparantie een

JV 5633

belangrijke rol spelen.
Waarmee die gecreëerde
binnenruimte dus een
open karakter houdt.
Logisch. Daar hoef je dus
eigenlijk niet voor
gestudeerd te hebben.

land

JV 5643

JV 5623

JV 5654

JV 5663

JV 5683

JV 5654

JV 5030

JV 5602

JV 5633

JV 5663

JV 5602

JV 5111

JV 5111

JV 5623

JV 5643

JV 5653

Er wordt wat
afgebouwd in
Nederland. Ben je
ergens een paar
maanden niet
geweest of je let

JV 5132

JV 5144

JV 5172

JV 5174

JV 5152

even niet op, is er
wel weer een
nieuwe wijk uit de
grond gestampt,
een nieuw project
ontwikkeld en nog
is er een tekort
aan woningen.
Welke deur kiest u?
JV 5364

JV 5307

Het nieuwe wonen.
Zoveel mensen, zoveel
huizen, zoveel smaken,
zoveel deuren.
Gelukkig staat u niet
alleen voor de keuze.
Onze dealers staan u
met raad en daad
terzijde. Gedurende de
samenwerking is hij
uw aanspreekpunt en
wordt u door hem op
de hoogte gehouden.
Ook op die manier
garanderen wij
kwaliteit.

JV 5264

JV 5254

JV 5498

JV 5489

JV 5154

En in al die
nieuwe wijken
wonen allemaal
mensen die zich
allemaal willen
onderscheiden.
Rijdt iedereen in
dezelfde auto?
Nee. Draagt
iedereen dezelfde
kleren? Nee.
Heeft iedereen
hetzelfde
interieur? Nee.
Heeft iedereen
dezelfde deur?
Laten we hopen
van niet. En
gelukkig hoeft

JV 5184

dat ook niet.
Zoals u ziet.

JV 5270

JV 5124

JV 5125

JV 5132

JV 5488

JV 5030

JV 5280

JV 5479

JV 5479

JV 5479

JV 5479

JV 5499

JV 5499

JV 5499

JV 5499

JV 5032

JV 5042

JV 5062

JV 5064

JV 5062

JV 5066

JV 5164

JV 5162

Kent u ze nog. Die
deuren waar je als
kind zo lekker met
je vingers in die
ijzeren gaatjes kon
JV 5107

JV 5206

peuteren? Gelukkig
is het geen vergane
glorie. Want ze
worden nog
gemaakt. In volle
glorie dus. De oude
gietmallen bestaan
nog. Zelfs die
met die prachtige
art deco motieven.
Ons hekwerk?
Zit als gegoten.

De afgebeelde
modellen worden
compleet met
originele metalen

Was vijftig jaar geleden

hekken, roosters en

de gemiddelde

draairamen

Nederlander 1 meter
65 lang, of zo u wilt

JV 5026

JV 5106

JV 5196

De draairamen zijn

kort, vandaag de dag is

afgehangen met

dat totaal anders. De

messing hang en

mensen worden langer.

sluitwerk -zelfs op

Groeien groter. Dus

verzoek in mat

moet de maat van de

chroom- en zijn

deuren wel

vanzelfsprekend

meegroeien.

voorzien van

Van 2 meter 11,5 zijn

tochtwering.

we opgeschoten naar

Dus nostalgie,

2 meter 31,5.

maar wel met de

Probleemloos. Zonder

techniek van nu.

dat we met de
verhoudingen in de
knoop zijn gekomen.
Wij hebben daar
wel ons hoofd over
gebroken. Maar
gelukkig niet gestoten.
JV 5236

geleverd.

JV 5226

JV 5006

JV 5106

JV 5196

JV 5311

JV 5312

JV 5314

JV 5317

JV 5312

JV 5314

JV 5317

JV 5364

JV 5367

JV 5361

JV 5374

JV 5377

JV 5371

JV 5322

JV 5324

JV 5323

JV 5320

JV 5324

JV 5323

JV 5320

JV 5304

JV 5303

JV 5300

JV 5308

JV 5307

JV 5306

We hadden het in het begin even over de zogenaamde oertypen waar
Javadeur van uit gaat. Dit is daar een goed voorbeeld van.
U ziet vier basis modellen en daar kunt u dus naar hartelust mee spelen.
En variëren. En combineren. Laat uw fantasie de vrije loop.
Verbeeldingskracht mag het zeggen. Een voordeur zegt een beetje wie
u bent. Wij wensen u dus veel plezier op deze ontdekkingsreis.

JV 5362

JV 5302

Dutch design.
Daar is geen woord
Nederlands bij.
En toch begrijpt
iedereen meteen
wat we bedoelen.
Het is een begrip
geworden.
Beroemd en
geroemd.
Dutch Design
wordt beschouwd
als een nieuwe
stroming.

JV 5954

© JAVA

JV 5954

© JAVA

JV 5943

© JAVA

JV 5943

© JAVA

JV 5904

© JAVA

JV 5904

© JAVA

Mooi wordt
gekoppeld aan
kwaliteit.
Mooi wordt
gekoppeld aan
duurzaamheid.
Mooi wordt
gekoppeld aan
eigentijds.
Mooi wordt
gekoppeld aan
functionaliteit.
Mooi wordt
gekoppeld aan
veiligheid.
Mooi wordt
gekoppeld aan
individualiteit.
Nog meer? Door?
Zie volgende
pagina’s.

JV 5954

© JAVA

JV 5904

© JAVA

JV 5904

© JAVA

Door verrassend
kleurgebruik,
speelse variaties,
subtiele
toevoegingen van
glas en profielen,

JV 5914

JV 5924

JV 5924

JV 5924

JV 5933

JV 5933

krijgen Javadeuren
deur voor deur voor
deur een eigen en
onderscheidend
karakter.
Een concept dat
ruimte schept.
Waarin elke deur
een eigen signatuur
krijgt. Voor deze
volkomen vrijheid
van meningsuiting
tekenen we met
plezier.

JV 5914

JV 5914

JV 5933

Concept en vormgeving: Rob Hermans, Blaricum - Opmaak en lithografie: Jilles Elbers, Héé!, Bussum - Tekst: Hans Kroese, Amsterdam - Fotografie deuren: Maarten Pieterse, Haarlem - Achtergrondfotografie: Arthur Martin, Bussum - Coördinatie: Bert van der Bree, Haarlem
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Als er gezegd wordt dat een deur niks meer
en niks minder is dan een toegang of

Aan het lijstwerk en
aan de modellering
herkent men de hand
van de meester.
De ware Javadeur.
En dat geldt zowel
voor de buitenkant
als voor de afwerking
van de binnenkant.
Van wie is ook alweer
die beroemde slagzin:
vakmanschap is

afsluiting dan is dat in al zijn eenvoud waar.
Maar van zo’n simpel gegeven hebben wij
toch ons leven gemaakt. Maar dan wel de
deur als toegang tot vele mogelijkheden.
En dat blijkt hier pagina na pagina. Elke
Javadeur is gebaseerd op een paar basis
vormen, oertypen zo u wilt. En zo heeft elke
deur een volstrekt eigen signatuur.
Marktgericht denken noemen wij dat.
Inspelen op wat er speelt in de hoofden van
de consument. Niet meer werken vanuit een
brede collectie, maar vanuit basisvormen

meesterschap?

die alle mogelijkheden open laten voor

en sociaal bosbouwbeleid. Is het goedge

individualiteit. En dat allemaal met de

keurde hout eenmaal in Nederland, in het

garantie van superieure kwaliteit, ervaring en

land van herkomst is het in de meeste

technische knowhow. Hoe we die zekerheid

gevallen al gedroogd, dan is het op en top

in de praktijk brengen?

geschikt voor het Hollandse klimaat.

Om te beginnen importeren we alle hout

Maar dan? Dan komt het hout de deur niet

soorten zelf. Op basis van eigen specificaties.

meer uit voordat het een echte Javadeur is.

Verantwoord bosbeheer is daar een uiterst

Met garantie op een lange levensduur en

belangrijk onderdeel van. Al ons hout komt

lage exploitatiekosten.

uit Sustained Yield Forests. Wat betekent dat

En die garantie geven wij u op een

het bos zo min mogelijk schade ondervindt

briefje. Ook met een handtekening

– massale houtkap is taboe – en nieuwe

dus. Want wij zijn niet voor niets

aanplant een vereiste.

door de Stchting Keuringsbureau

Kortom: wij onderschrijven een verantwoord

Hout KOMO gecertificeerd.

Java Deurenfabriek B.V.
Leeghwaterweg 35, 1951 NA Velsen-Noord

javadeur

Telefoon: 0251 - 229 117
Fax: 0251- 212 612
E-mail: info@java.nl

Website: www.java.nl
JV 5540

