
ARTIKEL- ARTIKELBENAMING / AFMETINGEN EENHEID             PRIJS / 
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG BREEDTE, HOOGTE EENHEID €

LCONDOOR5101    CONCEPT-DOOR-GT 800, glazen deur veiligheidsglas 8 mm       tot 800, tot 2000 mm             Stuks 
op maat gemaakt, incl. boringen voor deurknop of deurgreep 

LCONDOOR5102    CONCEPT-DOOR-GT 1000, glazen deur veiligheidsglas 8 mm     tot 1000, tot 2000 mm           Stuks 
op maat gemaakt, incl. boringen voor deurknop of deurgreep 

LCONDOOR5105    CONCEPT-DOOR-GT-F - TK, glazen deur veiligheidsglas 8 mm,   774 mm breed, Stuks 
standaardmaat, passend bij CONCEPT-DOOR-TZ F-S, 1980 mm hoog 
incl. boringen voor deurknop 

LCONDOOR5106    CONCEPT-DOOR-GT-F - GS, glazen deur veiligheidsglas 8 mm,  774 mm breed, Stuks 
standaardmaat, passend bij CONCEPT-DOOR-TZ F-S, 1980 mm hoog 
incl. boringen voor deurgreep 

LCONDOOR5010    CONCEPT-DOOR-TK, aluminium deurknop, Ø 45 mm Set 
in optiek roestvrij staal, geslepen 

LCONDOOR5011    CONCEPT-DOOR-GS, deurgreep van roestvrij staal, Lengte 300 mm, Set 
mat geborsteld Ø 20 mm

LCONDOOR5001    CONCEPT-DOOR-TZ B, aluminium kozijn in 3 delen met latei,    tot 1000, tot 2000 mm           Stuks 
blokprofiel, oppervlakte met optiek roestvrij staal, geeloxeerd,  
met afsluittechniek en scharnieren voor glazen deuren 

LCONDOOR5002    CONCEPT-DOOR-TZ F, aluminium kozijn in 3 delen met latei,     tot 1000, tot 2000 mm           Stuks 
vlakprofiel, oppervlakte met optiek roestvrij staal, geeloxeerd,  
met afsluittechniek en scharnieren voor glazen deuren 

LCONDOOR5004    CONCEPT-DOOR-TZ F-S/R, aluminium kozijn met latei,            800 mm breed, Stuks 
vlakprofiel, oppervlak roestvrij staalachtig geslepen, geëloxeerd,     2000 mm hoog 
met afsluittechniek en scharnieren voor glazen deur,  
uitvoering DIN rechts, standaardmaat 

LCONDOOR5005    CONCEPT-DOOR-TZ F-S/L, aluminium kozijn met latei,          800 mm breed, Stuks 
vlakprofiel, oppervlak roestvrij staalachtig geslepen, geëloxeerd,     2000 mm hoog 
met afsluittechniek en scharnieren voor glazen deur,  
uitvoering DIN links, standaardmaat

n PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-DOOR

Meer informatie over CONCEPT zie www.luxelements.com.  
Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

 CONCEPT-DOOR-TZ B – blokprofiel

Kozijnprofiel, wandaansluiting

Maten in mm CONCEPT-DOOR-TZ F – vlakprofiel

Kozijnprofiel deurscharnier, wandaansluiting Kozijnprofiel, wandaansluiting Kozijnprofiel deurscharnier, wandaansluiting



ARTIKEL- ARTIKELBENAMING / EENHEID              PRIJS / 
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EENHEID €

LCONDOOR6001    CONCEPT-DOOR-GFZ, profielconstructie, aluminium, oppervlakte met optiek van roestvrij         Set 
staal geslepen, geëloxeerd, bestaande uit: deurlijst (1000 x 2000 mm) uit blokkozijnprofiel 
(zichtbreedte 50 mm), vaststaand(e) zijde(e)l(en) uit lijstprofiel (zichtbreedte 36 mm),  
deurscharnieren, met/zonder greepstang/deurknop, optioneel: vaststaand(e) zijde(e)l(en), 
hoekprofiel 90 ° of 135 °, vervaardiging op maat 

LCONDOOR6002    CONCEPT-DOOR-GFR, lijstconstructie, aluminium, Set 
oppervlak met optiek van roestvrij staal geslepen, geëloxeerd, 
lijstprofiel (zichtbreedte 36 mm) voor raamopening, vervaardiging op maat 

LCONDOOR6003    CONCEPT-DOOR-GFG, glaselementen ESG 8 mm passend bij Set 
GFZ / GFR combinatie evt. inclusief boorgaten voor greepstang / deurknop / deurscharnieren, 
vervaardiging op maat

n PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-DOOR

Meer informatie over CONCEPT zie www.luxelements.com.  
Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube. 

Kozijnprofielen

Kozijnprofiel, wandaansluiting Kozijnprofiel, aansluiting wandprofiel Kozijnprofiel deurscharnier, wandaansluiting

Wandprofiel, wandaansluiting Kozijnprofiel met hoekprofiel 135 ° + wandprofiel2x wandprofiel met hoekprofiel 90 ° 
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