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Deuren Plets is een familiebedrijf opgericht in 1970 dat zich heeft gespecialiseerd in binnendeuren. 
Het volledige productieproces van onze deuren gebeurt in eigen atelier. Met meer dan  
50 jaar ervaring beschikken wij over heel wat potentieel en knowhow. Door het gebruik van hoog 
technologische machines in combinatie met vakmanschap kunnen we u een uitgebreide collectie 
binnendeuren voorstellen. 

Van modern tot klassiek, design tot landelijk, een deur naar ieders wens en budget. Het leveren 
van uitstekende kwaliteit en een hoge afwerkingsgraad is onze prioriteit. Een binnendeur is een 
belangrijk onderdeel van uw interieur en verdient dan ook de nodige aandacht.
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MASSIEVE DEUREN

R6 M8 M9 M10 M12

M13 M14 M21 M28 M33

Alle massieve deuren worden steeds op 
maat vervaardigd. In ons ruim aanbod vindt 
u zeker de deur die beantwoordt aan al uw 
wensen.
Doordat het productieproces volledig in 
eigen atelier gebeurt, hebt u een onbeperkte 
keuze aan mogelijkheden.
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M70 FermetteM410M81M80

A6 A7

MASSIEVE DEUREN

We opteren om te werken met hoogwaardige 
grondstoffen zoals Europese eik, die 
eindeloze combinatiemogelijkheden biedt 
in kleur en stijl. Voorzien van een olie of 
beits bekomt u een onderhoudsvriendelijke 
afwerking. Met bijpassend beslag maakt u 
uw binnendeur af.  

A10 - Xinnix zwartA9 - Xinnix zwartA8
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B0 B1 B4 B6

HALF MASSIEVE DEUREN

De combinatie van een massief kader en 
fineer panelen resulteert in een eigentijdse 
binnendeur.
Al dan niet voorzien van een design en in 
een kleur naar keuze kan u deze deur naar 
wens gaan samenstellen en zo volledig laten 
integreren in uw interieur.
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Vlak rustiek F2 F2 rustiek F29 D11

FA7 rustiek FA8 rustiek FA6/C15 F2/M10 C15

FINEER DEUREN

Fineer eik leent zich uitstekend tot het 
creëren van een trendy binnendeur.  
Door het lijnenspel van horizontale en 
verticale houtstructuur bekomt u een 
klassevolle uitstraling.
Vlak of met een design infrezing past deze 
deur perfect in iedere woning.
Een binnendeur in eik fineer behandeld met 
een olie of beits brengt een warme sfeer in 
uw woonruimte.
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9L 11L 14L

D6

81L

D8

BM0

C15 D10 D10 Glas

GELAKTE DEUREN

In ons gamma gelakte deuren vindt u zowel 
de moderne als de landelijke stijl terug.
Een strak vlak paneel of met ingefreesd 
design, gelakt in een Ral kleur naar keuze, 
zo bekomt u een onderhoudsvrije  deur. 
De MDF gelakte paneeldeuren kunnen 
vervaardigd worden naar elk model en zo uw 
woning een stijlvolle afwerking geven.



Merida verticaal
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Stratifie effen kleur Delia glas M1V EBC White Lion  
satijnglans

EBC Morning White 
mat

Allegro verticaal Merida horizontaal Delia horizontaal Nocta horizontaal 

VLAKKE DEUREN

We bieden u een ruim aanbod vlakke deuren 
aan met diverse afwerkingsmogelijkheden.
U kan kiezen voor een stratifie of melamine 
deur in een effen kleur of met houtdecor. 
Een duurzame budgetvriendelijke deur die u 
perfect in uw woning kan integreren. 
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M9 glas M70 Glas M33 Glas M80 Glas G10 A7 Glas

Securit C15 GC16/2V G1/2V2H F2 Glas G13 G14

BEGLAASDE DEUREN

Vele deuren lenen zich ertoe om met glas 
te gaan werken. Een klassieke stijldeur 
met gebiseauteerd glas is steevast een 
blikvanger in uw leefruimte. 
Of een moderne deur met mat glas geeft 
u toch dat ruimer gevoel.
De harmonische combinatie van glas en 
hout laat het natuurlijk licht binnenkomen.



Palacio
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Verfdeur kassement Verfdeur Palacio Verfdeur D10

Verfdeur blokkader Verfdeur xinnix

VERFDEUREN

Ons aanbod verfdeuren bestaat uit de 
traditionele plamuurdeur of paneelverfdeur. 
In een strak interieur kiest u misschien voor 
een deur met blokkader of xinnix systeem. 
In combinatie met onzichtbare scharnieren 
en magneetslot verdwijnt de deur volledig 
in de wand en creëert u zo een strakke 
afwerking van uw deur.

Verfdeur D10

Verfdeur xinnix

Verfdeur blokkader plafondhoog

Verfdeur xinnix glas
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Pivoterende deur Pivoterende deur  
met vloerpomp

Inbraakwerende 
deur  

Schuifdeur F2
visitop rail

Klapdeur Schuifdeur A7 
loft rail

OVERIGE DEUREN

Onze jarenlange vakkennis 
stelt ons in staat om diverse 
systemen toe te passen 
bij pivoterende deuren 
en schuifdeuren op maat. 
Ook voor brandwerende 
en inbraakwerende deuren 
kan u bij ons terecht.

Schuifdeur plafondhoog 



QL 124 LO - L+L 
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ACCESSOIRES

Pro X-treme zwart

Tense BB 100 G zwart

I-shape 19 zwart

XA-A001 zwart

XA RF 150 inoxER 37b inoxI19 inox

Seliz zwart

QL 129 zwart

L16 inox

QL 704 zwart

QL 324 zwart

We bieden u een groot assortiment 
deurbeslag aan. De deurkrukken, paumellen 
en andere toebehoren worden steeds 
geselecteerd op kwaliteit en duurzaamheid.



Plets Stijldeuren BV

Abelestraat 86 - 98
8870 Izegem
T 051 30 41 23
info@deurenplets.be
www.deurenplets.be

Toonzaal: Abelestraat 98 - 8870 Izegem

Maandag 8u30 - 12u00 | 13u30 - 17u30
Dinsdag 8u30 - 12u00 | 13u30 - 17u30
Woensdag 8u30 - 12u00 | 13u30 - 17u30
Donderdag vm gesloten  | 13u30 - 17u30
Vrijdag 8u30 - 12u00 | 13u30 - 17u30
Zaterdag 8u30 - 12u00 | nm gesloten 
Zondag gesloten

Werkplaats: Abelestraat 86 - 8870 Izegem

Maandag 7u00 - 12u00 | 13u00 - 16u45
Dinsdag 7u00 - 12u00 | 13u00 - 16u45
Woensdag 7u00 - 12u00 | 13u00 - 16u45
Donderdag 7u00 - 12u00 | 13u00 - 16u45
Vrijdag 7u00 - 12u00 | 13u00 - 16u45
Zaterdag gesloten 
Zondag gesloten


