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√ Naadloze overgang van
 binnen naar buiten

√ Veilig; hoge mate van
 inbraakwerendheid

√ Gebruiksgemak en confort
 staan voorop



Een revolutie voor elke leefruimte
Stel je voor hoe het is om een tuindeur te openen zonder storende elementen 

die het uitzicht blokkeren. Dat is het Centor gevoel. Door de vouwwijze van 

de superieure deuren, duw je de volledige pui gewoon opzij om te genieten 

van een panoramisch uitzicht, thuis of op de zaak. The next generation 

uitzicht; zonder de beperkingen van traditionele oplossingen.

De ervaringen van anderen
spreken boekdelen
Heb je ideeën over het verbeteren van een leefruimte? Interieur en exterieur 

staan met elkaar in verbinding door Centor vouwdeuren, omdat de volledige 

gevel naadloos geopend wordt. De ervaringen  zijn steevast overweldigend; 

een gevoel van complete vrijheid en ruimte. 

Sensatie
in wonen

Kies maar
systeem:

bovenhangend
of onderlopend

√   Comfort

√   Moeiteloze bediening

√   Aandacht voor detail

√   Kwaliteit

√   Geruisloos



Deugdelijk, veilig, kwalitatief
De hoogwaardige vouwdeuren zijn toepasbaar in buitengevels of als

scheidingswand binnen en kunnen zowel naar binnen als naar buiten

vouwen. Je hoeft dus geen consessies aan het interieur te doen.

En of je er nou een snelle blik op werpt of met samengeknepen ogen

de afwerking beziet, Centor vouwdeuren zijn van superieure kwaliteit,

van materiaalsoorten als rvs en hout. De hoge kwaliteit zit bovendien

in de wijze waarop zorggedragen is voor de onderhoudsarme en

stijlvolle geleiding. De vouwdeuren zijn veilig, waterdicht en

inbraakwerend door de combinatie van innovatief design en robuuste

materialen. Bovendien zijn ze ontworpen met een hoge mate van

nastelbaarheid. Een prachtig én functioneel design.

Centor vouwdeuren kunnen in vrijwel alle omstandigheden

worden toegepast. Afhankelijk van uw situatie kiest u voor een

bovenhangend of onderrollend systeem.

Door toepassing van een aluminium onderdorpel heb je langdurig

optimaal plezier van jouw vouwwand.

Centor geeft ruimte aan:

√    Woning
√    Utiliteitsbouw
√    Winkeltoegangen
√    Horeca
√    Kantoor



vind je 

Inspiratie

een gevoel van 

Vrijheid

Eindeloze
mogelijkheden





Verstandig bouwen met Burghouwt
Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een 

goed bouwwerk of een duurzame manier van werken. Burghouwt faciliteert je om 

verstandig te bouwen, want dat is altijd tijdbesparend, kostenbesparend, duurzaam 

en menselijk. Op onze website lees je waarom. 

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt burghouwt.nl

Elst
Bemmelseweg 69
6662 PE Elst
T  0481 350 010

Drachten
Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten
T  0512 539 748

Arnhem
P. Calandweg 28
6827 BK Arnhem
T  026 368 42 42

Etten-Leur
Patagonweg 10
4879 NR Etten-Leur
T  076 587 94 60

Wageningen
Nudepark 154
6702 DX Wageningen
T  0317 411 002

Duiven
Innovatie 2c
6921 RN Duiven
T  026 368 42 33

Arnhem - Duco
Stieltjesweg 27
6827 BV Arnhem
T  026 368 42 47

Schoonhoven
Platinastraat 2a
2872 ZX Schoonhoven
T  0182 221 012

Echt
Edisonweg 41
6101 XJ Echt
T  0475 410 210

Den Bosch
Rietveldenweg 39
5222 AP Den Bosch
T  073 648 88 10

Advies nodig? Bel onze adviseurs.
Heb je een bepaalde ruimte waarvoor je een panoramisch uitzicht wenst?
Onze adviseurs nemen alle details met je door.


