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Om dit mogelijk te maken werken wij met een 

hang- en sluitwerkstaat om een traject zo duidelijk 

mogelijk in beeld te brengen. De zeer complexe 

regelgeving voor kwaliteit, brand en vluchtwegen 

is vaak onduidelijk, maar de specialisten van onze 

afdeling Beveiligingstechniek en Deurtechniek zijn 

u graag van dienst.

Wij hebben onder meer kennis op het gebied van:

• NEN-EN 1935 ( scharnieren);

•  NEN-EN 1906 ( deurkrukken en deurknoppen);

•  NEN-EN 12209 ( mechanisch bediende sloten, 

grendels en sluitplaten);

•  NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 ( nooduitgangen 

en vluchtsituaties);

• DIN 18251-1 ( gebruiksklasse sloten);

•  CE-Markering ( Europese Verordening Bouw-

producten);

•  PKVW ( Politie Keurmerk Veilig Wonen) en SKG 

( Stichting Kwaliteit Gevelbouw).

Projectbegeleiding

Onze projectafdeling beschikt over specialisten 

die alle facetten van het hang- en sluitwerk 

beheersen. Hierdoor kunnen wij een passende 

oplossing bieden voor al uw vragen. Wij vinden 

goede communicatie en samenwerking tussen 

alle partijen belangrijk om tot een goed resultaat 

te komen. Voor zowel de opdrachtgever als alle 

andere betrokken partijen. Het gezamenlijk doel 

is om de kosten voor alle partijen te verminderen, 

de winst te vergroten (door goedkopere alterna-

tieven) en de kwaliteit van het geleverde werk en 

materialen te optimaliseren.

Projectplanning

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de leverin-

gen van het hang- en sluitwerk op de juiste tijd en 

plaats van groot belang zijn. Om dit te bewerkstel-

ligen bieden wij de volgende begeleiding:

• Het op afroep klaarzetten van een project;

•  Verpakken van de materialen per woning/

bouwdeel in overleg met de uitvoerder;

•  Eén specialist die de projectbegeleiding en 

planning in ons magazijn regelt, deze persoon 

is bovendien het aanspreekpunt voor de afroep 

van de materialen.

Projectbegroting

Met ons moderne computersysteem kunnen wij 

de administratieve, financiële en logistieke kant 

zorgvuldig in de gaten houden. Op elk moment 

kunnen wij inzichtelijk krijgen hoeveel hang- en 

sluitwerk er is geleverd. Dit is vooral belangrijk bij 

de bewaking van uw stelpost.

De Jong & Roos
projecten en 
totaalconcepten
Met deze projectenbrochure geven wij u graag inzicht in onze mogelijkheden voor grote en  

kleine projecten. Op die manier kunt u een passende en deugdelijke oplossing vinden voor hang-  

en sluitwerk trajecten voor utiliteitsbouw en woningbouw. Compleet in combinatie met het 

plaatsen en afhangen van deuren.
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A D V E R T E N T I E

Ook voor ventilatietechniek bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden de unieke mogelijkheid  

om u of uw bedrijf geheel te ontzorgen. We verzorgen naast het leveren tevens het monteren en 

in-bedrijf-stellen van de roosters.



Totaalconcept deuren
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De Jong & Roos BV levert een uniek concept voor het adviseren, 

begeleiden, inmeten, leveren en afhangen van binnendeuren, 

voorzien van gemonteerd hang- en sluitwerk. Hierbij zijn we een to-

taalleverancier, die u werk uit handen neemt, de informatiestromen 

regelt en de faalkosten beperkt. Alle partijen in dit concept halen 

hier hun voordeel uit. Wij bieden een totaal aanbod als het gaat om 

binnendeuren, binnendeurkozijnen en schuifdeursystemen.  Naast 

lakdeuren, fineer- en gegronde deuren, hebben we een breed scala 

aan HPL-deuren. De deuren voldoen aan de hoogste eisen van vei-

ligheid, zoals brand- geluid- en inbraakwerendheid. De 

brandwerende deuren vallen onder de normering NEN 6069 of 

NEN-EN 1634-1.

Projectbegeleiding en maatwerk

Samenwerken met ons betekent dat u als aannemer zich volledig 

kunt richten op de voor u belangrijke zaken bij een project. Wij zor-

gen voor de rest: van advies tot begeleiding bij de uitvoering. Ook 

verzorgen wij het inmeten van de deuren en het afhangen er van, al 

dan niet voorzien van gemonteerd hang- en sluitwerk naar keuze. 

Indien gewenst verpakken wij het hang- en sluitwerk per deur of 

per object: u geeft aan hoe u de zending verpakt wil hebben. De 

leveringen kunnen op afroep plaatsvinden, waarbij u het juiste 

moment van leveren kunt bepalen. Daarmee wordt de kans op 

beschadiging beperkt. Uiteraard zorgen wij voor het afvoeren van 

alle verpakkingsmaterialen.

Projectbegeleiding:

•  Het hele traject, vanaf het uitwerken van bestekken/ tekeningen

tot en met het plaatsen van deuren, wordt voor u verzorgd;

•  Eén aanspreekpunt voor de deuren, hang- en sluitwerk en

inmeten/afhangen van deuren;

•  Uitvoerder en werkvoorbereider wordt ontlast;

•  Minder risico dankzij betere procesbeheersing en project- 

begeleiding;

•  Optimale logistieke afstemming;

•  Efficiënter bestellen;

•  Totaaloverzicht per project.

Product:

•  Snelle en complete leveringen;

•  Geen risico’s meer door het digitaal inmeten en produceren van

deuren;

•  Al het gewenste hang- en sluitwerk is mogelijk;

•  Maatwerk;

•  Flexibiliteit;

•  Compleet eindproduct, passend tot op de millimeter;

•  Kant- en klaar.

Uw voordeel

De voordelen van onze diensten zijn legio. U wordt snel en des-

kundig geholpen door onze vakkundige medewerkers. Daarbij gaat 

door snelle communicatie geen tijd verloren en worden projecten 

en artikelen compleet en op tijd geleverd.
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Scharnieren

Onze projectscharnieren hebben een zeer hoog draagvermogen 

en zijn esthetisch zeer fraai. Ze zijn optimaal inbraakwerend, 60 

minuten brandwerend en hebben een extreem lange levensduur. 

Ook leveren we onzichtbare scharnieren of taatsscharnieren. Door 

deze onzichtbare, regelbare scharnieren komt de deur in gesloten 

toestand perfect in lijn te liggen met de muur, zonder dat u ook 

maar iets van het scharnier opmerkt. Ze bieden een perfecte, pure 

en esthetische afwerking (geen zichtbare schroeven en beschikbaar 

in verschillende uitvoeringen) in combinatie met een uitgekiende, 

snelle en eenvoudige installatiemogelijkheid. Met de taatsschar- 

nieren kan de deur langs beide kanten geopend worden en sluit 

deze automatisch. 

Sloten

De projectsloten zijn speciaal ontwikkeld voor binnendeuren in de 

utiliteitsbouw en daarmee uitermate geschikt voor zware belasting 

en frequent gebruik. De sloten zijn conform de norm DIN 18 251-1 

klasse 3. In deze norm zijn basis- en toepassingseisen vastgelegd. 

Er wordt gekeurd op onder andere gebruiksfrequentie, bedienings-

wijze, omgevingsinvloeden en onderhoud. De sloten dragen de CE 

markering en zijn hiermee in overeenstemming met de Europese 

regelgeving.

Scharnieren en sloten Projectbeslag en cilinders
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“ De projectsloten zijn speciaal ontwik-
keld voor deuren in de utiliteitsbouw 
en daarmee uitermate geschikt 
voor zware belasting en 

  frequent gebruik.”  

Projectbeslag
De Jong & Roos BV heeft project deur- en raambeslag dat op-

drachtgevers en architecten een ruime keus in duurzaam hang- en 

sluitwerk voor de utiliteitsbouw en luxe woningbouw biedt. De 

modellen variëren van eenvoudige en tijdloze stijl tot design voor 

bijzondere toepassingen. De combinatiemogelijkheden van deur-

krukken, rozetten, (veiligheids)schilden en raam- en deurgrepen in 

roestvast staal en of aluminium zijn vrijwel onbeperkt, zodat u nog 

flexibeler bent bij de inrichting van uw projecten. Wij bieden:

• Vastdraaibare, geveerde deurkrukken;

• RVS kwaliteit AISI 304 of aluminium;

•  Rozet is voorzien van een dubbel verzinkte, stalen onder- 

constructie;

•  Conform NEN-EN 1906 Gebruiksklasse 4;

Uiteraard leveren wij het deurbeslag ook in inbraakwerende  

uitvoering. Ook hierin zijn de mogelijkheden legio:

• Lang- of kortschilden;

• Smalgarnituren;

• Geveerd of ongeveerd;

• In- of exclusief kerntrek.

Cilinders en sluitsystemen
Mechanische sluitsystemen

Een (mechanisch) sluitsysteem opzetten is een complexe klus 

waarbij wij vanaf het begin tot het eind advies in kunnen geven. 

Door toepassing van verschillende profielen kunnen wij voldoen 

aan vrijwel alle wensen, of het nu reguliere dan wel beschermde 

sluitsystemen betreft.

Elektronische sluitsystemen

Mechanische sluitsystemen bereiken al gauw hun grenzen of 

worden door verloren of gekopieerde sleutels een duur veiligheids-

risico. Elektronische cilinders lenen zich prima voor kleinschalige 

toepassingen en elektronische varianten die deuren laat communi-

ceren binnen een draadloos netwerk. Alle producten kunnen in elk  

(ook bestaand) mechanisch sluitsysteem geïntegreerd worden.

Toegangscontrole

Elke sector stelt zijn eigen specifieke eisen aan veiligheidssystemen, 

toegangscontroles en de integratie van bijkomende systemen, 

zoals deurcommunicatie en intercominstallaties. Digitale sluit- en 

toegangscontrolesystemen zijn het veilige en voordelige alternatief 

en zijn zeer geschikt voor scholen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, 

appartementen en winkels.



Deurnaalden

Onze aluminium deurnaalden verzorgen de afdichting tussen dub-

bele houten deurbladen, waarbij de deurnaalden de kopse kanten 

van de deurbladen omvatten. De deurnaalden worden niet alleen 

toegepast om een aanslag tussen de dubbele deuren te vormen, 

maar dragen ook specifieke eigenschappen in zich. Zo zijn er deur-

naalden leverbaar die inbraak-, brand-, rook of geluidswerend zijn. 

Ook leveren we systemen die specifiek geschikt zijn voor situaties 

die moeten voldoen aan vlucht- en/of panieknormering. De Jong 

& Roos BV heeft voor elke deursituatie een oplossing: of het nu 

gaat om een deurconstructie met rondom in de sponning profielen, 

sloten, scharnieren of met of zonder vloerpotten.

Valdorpels 

Valdorpels onder deuren verhogen comfort en besparen energie: er 

is geen tocht meer onder de deuren en dus lagere stookkosten. Er is 

geen vuilophoping of ongelijkmatige slijtage.

•  Automatische inbouw valdorpels;

•  Geschikt voor industriële verwerking, utiliteitsbouw;

•  Eventueel leverbaar in een geluidswerende uitvoering (51 dB) 

en/of brandwerende uitvoering (30-60 minuten);

•  Het bedieningsmechanisme is instelbaar voor een perfecte aan-

sluiting op de hangnaad.

Anti-paniekbeslag

Een paniekdeur dient te worden voorzien van een zelfvergrendelen-

de panieksluiting met een horizontale duwbalk of pushpad conform 

NEN-EN 1125. NEN-EN 1125 is het antwoord op paniekreacties met 

een hoog paniekrisico van een grotere groep personen in een voor 

hen onbekende omgeving. Eigenschappen van ons anti-paniekbe-

slag:

•  Drager van het CE merkteken en kan gebruikt worden op alle 

deuren die zich bevinden op de paniekvluchtwegen volgens de 

Europese bouwrichtlijn C PD 89/106/CEE;

•  Voor enkele en dubbele deuren met zijsluiting en/of verticale 

boven- en ondersluiting;

•  Optioneel voor een hoge gebruiksfrequentie en ruwe of extreme 

weersomstandigheden.

Deurdrangers, deur- 
automaten en vloerveren

Deurnaalden, paniek- 
balken en valdorpels
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Deurdrangers

Voor toepassing op enkele en dubbele deuren in utiliteit- en woning-

bouwprojecten. Met visie op gecontroleerd sluiten en optimaal 

bedieningsgemak. Wij leveren instelbare deurdrangers met  

glijarm of schaararm en op- of inbouw.

Eventuele toepassingen:

•  Deurdranger met elektromechanische vastzetinrichting  

(aangesloten op de brandmeldcentrale);

•  Deurdranger met sluitvolgorde regeling en elektromechanische 

vastzetinrichting (dubbele deuren die zijn aangesloten op de 

brandmeldcentrale);

•  Deurdranger met vrijloopfunctie en elektromechanische vast-

zetinrichting (deuren die geen weerstand mogen hebben maar 

automatisch sluiten bij melding van de brandmeldcentrale).

  

Vloerveren

Vloerveren van De Jong & Roos BV zijn in actie nagenoeg onzicht-

baar en het antwoord op alle comfort- en veiligheidswensen.

•  Geschikt voor alle deurtype’s en uiterst betrouwbaar;

•  Geschikt voor intensief gebruik voor deuren tot 300kg;

•  Voor pendel, aanslag of brand- en rookwerende deuren;

•  Eventueel met elektrohydraulische vastzetting of vrijloopfunctie;

•  In combinatie met magneten, ankerplaten of schakelaars.

Draaideurautomaten

De automatische techniek van onze draaideurautomaten zorgt 

voor het openen van de deur en een soepele sluiting na doorgang. 

Geruisloos en veilig. Zelfs bij grote, zware draaideuren en intensief 

gebruik.

•  Conform DIN 18650 gekeurd en gecertificeerd, voldoet aan  

NEN-EN 954-1;

•  Voor 1- en 2-vleugelige deuren tot een gewicht van 250kg of  

een breedte tot 1600mm;

•  Voor binnen, buitendeuren of op brand- en rookwerende  

deuren;

•  In de varianten trekkend met glijarm en duwend met  

standaardarm; 

•  In combinatie met elleboogschakelaar, bewegingssensor of  

contactloze schakelaar (infrarood), wandlezer of codetableau.

“ De Jong & Roos BV heeft voor elke 
deursituatie een oplossing.” 
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Ventilatieroosters (toevoer) en systemen (afvoer) 

Of het nu gaat om basisventilatie, intensieve ventilatie, geluids-

beheersing of klimaatbeheersing: De Jong & Roos BV biedt op 

natuurlijke en energiezuinige wijze een functionele en esthetische 

oplossing.Uniek is de mogelijkheid om u of uw bedrijf geheel te 

ontzorgen. Wij leveren zowel natuurlijke ventilatieroosters alsmede 

mechanische ventilatiesystemen, wij verzorgen naast het leveren 

tevens het monteren en in-bedrijf-stellen hiervan. 

Muur- en raamroosters verenigen intensieve ventilatie met een 

aanzienlijke esthetische meerwaarde. Lamellenwandsystemen zijn 

ontworpen om intensief te ventileren of als fraaie gevelafwerking.

Timmerindustrie, draaikiep en hefschuifbeslag

Eén van onze specialismen is het leveren van producten voor de 

timmerindustrie. Enkele en dubbele deuren, draaivalramen en 

hefschuifbeslag kunnen door ons worden voorzien van beslag wat 

aan alle hoogwaardige eisen voldoet die door de verwerker wordt 

gesteld. Ons assortiment onderscheidt zich vooral op het gebied 

van gebruiksgemak en snelheid van verwerking. Ook leveren wij  

al jaren het hoogwaardige kwaliteitsbeslag van MACO. Dit is een 

volledig verdekt liggend beslag met een mooie uitstraling voor  

houten en kunststof kozijnen, dat ondanks de vele voordelen geen 

extra tijd in beslag neemt bij productie en montage ervan.

Tevens leveren we luikbeslag en tochtkaders voor elke situatie.

Ventilatieroosters, draai-
kiep en hefschuifbeslag
Om een gezonde binnenluchtkwaliteit te garanderen is ventileren met verse lucht de beste strategie. Wij bieden hiervoor een volledig 

gamma luchttoevoerroosters en ventilatiesystemen. In tegenstelling tot openstaande ramen zijn deze roosters energiezuinig, inbraakvei-

lig, vrij van regeninslag en insectenwerend.

“ Eén van de specialiteiten van 
De Jong & Roos BV is het leveren 
van producten voor de timmer-
industrie.” 

Onzichtbare deuroplossingen en professioneel schuifdeurbeslag: 

Ons hoogkwalitatief binnenschuifdeursysteem biedt oplossingen 

voor enkele, simultane, symmetrische en telescopische deuren en 

voor geautomatiseerde schuifdeuren en kamerhoge schuifdeuren. 

Optioneel met een regelbare ‘Standard Stop’ of een uitzonderlijke 

‘Slow-Stop’ demper. Wij leveren ook onzichtbare aluminium kaders 

voor binnendeuren die ingepleisterd kunnen worden. Zo is het 

mogelijk om tot de essentie van puur esthetisch wonen te komen. 

De deur ligt hierdoor in lijn met de wand en zo kan men creatief 

omgaan met ruimtelijke volumes en wanden.

Hardglazen klep, val- en draairamen: 

Hardglas is wel zeven keer sterker dan gewoon glas. Bekende hard-

glasproducten zijn onze klep, val- en draairamen. Voordelen van 

deze hardglazen ramen zijn dat ze rechtstreeks in het kozijn worden 

geplaatst (er is geen raamconstructie nodig, omdat het hang- en 

sluitwerk is voorgemonteerd). Ze hebben een groter lichtdoorlatend 

oppervlak: en laten dus meer licht door dan een traditioneel raam. 

Ze zijn onderhoudsvrij en hoeven dus niet geschilderd te worden.

Dakramen en vlieringtrappen: 

Het toepassen van dakvensters in het hellende dak levert meer 

licht, meer ruimte, meer uitzicht en ventilatie op. Dakvensters en 

daglichtsystemen zijn verkrijgbaar in een duurzame, onderhoudsar-

me afwerking met een moderne, witte uitstraling of in een traditione-

le grenenhouten afwerking. Naast oplossingen voor hellende daken 

bieden we ook oplossingen voor platte daken. Ook leveren wij 

compleet voorgemonteerde vlieringtrappen voor intensief gebruik 

die voldoen aan de eisen voor isolatie en luchtdoorlatendheid.

Postkasten: 

De Jong & Roos BV levert postkasten in verschillende kleuren, 

vormen en oppervlakken met vrijwel onbeperkte mogelijkheden. 

Functie en design zijn hierbij een perfecte eenheid. De postkastunits 

kunnen worden voorzien van al dan niet geïntegreerde bellenta-

bleaus, compleet voorbereid voor inbouw van bijvoorbeeld een 

videofoon, sleutelbuis of kaartlezer.

Wij hechten waarde aan

• Professionaliteit

• Kennisvergaring

• innovatie

• Verantwoordelijkheid

• Betrokkenheid

• Collegialiteit

• Inzet

• Communicatie

• Integriteit 

• Adequaat

• Afspraak is afspraak

Diversen
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