
Inmeten- en afhangen van deuren 

Het totaalconcept van De Jong & Roos BV 

De Jong & Roos BV introduceert een uniek concept voor het 

adviseren, begeleiden, inmeten, leveren en afhangen van 

binnendeuren, al dan niet voorzien van (gemonteerd) hang

en sluitwerk. Hierbij zijn we een totaalleverancier, die u veel 

werk uit handen neemt, de informatiestromen eenvoudiger 

maakt en de faalkosten beperkt. Het concept is geschikt 

voor kleine tot zeer grote projecten. 

De Jong & Roos BV levert HPL-deuren,alsmede lakdeuren, fineer

en gegronde deuren. De deuren voldoen aan de hoogste eisen 

van veiligheid; zoals brand-, geluid- en inbraakwerendheid. De 

producten zijn KOMO gecertificeerd. De brandwerende deuren 

vallen onder de normering NEN6069 of NEN-EN 1634-1. 

Uiteraard kunnen wij deze deuren tegen uitermate scherpe 

prijzen aanbieden. 

Het hele traject, vanaf het uitwerken van bestekken en teke

ningen tot en met het plaatsen van de deuren, wordt door ons 

verzorgd. Het inmeten, monteren en afhangen wordt gedaan 

door ervaren vakmensen. Wij zijn hierbij een samenwerkings

verband aangegaan met Deuren montage Jonker.Zo heeft u één 

aanspreekpunt voor een perfecte projectbegeleiding én bent u 

zeker van een snelle en vakkundige montage. 

Voordelen van het totaalconcept: 

0 Projectbegeleiding: 

• Het hele traject, vanaf het uitwerken van bestekken/

tekeningen tot en met het plaatsen deuren, wordt

voor u verzorgd

• Één aanspreekpunt voor de deuren, hang- en sluit

werk en inmeten/afhangen van deuren

• Uitvoerder en werkvoorbereider wordt ontlast

• Minder risico dankzij betere procesbeheersing en

projectbegeleiding

• Optimale logistieke afstemming

• Efficiënter bestellen

• Totaaloverzicht per project
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Het inmeten en afhangen wordt uitgevoerd 

door onze ervaren vakmensen! 

De deuren worden zoveel mogelijk prefab aangeleverd. Het 

leveren van een totaalproduct, het fabrieksmatig bewerken van 

de deuren en begeleiden van het project (tijdig bestellen, 

inmeten, monteren en afhangen), komt ten gunste van de bouw

tijd waardoor de faalkosten tot een minimum worden beperkt. 

Ook enkel het machinaal bewerken van deuren kan door De 

Jong & Roos BV worden gerealiseerd. Uiteraard is elk merk hang

en sluitwerk hierbij leverbaar. Het is ook mogelijk om het hang

en sluitwerk los per bouwdeel - bijvoorbeeld per woning of deur 

- op afroep aan te leveren.

fl Product:

• Snelle en complete leveringen

• Geen risico's meer door het digitaal inmeten en

produceren van de deuren

• Al het gewenste hang- en sluitwerk is mogelijk

• Maatwerk

• Flexibiliteit

• Compleet eindproduct, passend tot op de millimeter

• Kant-en-klaar
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