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Albo Deuren is een zelfstandige producent van 
deuren en ramen. Met ca. 120 collega’s, verdeeld 
over onze drie bedri jven in Duitsland, Roemenië en 
Nederland, produceren wij ruim 100.000 deuren en 
ramen per jaar voor de Nederlandse markt.

UW PARTNER VOOR DEUR EN RAAM

Bij Albo Deuren l igt de focus op intensief samenwerken met onze partners. 
Dit geldt zowel bij  de totstandkoming van projecten waarbij  Albo Deuren een 
uitvoeringsrol heeft als ook bij  projecten waarbij  enkel een adviserende en/of 
toeleveringsrol gevraagd is. 

Het georganiseerd delen van kennis en vaardigheden is van grote meerwaarde bij 
de toenemende vraag naar totaaloplossingen. Dat is onze overtuiging.

Voor elke toepassing een deur, daarom kunt u ons ook overal tegenkomen. Van 
Renovatie en Transformatie tot Nieuwbouw. In Zorg, Kantoor, Industrie, Openbaar 
en Woning. Veelzijdig en slagvaardig, kortom: Deuren Daadkracht!

Wij van Albo Projecten denken graag in een vroeg stadium met u mee  
en nemen u het werk uit handen.

VAKKUNDIG, SLIM  
& INSPIREREND!

MEEDENKEN  
& ONTZORGEN
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Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit, 
maatschappeli jk verantwoord ondernemen, wet- en  
regelgeving en duurzaamheid. Dit heeft zich vertaald 
in erkende keurmerken, zoals ISO-9001 en KOMO 
concept I I I ,  Efectis-certif icaten op het gebied van 
brandveil igheid en FSC en PEFC waar het gaat om 
duurzaamheid en verantwoord bosbeheer. 

Vanzelfsprekend zi jn onze medewerkers  
VCA gecertif iceerd.

KOMO  
CONCEPT I I I

“Onze waarden:
versterken, transparant 

& flexibel!”



 “Prima  
samenwerking  

van voortraject  
tot uitvoering”

OVERLEG, ADVIES EN WERKVOORBEREIDING

Wij koppelen een vaste projectbegeleider aan uw project die graag 
in het voortraject bij  u aan tafel zit om het project door te spreken 
en te adviseren over uitvoering, technische specificaties, afwerking 
en planning. Hij  brengt een bezoek aan de bouwplaats om zoveel 
mogeli jk logistieke en technische specificaties inzichteli jk  
te maken. Ook het maken van een kozijn en/of deurenstaat behoort 
tot de mogeli jkheden.  

BEWONERSMANAGEMENT

Tijdens renovatieprojecten is een goed contact met bewoners 
van essentieel belang. Het plannen en maken van afspraken met 
bewoners rondom het inmeten en monteren nemen wij graag van u 
over. Zo bli jven de l i jnen kort, wordt de overlast tot een minimum 
beperkt en kunnen we aan de wensen van bewoners voldoen.

DIGITAAL INMETEN  

De deuren en ramen worden volgens de overeengekomen planning digitaal 
ingemeten zodat deze kunnen worden geproduceerd volgens de contouren van de 
ingemeten kozijnen. Op het werk schaven behoort hiermee tot het verleden. Dus: 
Snelle montage met een minimum aan overlast. 

PRODUCTIE

De deuren en ramen worden geproduceerd, digitaal bewerkt, afgelakt, beglaasd 
en voorzien van hang- en sluitwerk volgens de overeengekomen specificaties. 
Hierbij  is flexibil iteit ons sleutelwoord en kunnen we korte levertijden garanderen. 
Vanzelfsprekend werken wij met duurzame houtsoorten en produceren wij 
conform de strengste kwaliteitseisen.

MONTAGE

Op het afgesproken ti jdstip worden oude deuren en ramen eventueel 
gedemonteerd en worden nieuwe deuren en ramen stofvrij  gemonteerd. De 
oude deuren en ramen worden door ons afgevoerd en ontleed voor hergebruik of 
recycling. Al onze vakkundige monteurs zijn VCA gecertificeerd.

HANS NIJSINK    |     Vastbouw 
Rijssen

IN 5 STAPPEN  
NAAR EEN  
PERFECT  
EINDRESULTAAT



RENOVATIE  
& VERDUUR-
ZAMING

“Kwaliteit ,  
service én  

beste pri js-  
kwaliteits- 

verhouding”

Vanzelfsprekend denkt u bi j  renovatie ook aan 
verduurzaming maar verduurzaming van een woning 
kan natuurl i jk ook een doel op zich zi jn.

Albo Deuren heeft hiervoor slimme oplossingen. Of het nu gaat om 
uitgebreide renovatieprojecten of het vervangen van een enkele 
deur, wij regelen het. Wilt u daarbij  ook 1 of meer ramen vervangen, 
géén probleem.

Dankzij  een uitgekiend concept leveren wij maatwerk, in elke 
situatie, snel en met een minimum aan overlast voor bewoners.

HOUTEN DEURKOZIJNEN

DUURZAAM HARDHOUTEN OF GEÏSOLEERDE BUITENDEUREN

BRAND- EN ROOKWERENDE WONINGTOEGANG DEUREN

DUURZAAM HARDHOUTEN DRAAI- VAL OF UITZETRAMEN

ALLEEN HET BESTE HANG EN SLUITWERK EN DEURBESLAG
MONTAGEPRODUCTIEDIGITALE

INMETING
BEWONERS-

MANAGEMENT
OVERLEG

EN ADVIES

MEER PROJECTEN 
EN DE COMPLETE 

COLLECTIE: 

albodeuren.nl

“ We waren op zoek naar een leverancier 
voor maatwerk inclusief montage:  
die hebben wij  gevonden” 

PROJECT    |    De Kulk, 
Hoogvliet

JAN PIERIK    |     Hemink Groep 
Holten

HANS NIJSINK    |     Vastbouw 
Rijssen



UNIEK: PERVORM
Brandwerend in sti j l !

BRANDWEREND, VOCHTWEREND 
& GELUIDWEREND

MEER PROJECTEN 
EN DE COMPLETE 

COLLECTIE: 

albodeuren.nl

PROJECT    |     Huize Regentes  
Den Haag

PROJECT    |      Holiday Inn Express  
Amsterdam

Een gebouw een andere bestemming geven? Dat 
kan met Albo Deuren. Een deur/kozijn combinatie of 
alleen een deur? Wat jou het beste past!

Voor elke eis een oplossing of het nu gaat om brandwerende deuren,
geluidwerende deuren of een combinatie van eisen, bij  Albo Deuren
ben je aan het goede adres.

HOUTEN EN STALEN NASTELKOZIJNEN

SCHUIFDEUROPLOSSINGEN

HPL DEUREN

FINEERDEUREN

SCHILDERWERK DEUREN

PERVORM

ALLEEN HET BESTE HANG EN SLUITWERK EN DEURBESLAG.

UTILITEIT  
& TRANS-
FORMATIE

MONTAGEPRODUCTIEDIGITALE 
INMETING

OVERLEG, ADVIES & 
WERKVOORBEREIDING

“Deuren  
worden kort  

voor oplevering 
ingemeten  

en afgelakt  
gemonteerd”

J IELIS PAKVIS    |     Schouten Bouw, 
Den Haag



WONEN  
OPEN VOOR 
STIJL

BIJZONDER: WOODLIKE
Stabiel Eiken!

Woodlike…  ruw geborsteld eiken fineer,  
gesneden uit oude verweerde balken:  
Eikenhout in zijn zuiverste vorm!

Vlak voor een oplevering nog gestress of de deuren 
wel op ti jd komen? Of ruim op ti jd geleverd maar veel 
te vroeg afgehangen, met het risico van schade en 
vocht? Niet met Albo Deuren!

Wij monteren uw deuren, compleet afgelakt, vlak voor  
oplevering. Géén risico op schade, géén opleverpunten  
en géén klachten achteraf!

HOUTEN EN STALEN (NASTEL)KOZIJNEN

SCHUIFDEUROPLOSSINGEN

AFGELAKTE BINNENDEUREN 

DUURZAAM HARDHOUTEN OF GEÏSOLEERDE BUITENDEUREN

ALLEEN HET BESTE HANG EN SLUITWERK EN DEURBESLAG.

PROJECT    |    Woning,  
Bornerbroek

MONTAGEPRODUCTIEDIGITALE 
INMETING

OVERLEG, ADVIES & 
WERKVOORBEREIDING

MEER PROJECTEN 
EN DE COMPLETE 

COLLECTIE: 

albodeuren.nl

PROJECT    |    Woning, 
Bornerbroek



• Binnen- en buitendeuren
• Standaard hang en sluitwerk
• Design deurbeslag

PROJECT   |     Woning 
Enter                         

“ ... modern in een  
landelijke omgeving...”

“ . . . veil ig een nachtje 
overbli jven. . .”

“ . . .  interieur ontwerp 
begint bi j  deuren. . .”

•  Ruim 250 stuks  
Formica Woods HPL deuren

• Hotelslot en deurbeslag
• Brandwerend

• Design binnendeuren
• Blinde scharnieren
• Magneet sloten
• Design deurbeslag

PROJECT   |     Hotel HIE  
Amsterdam         

PROJECT   |     Woning 
Bornerbroek                         

“ . . . voor comfortabel  
en veil ig wonen.. .”

• TriTherm voordeuren
•  PKVW hang- & sluitwerk  

en deurbeslag

PROJECT   |    Duurzame  
woningverbetering 
Oldenzaal

•  Ruim 80 stuks  
PerVorm Toegangsdeuren

•  Ontwerp architect
•  Brandwerend

PROJECT   |     Het Schip  
Amsterdam

“ . . .  er was eens. . . 
en nu weer!”

•  Houten kozijnen  
in glazen wanden

• Designdeuren
•  Hang- & sluitwerk, deurbeslag  

en elektrische sluitplaat

PROJECT   |     HNK  
Amsterdam

“ . . .  eigenti jds  
zaken doen. . .”

GEREALISEERDE PROJECTEN
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