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ML 870 met roosterpakket Capri

Isoleren?
Vergeet je
voordeur 
niet!

4

CanDo Comfort,  
de isolerende buitendeur
Naast het isoleren van je dak, spouwmuren, glas en kruipruimte hoort ook zeker 
een isolerende deur in je energiebesparende plan! Door de isolerende kern hou 
je de warmte binnen en de kou blijft buiten. Dit voelt veel comfortabeler.
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✔

Isolerend

Deze deuren zijn voorzien van een 
isolerende kern waardoor je energie 
bespaart en het wooncomfort 
verhoogt. Kou blijft buiten en de 
warmte blijft binnen. De deur van 
de toekomst! 

Grondlaag watergedragen 
Sikkens systeem

Duurzaam door lange 
levensduur

Alle zijden 35 mm 
inkortbaar

Geen stijl-dorpel verbinding, 
omdat de deur uit één  
plaat met isolerende kern  
is gemaakt

Vormvast door  
stabilisatieschermen

Gehele deur eenzelfde 
egale structuur

Isolerende kern

FSC® 100%

Geen krimpnaden 
rondom de panelen



CanDo Traditioneel,  
massief houten deur
Er is volop keuze uit diverse deurmodellen. Wil je een iets traditionelere deur?  
Dan kun je zeker een deur naar wens vinden. 

ML 675 met roosterpakket Azoren
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Ambachtelijk

Deze deuren zijn volgens de 
traditionele opbouw gemaakt, 
met een stijl- en dorpelverbinding 
en panelen. De deur kan werken 
bij grote temperatuurverschillen 
en heeft een kenmerkende 
houtstructuur.
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Massief verantwoord 
hardhout

FSC® 100%

Alle zijden 10 mm 
inkortbaar

Structuurverschil 
tussen stijl/dorpels 

en panelen

Stijl-dorpel verbinding, 
omdat de deur op  
ambachtelijke wijze  
is gemaakt

Roosterpakket en/of glas 
apart te bestellen

Houten kern
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ML 870 met roosterpakket Capri

Klassiek 
De deuren uit de serie Klassiek hebben een kenmerkende, authentieke vorm-
geving die jouw huis en entree een statige en uitnodigende uitstraling geven. 

8
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ML 875
Roosterpakket Azoren

CVP 345

ML 870
Roosterpakket Capri

Omdat je naast mooi ook veilig wilt wonen kun je de 
voordeur helemaal afmaken met veiligheidsbeslag. 
Veiligheidspakketten zijn ook in RVS verkrijgbaar.

Laat ons je CanDo Comfort deur:
• Inmeten
• Aflakken
• Afhangen
Kies voor CanDo All Inclusive (pagina 26). 

messing

chroom

zwart

ML 675
Roosterpakket Palma

ML 675
Roosterpakket Azoren

Je kunt bij je CanDo Comfort roosterdeur 
zelf de finish van het draairaambeslag  
aan de binnenkant van je deur kiezen.

Kies een veiligheidspakket Kies je draairaambeslag

Tip!

ML 670
Roosterpakket Mallorca

ML 670
Roosterpakket Capri

Bij de deuren ML 670 en  
ML 675 zit standaard een 
messing draairaam setje. 
Wil je liever RVS? Dan is 
deze los bij te bestellen.

Roosterpakketten zijn inclusief draairaam met 
blank isolatieglas. Geleverde roosters zijn standaard 
zwart afgelakt. Wil je een andere kleur? Dan zijn ze 
eenvoudig overschilderbaar.



10 ML 682 blank isolatieglas met rooster Kos10
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ML 682
blank isolatie glas

ML 682
blank isolatie glas  
met rooster Kos

ML 697
isolatieglas glas in lood Diamond

ML 697
isolatieglas glas in lood satijn block

Rooster Kos

ML 697
isolatieglas glas in lood Jewel



ML 660 met glas in lood Berlijn

Tijdloos
Deze uitgebreide serie van tijdloos mooie deuren is al jaren een succesvol  
onderdeel van het CanDo assortiment. Dat is logisch, want deze kwaliteitsdeuren  
passen uitstekend bij elke sfeer.

12
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ML 855 
isolatieglas glas in lood 

8-ruits   

ML 660 
   

ML 865 
isolatieglas glas in lood 

8-ruits   

De ML 660 heeft dezelfde  
glasopties als de ML 865.
Daarnaast kun je voor de  
ML 660 bovenpanelen  
bestellen, zodat deze deur  
helemaal dicht is.

Met langschild of met een losse knop en veiligheidsrozet.

CVP 301 CVP 320 

Kies bijpassend veiligheidsbeslag

Glasopties ML 855, ML 865 
en ML 660

ML 818 R2/L3
blank en mat block 

isolatieglas   

ML 818 L1/R4
blank en mat block 

isolatieglas   

glas in lood 22-ruits   

blank glas

glas in lood 8-ruits   

glas in lood Berlijn   

glas in lood Diamond   

satijn block   

 | Scharnierzijde 





14 ML 860 glas in lood Arrow14
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Laat ons je CanDo Comfort deur:
• Inmeten
• Aflakken
• Afhangen
Kies voor CanDo All Inclusive  
(pagina 26).

Tip!

Maak je deur compleet met  
veiligheidspakket CVP 354, een  
strakke RVS knop op langschild,  
of kies uit één van de andere  
pakketten. Maak je deur af met  
een bijpassende briefplaat.

ML 860 
isolatieglas glas in lood Arrow   

ML 850
isolatieglas glas in lood Arrow 

ML 860 
isolatieglas glas in lood 8-ruits   CBP 450

CVP 354

ML 850
isolatieglas glas in lood 8-ruits 

ML 860 
blank of mat isolatieglas   

ML 850
blank of mat isolatieglas 

ML 650
isolatieglas glas in lood Arrow 

ML 650
isolatieglas glas in lood 8-ruits  

ML 650
blank of mat isolatieglas 

Kies je veiligheidspakket
en brievenbuspakket
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Landelijk
Versterk de landelijke uitstraling van jouw woning met een landelijke deur van  
CanDo. De ML 625 is zowel als enkele of als duodeur te gebruiken. Bij duodeuren  
(boerderijdeuren) zijn de boven- en onderkant apart van elkaar te openen.

16

ML 624 met roedepakket 6-ruits
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ML 624 
blank isolatieglas 3-ruits

ML 624
blank isolatieglas 6-ruits

ML 624
isolatieglas glas in lood King 

ML 624 
blank isolatieglas

Kies je veiligheidspakket

Maak je landelijke voordeur compleet met 
een fraai veiligheidspakket. Deze set is ook 
in RVS verkrijgbaar.

CVP 345



18 ML 625 blank isolatieglas 9-ruits18
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ML 825 
blank of mat isolatieglas 4-ruits

ML 630
blank isolatieglas 4-ruits

ML 820 

CVP 125

ML 625 duo 
blank isolatieglas 9-ruits

Traditionele boerderijdeur

De ML 625 is toe te passen als duo-deur.  
De boven- en onderkant kunnen dan separaat  
van elkaar geopend worden. Net zoals vroeger 
bij de boerderijen. Bij de ML 825 is dat niet 
mogelijk. 

Kies je veiligheidspakket

Maak je deur compleet met veiligheidspakket CVP 125,  
een strakke aluminium knop op veiligheidsrozet, met  
driepuntssluiting en veiligheidsscharnieren. Of kies uit  
één van de andere pakketten.

Laat ons je CanDo Comfort deur:
• Inmeten
• Aflakken
• Afhangen
Kies voor CanDo All Inclusive (pagina 26).

Tip!



20 ML 630 blank isolatieglas20
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ML 623
blank isolatieglas en rooster Kos

ML 623
isolatieglas glas in lood Bright 

ML 623
isolatieglas glas in lood 4-ruits 

Tochtwering

Voorkom vervelende tocht onder je  
deur en bestel gelijk een tochtvaldorpel. 
Wij maken dan alvast de frezing voor je.

ML 630
blank isolatieglas

ML 630
blank isolatieglas 4-ruits

De ML 630 is als voordeur   
en achterdeur toe te passen.

ML 623
blank isolatieglas



ML 810 blank isolatieglas

Modern
Mooie eigentijdse deuren die goed aansluiten bij de vele bouwstijlen in Nederland. 
Bijna alle deuren in deze serie zijn isolerend. Je hebt niet alleen een mooie deur 
voor je huis, maar hij voldoet ook nog eens aan de eisen en wensen van nu. Maak  
je huis gelijk veilig met een passend veiligheidspakket.

22



ML 885 
blank of mat isolatieglas

ML 810
blank of mat isolatieglas

23
ML 616

mat isolatieglas

Welke finish kies jij voor het deurbeslag: RVS of zwart?

CVP 450 CVP 451

CVP 370 CVP 395

Kies je veiligheidspakket
In voordeur ML 616 is het niet mogelijk om een brievensleuf te frezen. 
Kies mooi veiligheidsbeslag om je deur compleet te maken.

CVP 126

Laat ons je CanDo Comfort deur:
• Inmeten
• Aflakken
• Afhangen
Kies voor CanDo All Inclusive (pagina 26).

Tip!



24 ML 880 blank isolatieglas24
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All Inclusive

ML 805 
   

ML 880
blank of mat isolatieglas

CBP 400CVP 301 

CanDo vakman: 

“Je wilt liever niet zelf klussen of verschillende klusjesmannen regelen voor je 
nieuwe buitendeur? Kies voor CanDo All Inclusive en dan kom ik langs om 
deze klus voor je te regelen.”

• Inmeten
• Aflakken
• Afhangen

Kijk voor uitgebreide informatie op pagina 26.

CVP 320

Voor welk deurbeslag kies jij: rozet of langschild?



CanDo All Inclusive: inmeten, 
aflakken en afhangen
De perfecte combinatie met de CanDo Comfort voordeur. 

All Inclusive

26

Een nieuwe 
voordeur zonder 
zelf te klussen! 

ML 880 blank isolatieglas



Gemak en ontzorgen

Wil je een isolerende voordeur die wij voor je 
inmeten, produceren én afhangen? Met CanDo  
kies je voor kwaliteit, vakmanschap en gemak.  
Wij nemen deze klus graag voor je uit handen!

27

• De voordeur digitaal inmeten

• Het op maat maken van de deur

• Aflakken in een Sikkens of RAL-kleur naar keuze

• Monteren van het isolatieglas

• Monteren van het veiligheidspakket 

• Afhangen van de voordeur bij jou thuis

• Afvoeren van de oude deur

ML 870

Wat doe ik voor jou:

27
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5. All Inclusive formulier
Je kunt nu je keuzes invullen in het All Inclusive formulier achter in deze 
brochure die je bij de bouwmarkt kunt afgeven of vul het formulier in op 
cando.nl. Dan regelen wij de rest! 

Maak je keuzes!

Inmeetformulier All Inclusive
   Ja, ik wil graag gebruik maken van de service All Inclusive. De CanDo vakman mag contact 

met mij opnemen voor het maken van een inmeetafspraak om de bestelling definitief te maken.

  Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Gegevens Bouwmarkt:

Firmanaam

Plaats

Telefoonnr

Faxnr

Contactpersoon

Ordernr/Commissie

Opmerkingen

Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie: ¨ Ja   ¨ Nee

Lever het inmeetformulier in bij de CanDo bouwmarkt.

Gegevens consument:

Klantnaam

Adres

PC/Plaats

Telefoonnr

Mobielnr

Emailadres

Voorwaarden All Inclusive
• Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar.
• Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan.
• De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld,  

dit is o.a. afhankelijk van de werkelijke maten. 
• Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het inmeten, gelden speciale 

voorwaarden, deze staan beschreven op het bestelformulier welke u ondertekent na 
inmeting. Lees deze voorwaarden goed door.

• De producten kunnen niet geruild en geretourneerd worden.
• Belprocedure: de monteur neemt binnen 2 weken contact met u op voor het maken  

van een inmeetafspraak.
• Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet gelukt is om contact te 

krijgen, ontvangt u een email met het verzoek zelf contact op te nemen met de monteur.
• Deze service is uitsluitend mogelijk in nederland m.u.v. de waddeneilanden.

Handtekening voor akkoord door consumentDatum

Artikel Prijs

Huidige afmeting deur (bxh)                                              x                                                                       (in mm)

Deurmodel w

Glas w

Toeslag roosterdeur1 ¨ ja   ¨ nee w

Draairaam beslag1 ¨ messing   ̈  chroom   ̈   zwart

Veiligheidspakket w 

RAL kleur deur buitenzijde

RAL kleur deur binnenzijde

RAL kleur rooster1

Toeslag 2 kleur lak (binnen- en buitenzijde) w 

Brievenbuspakket ¨ ja   ¨ nee Pakket w 

Tochtvaldorpel ¨ ja   ¨ nee w 

Uitfrezen kozijn ¨ ja   ¨ nee   ¨  weet niet, wordt tijdens inmeten bekeken w 

    1. Altijd invullen als je deurmodel ML870 of ML875 hebt gekozen.                                                                                                                              Totaal: w





1. De CanDo Comfort voordeur 
Maak een keuze uit één van deze voordeuren en kies daarbij het isolatieglas.
Er is keuze uit diverse modellen die je terugvindt in elke stijlgroep. 

2. Het veiligheidspakket
Om je huis veiliger te maken kies je een bijpassend veiligheidspakket (pagina 42).  
Deze monteren wij dan voor je op deur.  

3. De kleur
Een goede afwerking garandeert een langere levensduur van je deur en je bent 
de komende tijd vrij van onderhoud. Geef de Sikkens of RAL-kleur door voor:
• De buitenkant van je deur 
• De binnenkant van je deur 
• En eventueel voor je rooster. 
Wij lakken deze voor je af volgens het Sikkens aflaksysteem: 
twee grondlagen, een voorlaklaag en een zijdeglans aflaklaag.

4. De opties
Maak je deur helemaal compleet met een brievenbuspakket (pagina 46) 
of een tochtvaldorpel (pagina 47) om tocht onder je deur te voorkomen.
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Hoe werkt het?
All Inclusive

6. All Inclusive service
Heb je het All Inclusive formulier ingevuld en ingeleverd? 
Dan gaan wij voor je aan de slag. 

Lever het All Inclusive formulier in bij de bouwmarkt 
Of vul deze in op cando.nl

De CanDo vakman belt jou na circa 2 werkweken 

voor een inmeetafspraak

Inmeetafspraak
We komen langs en meten je kozijn digitaal in, 
we maken direct samen de offerte* op

Geef de offerte door aan de bouwmarkt om  
de bestelling te plaatsen

Als de deur klaar is na circa 7 werkweken, belt de 
CanDo vakman jou voor een montageafspraak

Montageafspraak
We komen jouw nieuwe deur afhangen en werken 
het netjes af. Je kozijn krijgt nieuwe tochtprofielen 
en wij nemen je oude deur mee!

* Indien de maat niet te vervaardigen is uit de standaardmaten dan wordt het een maatwerk deur (maximaal 120 x 242 cm). 
   Deze heeft een maatwerk prijs en een extra levertijd van circa 10 weken. 

Kijk voor meer informatie op cando.nl



Achterdeuren
De achterdeur is de verbinding tussen jouw huis en de tuin. Het is voor velen een entree 
voor familie en bekenden. Een gastvrije entree is daarom belangrijk. Helaas is het ook zo 
dat via de achterdeur de meeste inbraken worden gepleegd. Houd daarom ongenodigde 
gasten buiten met een veilige achterdeur in combinatie met een CanDo veiligheidspakket.

30

ML 733 blank isolatieglas



Inhoud veiligheidspakket

• Veiligheidsbeslag RVS of zwart
• Driepuntssluiting RVS of zwart
• Veiligheidsscharnieren RVS of zwart

ML 733
gemonteerd blank isolatieglas

Een industriële stijl in huis is heel gewild. Deze stijl kenmerkt 
zich door robuuste accenten van bijvoorbeeld beton, hout, 
baksteen, leer en donker staal. Maak dit compleet met een 
industriële CanDo achterdeur. De industriële achterdeur maak 
je af met een bijpassend veiligheidspakket. 

De veiligheidspakketten zijn ontwikkeld voor de smalle stijlen 
van de achterdeur. Zo maak jij jouw industriële woonstijl 
helemaal af met een bijpassende achterdeur! 

CVP 356

Veiligheidspakketten voor ML 733

CVP 303

CVP 386CVP 333

31



32 ML 866 HR++ isolatieglas



Isolerende achterdeuren

• Isolerende multiplex plaat
• Driepuntssluiting en slotgat of veiligheidspakket mogelijk
• Alle zijden 35 mm in te korten
• HR++ isolatieglas separaat leverbaar 

CVP 352CVP 101 CVP 383

33

BWH = Borstweringshoogte. De hoogte van de onderkant van deur tot de glasopening

HR++ glas
HR staat voor Hoog Rendement. HR++ is dubbel glas met een verbeterde coating  
en een edelgasvulling waardoor jouw CanDo Comfort achterdeur nog beter  
geïsoleerd is. Momenteel is dit het meest toegepaste dubbelglas. Dit komt doordat 
het temperaturen buitenhoudt; warmte in de zomer en kou in de winter.

Welk veiligheidspakket past mooi bij jouw huis? 

ML 866
blank HR++ isolatieglas

BWH = 66 cm

ML 892
blank HR++ isolatieglas

BWH = 92 cm

ML 840
blank HR++ isolatieglas

BWH = 40 cm

ML 827
blank HR++ isolatieglas

BWH = 27 cm



34 ML 692
isolatieglas 4-ruits

ML 692
isolatieglas

ML 692

ML 627
blank isolatieglas 8-ruits

ML 640
blank isolatieglas 8-ruits

ML 666
blank isolatieglas 6-ruits

ML 692
blank isolatieglas 4-ruits

Met het losse roedepakket 
kun je eenvoudig zelf  
de ruitverdeling van je  
deur bepalen.

+ += =

isolatieglas 4-ruits 
roedepakket

ML 627
blank isolatieglas 

BWH = 27 cm

ML 640
blank isolatieglas 

BWH = 40 cm

ML 666
blank isolatieglas 

BWH = 66 cm

ML 692
blank isolatieglas 

BWH = 92 cm



ML 559
blank isolatieglas

BWH = 90 cm

ML 559
draadglas 

BWH = 90 cm

ML 554
blank isolatieglas

BWH = 40 cm

ML 557
draadglas

BWH = 70 cm

ML 557
blank isolatieglas

BWH = 70 cm

35

Achterdeuren

• Driepuntssluiting en slotgat mogelijk
• Veiligheidspakket niet mogelijk
• Montagepakket voor het isolatieglas is apart leverbaar
• Draadglas is enkel glas
• Alle zijden 10 mm in te korten
• Niet mogelijk om als dubbele deur toe te passen

BWH = Borstweringshoogte. De hoogte van de onderkant van deur tot de glasopening

Draadglas is ideaal voor je berging of 
schuur. Het zorgt ervoor dat er niemand 
ongewenst naar binnen kan kijken en je 
hebt daglicht binnen.



36 ML 630 blank isolatieglas



ML 630
isolatieglas

isolatieglas
ML 630

4-ruits 
roedepakket

ML 630

ML 629
blank isolatieglas

BWH = 66 cm

ML 629
blank isolatieglas 6-ruits

ML 630
blank isolatieglas

BWH = 92 cm

ML 630
blank isolatieglas 4-ruits

Met het losse roedepakket  
kun je eenvoudig zelf de  
ruitverdeling van je deur  
bepalen.

+ += =

ML 630
isolatieglas 4-ruits
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Achterdeuren

• Driepuntssluiting en slotgat of veiligheidspakket mogelijk
• Alle zijden 25 mm in te korten

BWH = Borstweringshoogte. De hoogte van de onderkant van deur tot de glasopening



Schuurdeuren
Een schuur kan verschillende functionaliteiten hebben, denk aan opslagruimte,  
maar ook een extra werkruimte. Optioneel is daarom draadglas voor de CanDo 
schuurdeuren beschikbaar. Zo kijk je niet direct de schuur in, maar komt er toch  
licht binnen. Bovendien is draadglas veiliger tegen inbraak dan enkel blank glas.

3838

ML 459
BWH = 91 cm 

draadglas

ML 457
BWH = 71 cm 

draadglas

BWH = Borstweringshoogte. De hoogte van de onderkant van deur tot de glasopening



Tuindeuren
Tuindeur, schuttingdeur, poortdeur of tuinpoort. Er zijn veel verschillende 
benamingen voor die ene deur die jouw tuin afsluit. Dankzij deze tuindeur kijkt 
niemand zomaar jouw tuin in en kun jij ongestoord genieten van jouw vrijheid.

39

afwateringsdorpel

ML 465 ML 470ML 480 achterzijde

Tuindeur ML 480 is gemaakt 
van hardhout en tuindeuren 
ML 465 en ML 470 van vuren.

Tip!



Dubbele deurenset
Heb jij nu dubbele tuindeuren in je woning, maar zijn deze eigenlijk wel aan 
vervanging toe? Of wil je eigenlijk wel een ander model deur met bijvoorbeeld
meer glas? Met onze dubbele deurenset is dit zo geregeld.

Inhoud deurenset

•  Driepuntsluiting sleutelbediend of krukbediend
• Sluitlijst voor de passieve deur
• 8 stuks 89 x 89 mm scharnieren met dievenpen
• Aanslaglatten voor beide deuren
• De benodigde frezingen in de deuren

40

Situatie A linksdraaiend

Set 01 sleutelbediend linksdraaiend | Set 02 krukbediend linksdraaiend Set 03 sleutelbediend rechtsdraaiend | Set 04 krukbediend rechtsdraaiend 

Situatie B rechtsdraaiend

•  Kies een achterdeur. De ML 733 en de achterdeuren van pagina 35 zijn niet toepasbaar met deze dubbele 

deurenpakketten

• Bepaal aan de hand van onderstaande voorbeelden welke situatie bij jou van toepassing is

• Kies de bijbehorende deurenset

• De dubbele deurenset is geschikt voor deuren met een hoogte tussen 211,5 en 231,5 cm 

   6
 JA

AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE

    6
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Sleutelbediende driepuntssluiting

Je draait je sleutel tweemaal rond. Naast het slot zelf 
worden op nog twee punten in de deur haken (schoten) 
uitgeworpen, die in de daarvoor bestemde openingen 
in het kozijn vallen. Met één handeling is je deur op 
drie punten stevig vergrendeld. De driepuntssluiting kan 
worden toegepast in zowel voordeuren als achterdeuren  
(niet bij de ML 733).

Krukbediende driepuntssluiting

Je beweegt de deurkruk naar boven. Twee haken 
(schoten) boven- en onderin de deur worden uitgeworpen 
en vallen in de daarvoor bestemde openingen in het 
kozijn. Draai je vervolgens ook nog de sleutel eenmaal 
rond, dan wordt bovendien de nachtschoot uitgedraaid. 
Met twee handelingen is jouw deur op drie punten 
stevig vergrendeld. Deze variant is alleen geschikt voor 
toepassing in achterdeuren (niet bij de ML 733).

Veiligheid
Ga preventief te werk en beveilig alle buitendeuren (voor- en achterdeuren) van 
je huis met een driepuntssluiting. Kies een sleutelbediende of een krukbediende 
variant en wij verzorgen de juiste frezingen in de deur. Veilig én makkelijk.

41
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Driepuntsluiting  
Sleutel- of krukbediend. Bij zwart 
veiligheidsbeslag ontvang je  
een zwarte driepuntssluiting  
(bij CanDo All Inclusive monteren 
wij altijd een RVS sleutelbediend 
driepuntssluiting).

Frezingen deur  
(deurbeslag)
1 Krukgat
2 Cilindergat
3 Gaten voor patentbouten

1

3

3

3

2

Deurbeslag
Maak een keuze uit één van  
de deurbeslagsets hiernaast.

AXA veiligheids-
scharnieren  
Voorzien van een ingebouwde  
dievenpen. Bij zwart veiligheids-
beslag ontvang je zwarte veiligheids-
scharnieren (Bij CanDo All Inclusive 
monteren wij altijd RVS veiligheids-
scharnieren).

Een op elkaar afgestemd pakket, past altijd 

Mooi en 
makkelijk!

Veiligheids  pakket

 

Veiligheidspakketten 
Maak je voor- en achterdeur helemaal af en veilig. Kies één van de  
veiligheidspakketten en je deur wordt voorzien van de juiste boringen  
en frezingen om het deurbeslag en de driepuntsluiting te monteren.  
De scharnieren met dievenpen maken de veiligheid compleet!
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Exclusief cilinder. Bij CanDo All Inclusive wordt er wel een cilinder (SKG**) geleverd
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CVP 125

CVP 320 

CVP 126

CVP 345 CVP 346

CVP 395

CVP 370

Zwart

CVP 321

Aluminium

Maak je eigen veiligheidspakket door uit onderstaand deurbeslag te kiezen:

Voordeurbeslag
Het zijn vaak de details die iets afmaken. Zo ook bij een buitendeur. Kies  
passend deurbeslag en je voert de stijl helemaal door en je woont veilig.  
Het deurbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging. Deze beschermt de  
cilinder tegen uitboren en uittrekken. De beste beveiliging voor je woning!

RVS

43

 

CVP 525

Messing

Op de ML 875 en ML 675 passen alleen de 
veiligheidspakketten CVP 125, CVP 320, CVP 345, 
CVP 525 (in verband met het opendraaien van 
het rooster).

Tip!
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CVP 150

Aluminium

RVS

Zwart

CVP 100

CVP 354

CVP 384

CVP 350

CVP 380

CVP 300

CVP 330

CVP 355

CVP 385

CVP 301

CVP 331
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Geschikt voor voordeuren (met uitzondering van ML 875 en ML 675)
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Garantie

Aluminium 

RVS 

Zwart 

Messing 
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Achterdeurbeslag
Veel van de inbraken in Nederland gebeuren via de achterdeur. Vergeet deze dus  
niet op slot te draaien als je even op stap gaat. En het allerbeste is natuurlijk een  
compleet veiligheidspakket op je achterdeur.

CVP 151

Aluminium

RVS

Zwart

CVP 101

CVP 383

CVP 353CVP 302

CVP 332 CVP 382

CVP 352

Geschikt voor achterdeuren (met uitzondering van 400 en 500 serie,  
voor de ML 733 is apart veiligheidsbeslag beschikbaar, zie pagina 31)
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De CanDo aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather  
Control systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel  
water- als windwerend zijn en zorgen voor jarenlang zorgeloos comfort.  
Het binnenwerk is bovendien geluidsdempend en brandvertragend.

CBP 600

CBP 450CBP 400

CBP 451CBP 401

Messing

RVS

Zwart

CBP 650

Aluminium

CBP 250CBP 200
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Brievenbuspakketten
Een brievenbuspakket bestaat uit een briefplaat, tochtborstel of tochtklep 
voor aan de binnenkant en de juiste frezing in de deur. Alleen mogelijk bij 
deuren waar een brievenbus is afgebeeld.
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Tochtwering
Niets is zo onaangenaam als een huis dat tocht. Het kost bovendien extra  
energie om je huis warm en comfortabel te houden. CanDo tochtwering  
helpt om het wooncomfort te verhogen en energie te besparen. 

Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, onderin 
de deur gemonteerd. Bij het sluiten van de deur zakt 
de valdorpel op de vloer en voorkomt op deze manier 
tocht. Naast het energiebesparende effect verbetert een 
tochtvaldorpel ook de geluidsisolatie. Een tochtvaldorpel 
is op binnen- en buitendeuren toepasbaar.

•  Een tochtvaldorpel wordt altijd geleverd inclusief  
de juiste frezing (de tochtvaldorpel kan ook los besteld 
worden).

•  Indien de deur aan de onderkant moet worden inge-
kort, moet de aangebrachte frezing weer tot de juiste 
diepte (34 mm) worden bijgewerkt.

• De maximale uitval is 15 mm.

Geopende deur Gesloten deur

47
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Deurkozijnen
Het CanDo deurkozijn voldoet aan de laatste bouwnormen. In combinatie  
met de kunststof onderdorpel heb je een duurzame, onderhoudsvrije oplossing 
die jarenlang meegaat.

67
mm

114
mm

Massief hardhout

Stomp

231,5
cm

Kunststof

Kenmerken 

• Massief hardhout
•  Voor zowel naar binnen- als buitendraaiende  

stompe deuren
•  Geschikt voor het infrezen van sluitkommen voor een  

driepuntsluiting
• Geschikt voor stompe deuren van 40 mm dik
•  Deurhoogte 201,5 cm, 211,5 cm en 231,5 cm  

(op de juiste hoogte inkortbaar)
•  Deurbreedte 63 t/m 93 cm, deze is op de benodigde 

maat te versmallen

Stomp buitendeurkozijn

67 x 114 x 2315 mm Hardhout

Onderdorpel 1033 mm Kunststof

Accessoireset binnendraaiend Kunststof neuten*, 

schroeven, dichtingsbandAccessoireset buitendraaiend

*een neut is het onderste deel van het kozijn
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Combineer het deurkozijn met de 
onderhoudsvrije kunststof onderdorpel. 
Deze is slijtvast en ongevoelig voor 
houtrot, waardoor je gegarandeerd kunt 
profiteren van een lange levensduur. Met 
de accessoireset voorzien van kunststof 
neuten is het kozijn geschikt voor naar 
binnen- of buitendraaiende deuren.

Tip!
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PEFC/30-31-056

Voor duurzaam bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Bossen bieden een leefplek aan meer dan 800 
miljoen mensen en aan de helft van alle soorten 
landdieren en planten op de aarde. Bovendien zetten 
bomen het broeikasgas CO2 om in zuurstof en zijn ze 
dus onmisbaar in het tegengaan van de opwarming 
van de aarde. Ieder jaar verdwijnen er echter vele 
hectares bos als gevolg van illegale houtkap. CanDo 
spant zich in om al het hout voor haar deuren uit 
duurzaam beheerde bossen te betrekken. Vrijwel 
het hele CanDo assortiment is voorzien van een FSC® 
of PEFC™ keurmerk. Vind jij het ook belangrijk om 
bossen voor de toekomst te behouden? Let dan op 
deze keurmerken als je een deur koopt. 

FSC® (Forest Stewardship Council) 
Dit keurmerk garandeert dat het materiaal alleen 
uit verantwoord beheerde bossen of andere 
gecontroleerde bronnen komt. Op cando.nl zie je of 
jouw gekozen deur FSC® gekeurd is. Lees op fsc.nl 
aan welke normen het materiaal moet voldoen om 
het FSC®-keurmerk te krijgen en te behouden.

Als preventie voor het intrekken/
absorberen van vocht:
•  Voorzie alle gaten en sleuven voor sloten, brieven-

platen, scharnieren, glassponningen en dergelijke 
van een extra beschermende grondlaag.

•  Bescherm de onder-, bovenkant en overige liggende 
delen van de deur door een extra laag afsluitende 
verf of gelijkwaardig product aan te brengen.

•  Breng kit aan op de plaats van de aansluiting tussen 
paneel en stijl, dorpelverbindingen, weldorpels 
en glas. Gebruik hiervoor een overschilderbare 
acrylaatkit en voor het plaatsen van het glas een 
beglazingskit. Behandel op deze manier beide 
zijden van de deur. 

Controle en onderhoud 
Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en 
eventuele beglazing. Breng verf aan waar nodig. 
Bij buitendeuren die regelmatig en langdurig 
blootgesteld worden aan zonlicht, adviseren wij 
de deur af te werken met een licht reflecterende 
kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld 
en onbeglaasd aan weersinvloeden worden 
blootgesteld.

Garantie
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. 
Bewaar daarom altijd je aankoopnota of kassabon. 
De betreffende garantietermijn staat bij elke 
deurenserie aangegeven. Eventuele afhangkosten 
en overige bijkomende kosten vallen niet onder 
de garantie en worden daarom niet vergoed. 
Omdat hout een natuurproduct is, kunnen kleur- en 
structuurafwijkingen voorkomen.

CanDo deuren dienen binnen 2 weken na levering 
volledig afgehangen en behandeld te worden. Veel 
deuren zijn al voorbehandeld met een grondlak. 
Deze hoef je alleen, waar nodig, te kitten, licht op te 
schuren en af te lakken in de gewenste eindkleur.

Om een goed resultaat te behalen, lak je de deur 
twee tot drie keer, aan alle zes de kanten. Tussen 
de behandelingen door de deur licht opschuren 
en stofvrij maken. Kijk op cando.nl voor de 
garantiebepaling en montage-instructies.
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Duurzame kwaliteit 
Kies je voor deuren van CanDo? Dan kies je voor duurzame kwaliteit. CanDo 
betreft betrekt al jaren hout uit verantwoord beheerde bossen. Zo heb je altijd 
een kwaliteitsdeur die met respect voor de ecologische en sociale functies van 
het bos is gemaakt.
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Handig om te weten

1. Bepaal de maat (tekening 1)  
•  Meet je huidige stompe deur op en gebruik deze maat om  

de juiste deur te bestellen. 
of
•  Meet de binnenkant (breedte en hoogte) van de sponning 

van het kozijn (sponningmaat).

2. Bepaal de draairichting (tekening 2)
Het is belangrijk dat bij de bestelling van de buitendeur 
de draairichting wordt opgegeven. De meeste voordeuren 
draaien naar binnen en de meeste achterdeuren naar buiten. 

3. Glas
CanDo levert een ruim assortiment glassoorten bij de diverse 
deuren. Al het glas in het CanDo programma is gehard 
veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke 
stukjes. Je kunt in de maattabel vanaf pagina 51 zien welke 
glassoort beschikbaar is voor welke deur. Het glas wordt los 
bij de deur geleverd.

4. Slotgat (tekening 3)
Als je geen driepuntsluiting nodig hebt, kun je jouw CanDo 
deur (met uitzondering van vuren tuindeuren) laten voorzien 
van een slotgatfrezing. Het slotgat zit op standaardhoogte: 
105 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde deur. Bij duodeuren 
zit deze op verzoek op 120,5 cm of 83 cm in het bovendeel: 
120,5 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde van de deur.

Draairichting

Naar binnen draaiend

Naar buiten draaiend

tekening 2

Sponningmaat

Rechts-
draaiend

Slotgat Slot

Links-
draaiend

Stomp Opdek

50 mm

82 mm

82 mm

20 mm

11
7

 m
m

11
7 

m
m

17
4 

m
m

tekening 1

Sponningmaat

Rechts-
draaiend

Slotgat Slot

Links-
draaiend

Stomp Opdek

50 mm

82 mm

82 mm

20 mm

11
7

 m
m

11
7 

m
m

17
4 

m
m

sponningmaat

Slotgat Slot

R2 L1 L3 R4

R2 L1 L3 R4

Sponningmaat

Rechts-
draaiend

Slotgat Slot

Links-
draaiend

Stomp Opdek

50 mm

82 mm

82 mm

20 mm

11
7

 m
m

11
7 

m
m

17
4 

m
m

tekening 3

Maattabel en kenmerken
De voordeuren van CanDo zijn opgesplitst in de Traditionele houten voordeuren 
en de CanDo Comfort isolerende deuren. Zo zie je in één oogopslag welke  
kenmerken jouw gekozen deur heeft. 



Deurhoogte 201,5 cm Deurhoogte 211,5 cm Deurhoogte 231,5 cm

73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93
ML 805 S S S S S S

ML 810 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Mat isolatieglas • • • • • •

ML 818 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Satijn block isolatieglas • • • • • •

ML 820 S S S S S S

ML 825 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Mat isolatieglas • • • • • •

Roedepakket 4-ruits • • • • • •

ML 850 S S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • • •

Mat isolatieglas • • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Arrow • • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 8-ruits • • • • • • •

ML 855 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Satijn block isolatieglas • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 8-ruits • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 22-ruits • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Diamond • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Berlijn • • • • • •

ML 860 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Mat isolatieglas • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Arrow • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 8-ruits • • • • • •

ML 865 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Satijn block isolatieglas • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 8-ruits • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 22-ruits • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Diamond • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Berlijn • • • • • •

ML 870 incl. roosterpakket Capri S S S S S S

ML 875 incl. roosterpakket Azoren S S S S S S S

ML 880 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Mat isolatieglas • • • • • •

ML 885 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Mat isolatieglas • • • • • •

Kenmerken CanDo Comfort voordeuren
•  Isolerende multiplex plaat 
• Lichtgrijs voorbehandeld 
• Inclusief weldorpel 
• Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld) 
• Driepuntsluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket mogelijk 
• Alle zijden 35 mm inkortbaar
• All Inclusive service mogelijk 
• Levertijd standaardmaat circa 2 weken
• Levertijd maatwerk circa 12 weken

 1
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   10

Voor prijsinformatie scan je de QR-code op de achterzijde van de 
brochure of kijk je op cando.nl
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Service

All Inclusive service

Toeslag roosterdeur

Spionoog (alleen bij de ML 805 en ML 820)

Extra voordeur (op dezelfde locatie)

Uitfrezing kozijn (opdek naar stomp)

Twee kleuren lakken (voor- en achterzijde verschillende kleur)

Tochtvaldorpel incl. frezing

Let op: indien de ingemeten deur niet uit een standaard deur 
maat geproduceerd kan worden valt deze onder maatwerk. 
Bij maatwerk dien je rekening te houden met een extra 
levertijd van circa 12 weken en een maatwerk prijs.

Wijkt jouw deurmaat af van de standaardhoogte of breedte? Bestel deze dan als maatwerkdeur. Dit is 
mogelijk bij deuren uit de Comfort serie. In de kolom maatwerkprijs lees je wat dit kost. Bijvoorbeeld: 
is je keus gevallen op de ML 850 en heb je maat 103x240 cm nodig? Dan maken wij deze deur als 
maatwerk voor je. 

Maten voor maatwerkdeuren kunnen besteld worden tussen: minimaal 83 x 190 cm (bxh) en maximaal 
110 x 242 cm (bxh). De levertijd van maatwerkdeuren is circa 12 weken en deze kunnen niet geruild of 
geretourneerd worden.

Tip!
Laat ons je CanDo Comfort voordeur:
• Inmeten
• Aflakken
• Afhangen
Kies voor CanDo All Inclusive (pagina 26).

28 2928

5. All Inclusive formulier
Je kunt nu je keuzes invullen in het All Inclusive formulier achter in deze 
brochure die je bij de bouwmarkt kunt afgeven of vul het formulier in op 
cando.nl. Dan regelen wij de rest! 

Maak je keuzes! Hoe werkt het?Hoe werkt het?Maak je keuzes!

Inmeetformulier All Inclusive
   Ja, ik wil graag gebruik maken van de service All Inclusive. De CanDo vakman mag contact 

met mij opnemen voor het maken van een inmeetafspraak om de bestelling definitief te maken.

  Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Gegevens Bouwmarkt:

Firmanaam

Plaats

Telefoonnr

Faxnr

Contactpersoon

Ordernr/Commissie

Opmerkingen

Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie: ¨ Ja   ¨ Nee

Lever het inmeetformulier in bij de CanDo bouwmarkt.

Gegevens consument:

Klantnaam

Adres

PC/Plaats

Telefoonnr

Mobielnr

Emailadres

Voorwaarden All Inclusive
• Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar.
• Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan.
• De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld,  

dit is o.a. afhankelijk van de werkelijke maten. 
• Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het inmeten, gelden speciale 

voorwaarden, deze staan beschreven op het bestelformulier welke u ondertekent na 
inmeting. Lees deze voorwaarden goed door.

• De producten kunnen niet geruild en geretourneerd worden.
• Belprocedure: de monteur neemt binnen 2 weken contact met u op voor het maken  

van een inmeetafspraak.
• Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet gelukt is om contact te 

krijgen, ontvangt u een email met het verzoek zelf contact op te nemen met de monteur.
• Deze service is uitsluitend mogelijk in nederland m.u.v. de waddeneilanden.

Handtekening voor akkoord door consumentDatum

Artikel Prijs

Huidige afmeting deur (bxh)                                              x                                                                       (in mm)

Deurmodel w

Glas w

Toeslag roosterdeur1 ¨ ja   ¨ nee w

Draairaam beslag1 ¨ messing   ̈  chroom   ̈   zwart

Veiligheidspakket w 

RAL kleur deur buitenzijde

RAL kleur deur binnenzijde

RAL kleur rooster1

Toeslag 2 kleur lak (binnen- en buitenzijde) w 

Brievenbuspakket ¨ ja   ¨ nee Pakket w 

Tochtvaldorpel ¨ ja   ¨ nee w 

Uitfrezen kozijn ¨ ja   ¨ nee   ¨  weet niet, wordt tijdens inmeten bekeken w 

    1. Altijd invullen als je deurmodel ML870 of ML875 hebt gekozen.                                                                                                                              Totaal: w





All Inclusive

1. De CanDo Comfort voordeur 
Maak een keuze uit één van deze voordeuren en kies daarbij het isolatieglas.
Er is keuze uit diverse modellen die je terugvindt in elke stijlgroep. 

2. Het veiligheidspakket
Om je huis veiliger te maken kies je een bijpassend veiligheidspakket (pagina 42). 
Deze monteren wij dan voor je op deur.  

3. De kleur
Een goede afwerking garandeert een langere levensduur van je deur en je bent 
de komende tijd vrij van onderhoud. Geef de Sikkens of RAL-kleur door voor:
• De buitenkant van je deur 
• De binnenkant van je deur 
• En eventueel voor je rooster. 
Wij lakken deze voor je af volgens het Sikkens aflaksysteem: 
twee grondlagen, een voorlaklaag en een zijdeglans aflaklaag.

4. De opties
Maak je deur helemaal compleet met een brievenbuspakket (pagina 46) 
of een tochtvaldorpel (pagina 47) om tocht onder je deur te voorkomen.

6. All Inclusive service
Heb je het All Inclusive formulier ingevuld en ingeleverd? 
Dan gaan wij voor je aan de slag. 

Lever het All Inclusive formulier in bij de bouwmarkt 
Of vul deze in op cando.nl

De CanDo vakman belt jou na circa 2 werkweken 

voor een inmeetafspraak

Inmeetafspraak
We komen langs en meten je kozijn digitaal in, 
we maken direct samen de offerte* op

Geef de offerte door aan de bouwmarkt om 
de bestelling te plaatsen

Als de deur klaar is na circa 7 werkweken, belt de 
CanDo vakman jou voor een montageafspraak

Montageafspraak
We komen jouw nieuwe deur afhangen en werken 
het netjes af. Je kozijn krijgt nieuwe tochtprofielen 
en wij nemen je oude deur mee!

* Indien de maat niet te vervaardigen is uit de standaardmaten dan wordt het een maatwerk deur (maximaal 120 x 242 cm). 
   Deze heeft een maatwerk prijs en een extra levertijd van circa 10 weken. 

Kijk voor meer informatie op cando.nl
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Kenmerken CanDo Traditioneel voordeuren
• Massief hardhout
• Lichtgrijs voorbehandeld 
• Paneeldeuren voorzien van MDF exterieur panelen 
• Inclusief weldorpel 
• Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld) 
•  Driepuntsluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket mogelijk (inclusief boringen) 
• Alle zijden 10 mm inkortbaar
• All Inclusive service niet mogelijk 
• Levertijd circa 2 weken
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Deurhoogte 201,5 cm Deurhoogte 211,5 cm Deurhoogte 231,5 cm

83 88 93 83 88 93 83 88 93

ML 616 S S S S S S S

Mat isolatieglas • • • • • • •

ML 623 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 4-ruits • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Bright • • • • • •

Rooster Kos • • • • • •

ML 624 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Glas in lood isolatieglas King • • • • • •

Roedepakket 3-ruits • • • • • •

Roedepakket 6-ruits • • • • • •

ML 625 S S S S S S

4-ruits blank isolatieglas • • • • • •

9-ruits blank isolatieglas • • • • • •

4-ruits mat isolatieglas • • • • • •

9-ruits mat isolatieglas • • • • • •

ML 630 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Roedepakket 4-ruits • • • • • •

ML 650 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Mat isolatieglas • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Arrow • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 8-ruits • • • • • •

ML 660 S S S S S S S

Bovenpanelen • • • • • • •

Blank isolatieglas • • • • • •

Satijn block isolatieglas • • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Berlijn • • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 22-ruits • • • • • •

Glas in lood isolatieglas 8-ruits • • • • • •

ML 670 S S S S S S

Roosterpakket Capri • • • • • •

Roosterpakket Mallorca • • • • • •

ML 675 S S S S S S S

Roosterpakket Azoren • • • • • • •

Roosterpakket Palma • • • • • •

ML 682 inclusief blank isolatieglas S S S S S S

Rooster Kos • • • • • •

ML 697 S S S S S S

Satijn block isolatieglas • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Diamond • • • • • •

Glas in lood isolatieglas Jewel • • • • • •
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Kenmerken CanDo Comfort achterdeuren

•  Isolerende multiplex plaat
• Middengrijs voorbehandeld
• Voorzien van ventilatiesleuven
• Blank HR++ veiligheids isolatieglas
• Driepuntsluiting en veiligheidspakket mogelijk
• Alle zijden 35 mm inkortbaar
• Levertijd circa 2 weken

Kenmerken CanDo Traditioneel achterdeuren

•  Massief hardhout
• Zwart (RAL 9011) voorbehandeld
• Roedes gemonteerd
• Stijlbreedte 70 mm
• Speciaal veiligheidspakket leverbaar
• Alle zijden 10 mm inkortbaar
• Levertijd circa 2 weken 

Deurhoogte 201,5 cm Deurhoogte 211,5 cm Deurhoogte 231,5 cm

73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

ML 827 S S S S S S S S S

Blank HR++ veiligheids isolatieglas • • • • • • • • •

ML 840 S S S S S S S

Blank HR++ veiligheids isolatieglas • • • • • • •

ML 866 S S S S S S

Blank HR++ veiligheids isolatieglas • • • • • •

ML 892 S S S S S S S

Blank HR++ veiligheids isolatieglas • • • • • • •

Deurhoogte 201,5 cm Deurhoogte 211,5 cm Deurhoogte 231,5 cm

73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

ML 733 blank isolatieglas en 2 roedes S S S S S S S
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Deurhoogte 201,5 cm Deurhoogte 211,5 cm Deurhoogte 231,5 cm

73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

ML 627 S S S S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • • • • •

Roedepakket 8-ruits • • • • • • • • •

ML 629 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Roedepakket 6-ruits • • • • • •

ML 630 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Roedepakket 4-ruits • • • • • •

ML 640 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Roedepakket 8-ruits • • • • • •

ML 666 S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • •

Roedepakket 6-ruits • • • • • •

ML 692 S S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • • •

Roedepakket 4-ruits • • • • • • •

Kenmerken CanDo Traditioneel achterdeuren

• Massief hardhout
• Middengrijs gegrond (RAL 7004)
• Extra brede stijlen en dorpels voor toepassing van veiligheidsbeslag
• Voorzien van ventilatiesleuven (met uitzondering van ML 630)
• Isolatieglaslatten worden los meegeleverd
• ML 629 en ML 630 voorzien van MDF exterieur panelen
• ML 630 inclusief weldorpel
• Gehard veiligheids isolatieglas en roedeverdeling separaat leverbaar
• Driepuntsluiting en slotgat of veiligheidspakket op bestelling leverbaar
• Alle zijden 25 mm inkortbaar
• Levertijd circa 2 weken

   6
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AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE
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Kenmerken CanDo Traditioneel achterdeuren

• Massief hardhout
• Middengrijs gegrond (RAL 7004)
• Voorzien van ventilatiesleuven
• Gehard veiligheids isolatieglas en draadglas separaat leverbaar
• Montagepakket voor isolatieglas is apart leverbaar
• Zonder montagepakket alleen geschikt voor enkel glas
• Driepuntsluiting en slotgat op bestelling leverbaar
• Alle zijden 10 mm inkortbaar

   6
 JA

AR GARANTIE
   6 ANS GARANTIE

    6

Deurhoogte 201,5 cm Deurhoogte 211,5 cm Deurhoogte 231,5 cm

73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

ML 554 S S S S S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • • • • • •

Isolatieglas montagepakket • • • • • • • • • •

ML 557 S S S S S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • • • • • •

Isolatieglas montagepakket • • • • • • • • • •

Draadglas • • • • • • • • • •

ML 559 S S S S S S S S S S

Blank isolatieglas • • • • • • • • • •

Isolatieglas montagepakket • • • • • • • • • •

Draadglas • • • • • • • • • •
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Deurhoogte 201,5 cm Deurhoogte 211,5 cm Deurhoogte 231,5 cm

73 78 83 88 93 73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

ML 457 S S S S S S S S

Draadglas • • • • • • • •

ML 459 S S S S S S S S

Draadglas • • • • • • • •

Deurhoogte 176 cm Deurhoogte 211,5 cm

73 78 83 88 93 73 78 83 88 93

ML 465 vuren S S S

ML 470 vuren S S S

ML 480 hardhout S S S S

Afwateringdorpel • • • • • • • •

Kenmerken schuurdeuren

• Massief vurenhout 
• Onbehandeld
• Geschikt om transparant te lakken of dekkend te schilderen
• Stijl/dorpelverbinding met V-groef
• Slotgatfrezing is toepasbaar
• Draadglas leverbaar
• Alleen geschikt voor enkel glas
• Rondom 10 mm inkortbaar

   2
 JA

AR GARANTIE
  2 ANS GARANTIE 

  2

Kenmerken  
vuren tuindeuren

• Massief vuren
• Onbehandeld
•  Maximaal 100 mm in te korten aan de onderzijde  

(alleen bij hoogte 211,5 cm).
• Maximaal 25 mm per zijkant te versmallen
• Afwateringsdorpel niet mogelijk
• Slotgat niet mogelijk

Kenmerken 
hardhouten tuindeur

•   Massief hardhout 
• Groen voorgegrond
•  Aan de bovenzijde 10 mm inkortbaar
•  Maximaal 100 mm in te korten aan  

de onderzijde (alleen bij hoogte = 211,5 cm)
•  Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar
•  Afwateringsdorpel optioneel leverbaar, deze zorgt  

ervoor dat het water niet op de deur blijft liggen. 
•  Werk de deur eerst helemaal af en monteer dan 

de afwateringsdorpel op de deur
• Slotgat mogelijk    3

 JA
AR GARANTIE

3 ANS GARANTIE

3
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Veiligheidspakketten Accessoires en bewerkingen

Bewerkingen 

Frezing slotgat Nemef 1200 (standaard)

Frezing slotgat Nemef 4119

Frezing slotgat Nemef 4139

Briefplaatfrezing

Driepuntssluiting sleutelbediend

Driepuntssluiting krukbediend

Spionoog (alleen bij ML 805 en ML 820)

Frezing cilindergat PC maat 55 mm

Frezing cilindergat PC maat 72 mm

frezing krukgat door-en-door

Armschaven sluitzijde (2 mm)

Voordeuren (deurbeslag, veiligheidsscharnieren, 
driepuntsluiting en frezingen)

Finish

CVP 100  aluminium

CVP 150  aluminium

CVP 125 aluminium

CVP 126  aluminium

CVP 300 rvs

CVP 301 rvs

CVP 320 rvs

CVP 321 rvs

CVP 330 zwart

CVP 331 zwart

CVP 345 zwart

CVP 346 zwart

CVP 350 rvs

CVP 354 rvs

CVP 355 rvs

CVP 370 rvs

CVP 380 zwart

CVP 384 zwart

CVP 385 zwart

CVP 395 zwart

CVP 525 messing

Achterdeuren (deurbeslag, veiligheidsscharnieren, 
driepuntsluiting en frezingen)

Finish

CVP 101 aluminium

CVP 151 aluminium

CVP 302 rvs

CVP 332 zwart

CVP 352 rvs

CVP 353 rvs

CVP 382 zwart

CVP 383 zwart

Achterdeur ML 733 (deurbeslag, veiligheidsscharnieren, 
driepuntssluiting en frezingen)

Finish

CVP 303 RVS

CVP 333 zwart

CVP 356 RVS

CVP 386 zwart

Brievenbuspakket 
(briefplaat, tochtborstel of -klep en briefplaatfrezing)

Finish

CBP 200 aluminium

CBP 250 aluminium

CBP 400 rvs

CBP 401 zwart

CBP 450 rvs

CBP 451 zwart

CBP 600 messing

CBP 650 messing

Weldorpel
Hardhouten weldorpel gegrond

Dubbele deurensets
Dubbele deurenset 01 sleutelbediend; linksdraaiend

Dubbele deurenset 02 krukbediend; linksdraaiend

Dubbele deurenset 03 sleutelbediend; rechtsdraaiend

Dubbele deurenset 04 krukbediend; rechtsdraaiend

Toebehoren kozijnen
Kunststof onderdorpel t.b.v. buitendeurkozijn 1033 mm

Accessoireset t.b.v. kunststof onderdorpel binnendraaiend

Accessoireset t.b.v. kunststof onderdorpel buitendraaiend

Kozijnen
Hardhouten deurkozijn gegrond 231,5 cm 67 x 114 mm stomp

Tochtwering
Tochtvaldorpel inclusief frezing

Draairaambeslag (ML 870 en ML 875)
Draairaamset rooster messing

Draairaamset rooster chroom

Draairaamset rooster zwart

Draairaambeslag (ML 670 en ML 675)
Draairaamset rooster RVS
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Bestelformulier maatwerk
CanDo Comfort

  Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Gegevens bouwmarkt:

Firmanaam

Plaats

Telefoonnr

Faxnr

Contactpersoon

Ordernr/Commissie

Opmerkingen

Lever het bestelformulier maatwerk in bij de CanDo bouwmarkt.

Gegevens consument:

Klantnaam

Adres

PC/Plaats

Telefoonnr

Mobielnr

E-mailadres

Voorwaarden Maatwerk
Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden ontvang je een email met het verzoek zelf contact op te nemen  
met de monteur. De levertijd is circa 12 weken.

Handtekening voor akkoord door consumentDatum

Deur (verplicht) Prijs maatwerk

Deurmodel                                            €

Glassoort €

Afmeting deur (bxh)*                                              x                                                                       (in mm)

Draairaambeslag ¨ messing   ¨ chroom   ¨ zwart €

Draairichting ¨ L1   ¨ R2   ¨  L3   ¨  R4

 * Afmeting minimaal 830 x 1900 mm; maximaal 1100 x 2420 mm

Pakketten

Veiligheidspakket € 

Brievenbuspakket €

Overig

Driepuntsluiting krukbediend ¨ ja   ¨ nee €

Driepuntsluiting sleutelbediend ¨ ja   ¨ nee €

Slotgatfrezing ¨ Nemef 1200       ¨ Nemef 4119    ¨ Nemef 4139    €

Cilindergat ¨ pc maat 55 cm   ¨ pc maat 72 cm €

Krukgat ¨ ja   ¨ nee €

Brievenbusfrezing ¨ ja   ¨ nee €

Tochtvaldorpel (inclusief frezing) ¨ ja   ¨ nee €

Armschaven aan de sluitzuide ¨ ja   ¨ nee €

                                                                                                                           Totaal: €
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Inmeetformulier All Inclusive
   Ja, ik wil graag gebruik maken van de service All Inclusive. De CanDo vakman mag contact 

met mij opnemen voor het maken van een inmeetafspraak om de bestelling definitief te maken.

  Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Gegevens bouwmarkt:

Firmanaam

Plaats

Telefoonnr

Faxnr

Contactpersoon

Ordernr/Commissie

Opmerkingen

Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie: ¨ Ja   ¨ Nee

Lever het inmeetformulier in bij de CanDo bouwmarkt.

Gegevens consument:

Klantnaam

Adres

PC/Plaats

Telefoonnr

Mobielnr

E-mailadres

Voorwaarden All Inclusive
• Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar.
• Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan.
• De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld,  

dit is o.a. afhankelijk van de werkelijke maten. 
• Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het inmeten, gelden speciale 

voorwaarden, deze staan beschreven op het bestelformulier welke u ondertekent na 
inmeting. Lees deze voorwaarden goed door.

• De producten kunnen niet geruild en geretourneerd worden.

• Belprocedure: de monteur neemt binnen 2 weken contact met u op voor het maken  
van een inmeetafspraak.

• Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet gelukt is om contact  
te krijgen, ontvangt u een email met het verzoek zelf contact op te nemen met  
de monteur.

• Deze service is uitsluitend mogelijk in nederland met uitzondering van de  
waddeneilanden.

Handtekening voor akkoord door consumentDatum

Artikel Prijs

Deurmodel €

Huidige afmeting deur (bxh)                                              x                                                                       (in mm)

Glas €

Toeslag roosterdeur1 ¨ ja   ¨ nee €

Draairaam beslag1 ¨ messing   ̈  chroom   ̈   zwart

Veiligheidspakket € 

Sikkens of RAL-kleur deur buitenzijde

Sikkens of RAL-kleur deur binnenzijde

Sikkens of RAL-kleur rooster1

Toeslag 2 kleur lak (binnen- en buitenzijde) € 

Brievenbuspakket ¨ ja   ¨ nee Pakket € 

Tochtvaldorpel ¨ ja   ¨ nee € 

Uitfrezen kozijn ¨ ja   ¨ nee   ¨  weet niet, wordt tijdens inmeten bekeken € 

    1. Altijd invullen als je deurmodel ML870 of ML875 hebt gekozen.                                                                                                                                 Totaal: €





All Inclusive



Inspiratie op cando.nl
Op de website van CanDo vind je volop inspiratie. We inspireren je met behulp  
van sfeerfoto’s, video’s en blogs. Ook bieden we handige instructiefilms.  
Neem een kijkje!

Social media
Blijf via onze social media kanalen op de hoogte van de CanDo nieuwtjes,  
stylingtips en adviezen. Kijk bijvoorbeeld ook eens op Pinterest voor inspiratie  
of YouTube om instructievideo’s te bekijken.
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Deurenkeuzehulp

Met behulp van onze deurenkeuzehulp 
kies je makkelijk en weloverwogen de 
deur die bij jouw huis past. 

Nieuwsbrief 

Meld je aan op onze website voor de 
nieuwsbrief. Je ontvangt dan om de 
maand een e-mail met stylingtips, 
trends, inspiratie en informatie voor 
een sfeervol interieur. 

Website 

Op de website van CanDo staan al 
onze producten in de categorieën: 
deuren, hout, trap, vloeren en 
wand & plafond. Bekijk alle 
mogelijkheden op je gemak en  
doe inspiratie op! 

Kijk eens op cando.nl
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CanDo®, mei 2021. Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.

Creëer eenvoudig een eigen stijl met de doe-het-zelf producten van 
CanDo. Bij CanDo vind je een compleet assortiment laminaat, deuren,
vloeren, meubelpanelen, massieve vloeren, steigerhout en nog veel meer.  
Laat je inspireren op cando.nl en volg ons op social media.

• Uitgebreid assortiment
• Hulp en advies
• Altijd een bouwmarkt in de buurt Scan deze code voor de prijslijst

8 711251 415971


