
12-5-2020 09.1 Deuren - klussen in frankrijk

file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe map/www.klussen-in-frankrijk.eu/091-deuren.html 1/2

KLUSSEN INKLUSSEN IN
FRANKRIJKFRANKRIJK

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen

08 Vloeren, plafonds en
trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en
airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van
bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur,
websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

09.1  DEUREN OPKNAPPEN

Deuren, ramen en hun sloten/scharnieren opknappen

U kunt natuurlijk alle oude deuren door nieuwe uit de bouwmarkt vervangen. Ze bestaan er als bloc-porte plane,
als postformé, classic en sapin en natuurlijk ook en chêne.
En de oude komen dan hier terecht, op de verzamelplaats voor oude deuren, gefotografeerd op het terrein van een
bedrijf dat kunststof deuren en ramen plaatst. Jammer, velen lijken nog het opknappen waard! Hoe? Dat leest u in
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reserve 7
hoofdstuk 9.1.1 en 9.1.2. 
Maar de baas van dit bedrijf vertelde mij dat hij sommige oude deuren en ramen heel goed kan verkopen, soms
verdient hij hieraan meer dan aan de nieuwe.

Ik heb het anders gedaan; ik heb de oude deuren waar het kon op hun plaats gelaten, weer sluitend gemaakt, het hang-
en sluitwerk gereviseerd, of waar nodig nieuw hang- en sluitwerk in de oude stijl geplaatst. 
Wilt u dat ook? 
Ik laat u zien hoe dat met de middelen die een klusser ter beschikking heeft mogelijk is.
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