
Binnendeuren

Elk huis heeft zijn eigen sfeer. Binnendeuren worden steeds meer 

gezien als stijlmiddel en vormen een beeldbepalend onderdeel van het 

interieur. Ze worden daarom bewust gekozen op hun sfeer en karakter. 

Bijvoorbeeld in de vorm van de profilering. Daarbij zijn de deuren nog 

van een extra persoonlijk accent te voorzien door de selectie van het 

glas. 

De binnendeuren van Weekamp zijn tijdloos. Het materiaal van de 

deuren is FSC® gecertificeerd en voldoet aan de geldende keuringseisen 

voor bouwmaterialen. Daarnaast is er een breed assortiment beslag en 

lijstwerk. Op de volgende pagina’s leest u er meer over.



Industrieel en 
huiselijk is het 
thuis van nu

Houdt u van stoere, natuurlijke materialen? Dan passen deze 

binnendeuren perfect in uw interieur. De deuren hebben een 

industriële look door de minimalistische stijlen en strakke 

vormgeving. Ze hebben de uitstraling van staal, maar zijn 

gemaakt van hout. Ook zijn er bijpassende dichte deuren 

beschikbaar.  

Industriële deuren zijn perfect toepasbaar als draai-, schuif- 

of taatsdeur.

WK6314

ON.00.31 F2.05.75 G0.05.75

Voor iedere situatie een 
passende deur

Bij Weekamp Deuren heeft u keuze uit drie 

stijlbreedtes: 50, 80 en 95 mm. De stijlbreedtes zijn 

op de volgende pagina's rechtsboven aangeduid.

‣‣     Kijk voor meer informatie op

weekampdeuren.nl/stijlbreedte



WK6314

WK6308

WK6301
WK6307

WK6312

Industrieel en 
huiselijk is het 
thuis van nu

DETAIL RECHTE 

PROFILERING MET 

INVISIBLE BEGLAZING

Voor deze serie zijn smalle sloten leverbaar die perfect 

passen in de ranke 80 mm stijlen. 

Glasopties

Deze deuren worden beglaasd met de invisible 

beglazingsmethode. Er worden geen glaslatten toegepast 

waardoor de deuren een strakke afwerking hebben. 

Alle modellen

Op onze website vindt u alle deurmodellen in 

deze serie. 

Beslag

SLIM SOLID BLACKSLIM ROUND RVS PREMIUM

= hangzijde deur
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Industriële 
openslaande 
deuren

WK6312 dubbel

Deze deuren met industriële look zijn perfect toe 

te passen als dubbele deuren. Door de smalle 

stijlen wordt er veel lichtinval gecreëerd. De 

unieke vormgeving zorgt ervoor dat de deuren 

echte eyecatchers in het interieur zijn. 

‣‣     Bekijk het complete assortiment op

weekampdeuren.nl

WK6308 dubbel

WK6316 dubbel
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Industriële 
taatsdeuren

Wilt u een minimalistisch, strak en elegant 

geheel in uw interieur? Kies dan voor de 

taatsdeuren van Weekamp. Het unieke kenmerk 

van een taatsdeur is dat deze zowel naar binnen 

als buiten te draaien is. Het taatssysteem is 

volledig onzichtbaar verwerkt in de deur en 

wordt bevestigd op de vloer en aan het plafond. 

Hierdoor is een kozijn niet noodzakelijk en krijgt 

u een strak eindresultaat. De deuren gaan

soepel open en dicht (soft-close). Daarnaast

zijn ze zelfsluitend én vast te zetten op 90°.

‣‣     Kijk voor meer informatie op

weekampdeuren.nl/taatsdeuren

WK6306 dubbel

WK6308 dubbel
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Beslag

STEADY BLACK 
800MM

SMART RVS 
700MM

Weekamp taatssysteem is geschikt voor alle 

binnendeurmodellen van Weekamp

(m.u.v. WK6328, WK6332 en WK6334)

WEEKAMP TAATSSYSTEEM



WK6358 dubbel

WK6361 dubbel

Modern strak

Deze serie deuren past perfect in een moderne strakke 

interieurstijl. Ze zijn verkrijgbaar met diverse ruitverdelingen.

Meer informatie, zie pagina 163.

DETAIL INVISIBLE SCHARNIEREN DETAIL MAGNETISCH SLOT

ON.00.21 0N.00.81SN.02.67
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WK6358

WK6360

WK6355
WK6357

WK6356

DETAIL RECHTE 

PROFILERING MET 

VLAK PANEEL C3

Glasopties

Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er 

worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een 

strakke vormgeving krijgt. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

Modern strak

Beslag

SLIM SQUARE BLACK
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SLIM SOLID RVS PREMIUM



WK6332 dubbel

WK6334 dubbel

Industriële 
schuifdeuren met 
extra smalle stijlen

Om een minimalistische look te creëren zijn deze deuren 

ook leverbaar met extra smalle stijlen. Ze kunnen alleen 

als schuifdeuren toegepast worden. U kunt kiezen uit 

diverse designs. 

WK6328 dubbel

DEURKOMMEN 
SLIM OVAAL BLACK

DEURKOMMEN 
VIERKANT RVS
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Bij deze schuifdeuren horen strakke 

schuifdeurkommen in RVS of 

zwarte uitvoering. 

Beslag



De deurmodellen met brede stijlen en hoge boven- en 

onderdorpel zijn uitgevoerd met een rechte profilering. Dichte 

modellen zijn voorzien van een vlak paneel. Bij de modellen 

met glas is de ruit in de deur opgesloten. Daardoor ontbreken 

glaslatten en krijgt de deur een strakke uitstraling. 

‣‣     Bekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

WK6501-C3 WK6502-C

Strakke 
vormgeving met 
een hedendaags 
karakter

S0.05.35 SN.02.77 ON.00.86



6502-C met mat glas en heldere bies

WK6501-C3

WK65011-C
WK6603-C3

WK65010-C3

Strakke 
vormgeving met 
een hedendaags 
karakter

Glasopties

Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er 

worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een 

strakke vormgeving krijgt. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

Beslag

FRESH RVSCOMBO SQUARE RVS

DETAIL RECHTE 

PROFILERING 

MET VLAK PANEEL C3



WK6703-C3

Robuust en kleurrijk 
met strakke lijnen

Door het robuuste karakter van de brede stijlen nog extra 

aan te zetten, ontstaat een reeks deurmodellen met een 

eigenzinnig karakter. De maatverhouding van deze modellen 

vraagt om beslag met een eenvoudig maar stoer karakter, 

bijvoorbeeld in RVS.

‣‣     Bekijk het complete assortiment op

weekampdeuren.nl

0N.00.81 C0.50.40 F8.40.80



WK6703-C3

WK6701-C3

WK6708-C
WK6704-C

WK6702-C

Robuust en kleurrijk 
met strakke lijnen

DETAIL RECHTE 

PROFILERING 

MET VLAK PANEEL C3

Glasopties

Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er 

worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een 

strakke vormgeving krijgt. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

Beslag

CONTRA MAT CHROMEECO RVS



Moderne 
klassiekers

WK6504-C

Bij het ontwerpen van de modellen is gezocht naar 

maatverhoudingen die het karakter versterken. Door te 

variëren met de breedte van de stijlen en dorpels krijgt 

iedere deur zijn eigen identiteit. De rechte profilering van de 

stijlen en dorpels draagt bij aan het strakke uiterlijk.

‣‣     Bekijk het complete assortiment op

weekampdeuren.nl

ON.00.21 F2.06.84ON.00.86



WK6504-C

WK6503-C3

WK65017-C3
WK65013-C

WK6509-C

DETAIL INVISIBLE 

BEGLAZING

Glasopties

Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er 

worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een 

strakke vormgeving krijgt. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

Moderne 
klassiekers

Beslag

FRAME PVD NICKELSQUARE RVS PREMIUM

= hangzijde deur



Eigentijdse warmte 
en textuur

De deuren uit deze serie zijn ontworpen met verrassende en 

echt unieke details. Door de subtiele dieptewerking vormt 

de deur een fraai accent in een vlakke muur. Er zijn diverse 

ontwerpen, waarbij zowel dichte deuren als deuren met glas 

beschikbaar zijn.

‣‣     Bekijk het complete assortiment op

weekampdeuren.nl

WK6401

SO.05.65 E0.03.88F2.05.65



WK6401 WK6404

WK6402
WK6405

DETAIL INGELEGDE 

LIJSTEN MET VLAK 

PANEEL (WK6401)

Glasopties

Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er 

worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een 

strakke vormgeving krijgt. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

Eigentijdse warmte 
en textuur

WK6406

Beslag

RAIL RVS PREMIUMHYDRO PVD NICKEL

= hangzijde deur



Deuren met een facetprofilering worden het meest toegepast. Dat komt 

door de combinatie van een klassieke basisvorm en een strak karakter. 

Daardoor is deze profilering in alle woonstijlen goed toe te passen (zie 

detail pagina 85). Van dichte tot glasvarianten, van eenvoudige modellen 

met een enkel paneel tot modellen met roedeverdeling. 

Kijk op pagina 120-121 voor meer informatie over de unieke kwaliteit en 

S-Core® kern.

‣‣     Bekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

Landelijk karakter 
ademt warmte

WK6521-A1

E8.15.75 PO.05.65 G0.03.86



WK6521-A1

WK6522-A1

WK6517-A1
WK6514-A1

WK6520-A1  

Glas-in-loodmodel 6520-1

Landelijk karakter 
ademt warmte

DETAIL FACET 

PROFILERING 

MET RONDE 

BOSSING A1

Glasopties

Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van 

helder glas tot glas in lood. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

Beslag

BREEZE PVD BRONZEUNIT RVS



Dubbele landelijke deuren

WK6243 dubbel

Profilering

Deze deuren hebben brede stijlen met een 

rechte profilering en gegroefde panelen.

Klampen

De deuren zijn voorzien van opgelegde 

“klampen”. Beide zijden van de deur 

hebben dezelfde uitstraling.

Schuifdeursysteem

Zwart schuifdeursysteem met een stoere 

uitstraling, geschikt voor zowel enkele 

deuren als dubbele deuren. 

Deurgreep

Bij deze schuifdeuren past een mooie 

robuuste deurgreep. 

Kijk voor ons deurbeslag op pag. 162-169.

Met deze deuren wordt het landelijke karakter naar boven gehaald. Maar ook in een modern 

interieur zijn deze deuren heel mooi toepasbaar. Bovendien zijn ze handig als schuifdeuren met 

een stoer zwart schuifdeursysteem. De deuren hebben aan beide zijden dezelfde uitstraling. Er 

zijn diverse opties beschikbaar. Ook deze deuren zijn voorzien van de unieke S-Core® kern.



WK6242

WK6211

WK6212
WK6221

WK6241

Landelijk karakter 
ademt warmte

DETAIL RECHTE 

PROFILERING MET 

GEGROEFD PANEEL C

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

FIRM BLACK COAL BLACK

Beslag

= hangzijde deur



WK6513-A

Tijdloos design 
veroudert nooit

De facetprofilering biedt de combinatie van een tijdloos 

karakter en een strakke detaillering (zie detail pagina 93). 

Het maakt de deur universeel toepasbaar in ieder interieur. 

Door de brede toepassing van deze uitvoering zijn er veel 

modellen in het voorraadassortiment opgenomen. 

‣‣     Bekijk het complete assortiment op

weekampdeuren.nl

F6.10.50 T6.30.10 F2.03.84



WK6513-A

WK6564-A1

WK6512-A
WK6511-A1

WK6562-A1

Tijdloos design 
veroudert nooit

DETAIL FACET 

PROFILERING MET 

RONDE BOSSING A1

Glasopties

Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, zoals 

helder glas en mat glas.

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

Beslag

MOTION CHROMECURVE RVS PREMIUM



Glas in lood kan net het verschil maken in een huis. Daarom 

heeft Weekamp een bijzonder assortiment beschikbaar, 

van strakke vormen tot mooie kleurrijke ruiten. Bij iedere 

woonstijl is een passende ruit te verkrijgen. 

‣‣     Bekijk het complete assortiment op

weekampdeuren.nl

WK6552-A1 Glas-in-loodmodel 6552-6

Tijdloos heeft het 
beste van alle 
tijden in huis

C4.30.30 S8.10.65 S0.07.77



WK6552-A1  

Glas-in-loodmodel 6552-6

WK6552-A1  

Glas-in-loodmodel 6552-2

WK6542-A1  

Glas-in-loodmodel 6542-1
WK6551-A1

WK6541-A1

Glasopties

Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van 

helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het 

complete assortiment. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

Tijdloos heeft het 
beste van alle 
tijden in huis

DETAIL FACET 

PROFILERING MET 

RONDE BOSSING A1

Beslag

PITCH BLACKLINK MAT CHROME



Retro is uniek en 
persoonlijk

WK6532-A1

Houdt u van retro, dan heeft Weekamp ook de perfecte 

deurmodellen die in deze stijl passen. Zo maakt u met de 

deuren een eigen unieke stijl in huis. Tip: verf de deur ook eens 

in een uitgesproken kleur.

‣‣     Bekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

ON.00.21 L8.20.70TO.10.50



WK6532-A1

WK6531-A1

WK6581-A1
WK6582-A1

WK6533-A1  

Glas-in-loodmodel 6533-2

Glasopties

Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van 

helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het 

complete assortiment. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

Retro is uniek en 
persoonlijk

DETAIL FACET 

PROFILERING MET 

RONDE BOSSING A1

DUSK BLACKEBONY PVD NICKEL

Beslag



Jaren 30 sfeer 
spreekt tot de 
verbeelding

WK6533-B2 Glas-in-loodmodel 6533-1

Eén van de meest herkenbare elementen van jaren dertig is glas in lood. 

En dan vooral gekleurd glas in lood. Kamer en suite deuren zijn ook typisch 

voor de jaren dertig. Weekamp heeft hier verschillende deurmodellen 

en soorten ruiten voor ontworpen. Al het glas is op ambachtelijke wijze 

geproduceerd. 

‣‣     Bekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

F9.45.21 F6.41.55 G0.03.86



WK6533-B2  

Glas-in-loodmodel 6533-1

WK6531-B2

WK6517-B2
WK6532-B2

WK6514-B2

Glasopties

Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van 

helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het 

complete assortiment. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

KRAALPROFILERING 

MET RECHTE  

BOSSING B2

Jaren 30 sfeer 
spreekt tot de 
verbeelding

COAL ZWART

Beslag

EBONY PVD CHROME



WK6552-B2 Glas-in-loodmodel 6552-4

Romantisch leven 
begint met details

De deur met stijlen en dorpels heeft van nature een 

romantisch karakter. Met de kraalprofilering kan dit karakter 

versterkt worden (zie detail pagina 105). Bij deze uitvoering 

is het bossingpaneel voorzien van een rechte bossing: een 

echt historisch detail. Bij deze collectie is ook een mooi 

assortiment glas in lood beschikbaar. Dat past perfect bij 

deze stijl. 

‣‣     Bekijk het complete assortiment op

weekampdeuren.nl

G0.05.80 L0.05.75 GO.03.86



WK6552-B2  

Glas-in-loodmodel 6552-4

WK6526-B2

WK6542-B2  

Glas-in-loodmodel 6542-6
WK6525-B2

WK6521-B2

Glasopties

Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van 

helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het 

complete assortiment. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

DETAIL 

GLAS-IN-LOOD- 

MODEL 6552-4

Romantisch leven 
begint met details

Beslag

BREEZE PVD BRONZE BUBBLE PVD BRONZE



Statig wonen is 
eenvoudige weelde

Een statige woonstijl wordt gekenmerkt door verwijzingen 

naar vroeger. Weekamp heeft binnendeuren waarvan de 

detaillering is gebaseerd op vroeg-Nederlandse modellen.  

Dit is de ojiefprofilering met een paneel met een rechte 

bossing. De juiste verhoudingen, verfijnde detaillering en 

vakkundige afwerking kenmerken deze serie. Uiteraard zijn 

ook deze deuren uitgevoerd met de unieke S-Core® kern. 

Dus het klassieke uiterlijk van vroeger krijgt zijn vorm met 

de materialen van vandaag.
‣‣     Bekijk het complete assortiment

op weekampdeuren.nl

WK6860-D2 WK6861-D2 Glas-in-loodmodel 6861-D2 

E8.10.75 S0.10.70 G0.03.86



WK6861-D2  

Glas-in-loodmodel 6861-D2

WK6860-D2

WK6896-D2 

Glas-in-loodmodel 6896-D2
WK6864-D2

WK6865-D2  

Glas-in-loodmodel 6865-D1

Glasopties

Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van 

helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het 

complete assortiment. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

DETAIL 

OJIEFPROFILERING 

MET RECHTE 

BOSSING D2

Statig wonen is 
eenvoudige weelde

Beslag

BUBBLE PVD NICKEL EBONY PVD NICKEL



WK6865-D2 Glas-in-loodmodel 6865-D2

Dubbele deur ojief

Schuifdeurnaald

De schuifdeurnaald zorgt ervoor dat de 

deuren naadloos aan elkaar geschoven 

worden. De naald is voorzien van een 

Soft-Stop waardoor de deuren geruisloos 

sluiten. 

Glas in lood

Glas in lood past perfect bij deze 

schuifdeuren. Extra elegant zijn de ruiten 

met subtiele facetrand. Kijk op onze 

website voor alle verschillende glasruiten. 

Schuifdeurrail

Met deze schuifdeurrail worden de deuren 

onzichtbaar in de wand geschoven. 

Deze rails kunnen toegepast worden 

in combinatie met alle Weekamp 

binnendeuren.

Schuifdeurkom

Onze schuifdeurkommen zijn voorzien van 

een extra krasbestendige coating (PVD). U 

kunt kiezen uit verschillende kleuren: gold, 

bronze, nickel en chrome. Ook zijn ze in 

een modernere versie beschikbaar in RVS.

Deze klassieke deuren met ojiefprofilering kunnen perfect toegepast worden als schuifdeuren 

voor kamers ‘en suite’. Heel fraai zijn deze deuren voorzien van facet glas in lood.



WK6552-B2 Glas-in-loodmodel 4

Klassieke interieurs 
ademen kwaliteit

Het klassieke uiterlijk combineren wij met de kwaliteit van 

tegenwoordig. Rijke details kenmerken deze deuren. In 

combinatie met passend deurbeslag en glas ontstaat het 

perfecte plaatje. Daarnaast zijn de deuren voorzien van 

de S-Core® kern waardoor de deuren maar liefst 12 jaar 

garantie hebben. 

‣‣     Bekijk het complete assortiment op

weekampdeuren.nl

WK6821-D2

SN.02.67 G0.03.86SN.02.77



WK6821-D2

WK6820-D2 

Glas-in-loodmodel 6820-D2

WK6811-D2
WK6851-D2

WK6852-D2

Ojiefprofilering

Deuren met een ojiefprofilering zijn direct geïnspireerd op 

klassieke Nederlandse deuren met historisch ojiefprofiel. 

Kijk op de website voor meer klassieke wooninspiratie. 

Alle modellen

Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

DETAIL 

OJIEFPROFILERING 

MET RECHTE 

BOSSING D2

Klassieke interieurs 
ademen kwaliteit

BREEZE PVD NICKEL

Beslag

WIND PVD GOLD



Stabiele en  
vormvaste kern

—
Vochtbestendig MDF

—
FSC® gecertificeerd

Waar moet u op letten

Deuren met lattenvulling vertonen vaak 

lataftekeningen, het zogenaamde ‘wasbord’ 

effect (zie afbeelding). Deze zichtbare 

onregelmatigheden worden bij Weekamp 

binnendeuren voorkomen dankzij S-Core®.

S-Core®

De unieke stabiele kern 
voor  binnendeuren

• Stabiel en vormvast

• Vochtbestendig MDF

• Met KOMO keurmerk

• FSC® gecertificeerd

• 12 jaar garantie

S-Core® kern

De deuren zijn opgebouwd uit een combinatie van een 

vormvaste kern en gladde, vochtbestendige deklagen en 

panelen. De gelamineerde kern, S-Core®, is uniek voor 

Weekamp. De deuren worden afgewerkt met een gladde 

witte grondlak. 

12 jaar garantie

Door het hoogwaardige materiaal en deze afwerking zijn de 

deuren uiterst vormvast en kan Weekamp maar liefst twaalf 

jaar garantie bieden. 

Wat is belangrijk 
bij de aanschaf van 
binnendeuren



Maatwerkservice
Binnendeuren

Deuren worden passend gemaakt geheel naar uw 

eigen wens

Ook glas in lood kunnen wij op maat leverenOok voor afwijkende vormen kan Weekamp 

passende deuren maken

Weekamp kan deuren maken voor iedere hoogte Unieke deurmodellen zijn geen probleem

Alles is mogelijk

Onze fabrieken zijn ingericht om de deur helemaal volgens uw 

specifieke woonwensen te maken. Hierdoor is het mogelijk 

om naast het bestaande assortiment ook bijzondere deuren 

te maken. Niet alle ruimtes in huis zijn namelijk af te sluiten 

met een standaard deur. Denk maar eens aan die schuine 

deur onder de trap of smalle meterkast in de hal: wij maken 

uw deur exact op maat. 

Gemak 

Doordat alles in onze eigen fabriek gemaakt wordt en 

onze vakmensen over een schat aan ervaring beschikken, 

kunnen wij in vrijwel iedere situatie kwalitatief hoogstaand 

maatwerk leveren. 

Ook kunt u gebruik maken van de Weekamp inmeet- en 

montageservice. Wij ontzorgen u graag door de deuren 

in te meten, te produceren en uiteindelijk bij u thuis af te 

hangen. U maakt op deze manier optimaal gebruik van onze 

vakkennis en ervaring; een waarborg voor kwaliteit.

‣‣  Kijk op onze website voor meer informatie over

de Maatwerkservice.

Stap 1: 
Stuur uw foto of idee 

naar uw Weekamp 
dealer

—
Stap 2:

Weekamp maakt een 
offerte en indien nodig 

een uitgebreide tekening
—

Stap 3:
Na opdracht komen wij 
desgewenst de deuren 

bij u thuis inmeten
—

Stap 4:
Weekamp vakmensen 
produceren uw deur

—
Stap 5:

Optioneel kan Weekamp 
de deur voor u afhangen




