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BREED ASSORTIMENT  

STALEN KOZIJNEN

•  Montagekozijnen voor opdek en stompe deuren.
•  Inbraakwerende kozijnen voor berging.
•  In- en/of voor de wand schuifdeurelementen.

KENMERKEN

•  Paumelles hangen direct aan de klembeugel.
•  Standaard staaldikte van 1 mm.
•  Montage kozijnen worden fabrieksmatig afgelakt 

in de kleur Ral 9010. De laagdikte is  
ca. 50 mµ en zeer kras- en slijtvast.

•  Overige Ral kleuren op aanvraag beschikbaar.
•  Kozijnen zijn ook verkrijgbaar in staaldikte 1,5 mm.

•  Verbindingen in verstek t.b.v. de kozijnen  
met een vaste bovendorpel.

•  Het kozijn is eenvoudig te monteren  
zonder gespecialiseerd gereedschap.

•  Toebehoren worden los meegeleverd.
•  Voorzien van KOMO-attest  

volgens BRL 2211.
•  Op aanvraag kunnen wij een tegelmal 

meeleveren.
•  Fabrieksgarantie van 5 jaar.
Ons brede assortiment kent diverse uitvoeringen. 
We bieden onder andere puien voor toepassingen 
in de renovatie. De stalen kozijnen, met de 
daarbijbehorende Obimex deuren, zijn verkrijgbaar 

met verschillende gebruiks- en prestatie-eisen 
(afhankelijk van het Bouwbesluit).

MOGELIJKE PRESTATIE-EISEN

•  Constructieve veiligheid
•  Brandveiligheid
•  Sociale veiligheid (inbraak)
•  Geluidswering
•  Vochtwering

DOORSNEDE

Stijl stomp / gipskartonwandDoorsnede stijl stomp / haakse wand Bovendorpel stomp / gipskartonwand

Obimex is leverancier van een uitgebreid 

programma stalen binnendeurkozijnen en 

schuifdeursystemen. Wij bieden kant en klare 

oplossingen voor renovatie en utiliteitsbouw. Ook 

voor maatwerk zijn wij de juiste partner. We lopen 

voor op het gebied van productontwikkelingen en 

werken hierbij nauw samen met onze leveranciers.



STALEN
BINNENDEURKOZIJNEN

  

(DEUR) KOZIJN ZONDER BOVENLICHT

DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

(DEUR) KOZIJN OP PLAFONDHOOGTE ZONDER BOVENLICHT

A01 - enkeldeurs

* uit voorraad leverbaar

A61 - enkeldeurs

A21 - enkeldeurs B21 - enkeldeurs met 

zijlicht, uitsluitend aan 

sluitzijde

B41 - enkeldeurs met 

zijlicht, uitsluitend aan 

sluitzijde

F21 - dubbeldeurs K21 - raamkozijn

B01 - enkeldeurs met 

zijlicht, uitsluitend aan 

sluitzijde

B61 - enkeldeurs met 

zijlicht, uitsluitend aan 

sluitzijde

F01 - dubbeldeurs

F61 - dubbeldeurs

K01 - raamkozijn

K61 - raamkozijn



Innovatie, praktijksituaties en standaardisering van 
producten zijn voor Obimex belangrijke issues en 
dragen bij tot een gebruiksvriendelijk, universeel 
en schoon product. Zo ook voor de toepasbaarheid 
van de standaard Obimex deuren. 

De standaard Obimex deur kan, mede doordat de 
scharnierfuncties bij zowel het stalen nastelkozijn, 

het houten kozijnen alsmede de aluminium 
kozijnen voor de Obiwand identiek geplaatst zijn, 
universeel worden toegepast. Hierdoor is onderling 
combineren van kozijnen mogelijk zonder hiervoor 
andere deuren te gebruiken. 

Met andere woorden u heeft altijd de juiste deur 
bij het juiste kozijn. Standaard zijn de deuren 

voorzien van scharnierinkrozingen, slotkast boring, 
voorplaatboring en krukgatboring voor Nemef 
1200. Hierdoor wordt boor en freeswerk op de 
werkplek overbodig en kan de deur simpel en 
correct worden afgemonteerd.  

Met vriendelijke groet,
Het Obimexteam
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EEN DEUR VOOR ALLE KOZIJNEN
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