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Algemeen: 
Uw buitendeur(en) in uw woning is(zijn) met de grootst mogelijke zorg, volgens de strengste 
kwaliteitsnormen geproduceerd. 
Om de kwaliteit en de functionaliteit van uw buitendeuren op goede wijze te garanderen zijn 
gebruiksvoorschriften en onderhoudvoorschriften nodig. Daarnaast is de definitieve 
kleurkeuze (aflak) sterk bepalend voor de onderhoudcyclus van uw deuren. 
(zie Onderhoudvoorschriften Deurenfabriek Suselbeek op: www.suselbeek.nl ) 
Onderstaand geven wij u in kort verband de belangrijkste punten weer. 
 
Eerste gebruikersjaar: 
Buitendeuren hebben een periode nodig om te ‘acclimatiseren’. Uittredend bouwvocht in uw 
woning heeft invloed op het kromminggedrag van uw deur, dit verdwijnt normale wijze na het 
eerste gebruikersjaar. 
Deurenfabriek Suselbeek adviseert u om uw deur(ren) te allen tijde op 3 punten af te sluiten 
(ook als u niet thuis bent) om deze kromming zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Hang- & Sluitwerk: 
Voor goed functioneren van hang- en sluitwerk moeten de scharnieren minimaal 1x per jaar 
nagesteld/gesmeerd worden en de schoten van de sloten licht ingevet. 
Hang- en sluitwerk mag niet worden overgeschilderd. 
 
Dichtingrubber: 
Indien van toepassing zijn uw deur(ren) voorzien van het zogenaamde rubber kaderprofiel 
aangebracht als tochtwering. 
Om deze rubber kaders soepel te houden moet u deze minsten 1 x per jaar met talkpoeder 
behandelen.  
 
Verf- en kitwerk: 
De verflaag/kitvoegen indien van toepassing op uw deur(ren) dient 1 x per jaar te worden 
gecontroleerd en daar waar nodig worden bijgewerkt. Voor periodiek verftechnisch 
onderhoudsadvies verwijzen wij naar (zie onderhoudsvoorschriften Deurenfabriek 
Suselbeek).  
 
Reiniging: 
Reinigen verlengt de levensduur van een deur. Vuile deuren verweren sneller.  
Uw deur is voorzien van een watergedragen verfsysteem, let derhalve op met agressieve of 
schurende schoonmaakmiddelen. Absoluut geen schoonmaakmiddelen gebruiken die 
alcohol bevatten.  
 
‘’Regelmatig schoonmaken met water een beetje schoonmaakmiddel is voldoende’’. Ook het 
glas en de kit of rubberband rond de ruiten dienen te worden gereinigd. Deursponningen en 
het kozijn moeten goed schoon worden gehouden.  
 
Deurenfabriek Suselbeek wens u veel woonplezier toe. 
 
 


