INTERVIEW

H

Het team van De Rooy is meester in het
bewerken van stalen binnendeuren. Het
geheim? Dat is toe te schrijven aan de
passie voor werken met staal. Omdat het
familiebedrijf de productie én montage
in eigen hand houdt, zijn topkwaliteit en
maatwerk gegarandeerd.

ERVARING EN BEZIELING MAKEN HET
VERSCHIL
Unieke deuren met een chique uitstraling. Voor
woningeigenaren die voor het beste van het beste
gaan. En voor kantooreigenaren waarvan het
interieur model staat voor de immense kwaliteit
die ze leveren. ‘Ervaring en bezieling maken het
verschil,’ vangt eigenaar Marein De Rooy aan.
‘Mijn betovergrootvader Reijndert Dirk begon dit
bedrijf in 1893. Zijn passie voor werken met staal
is onverminderd overgebracht op de generaties
na hem. Nu, ruim 125 jaar later, focussen we nog
steeds op het beter maken van onze producten.’ Het
arsenaal van De Rooy is indrukwekkend. Enkele of
dubbele deuren, deuren met zijpanelen en deuren
met koeienleer, alles kan. Of je nu gaat voor drie, vier
of twintig vaks. De Rooy is continu aan het vernieuwen
en de kwaliteit is ongeëvenaard: de frames van de
stalen deuren zijn volledig symmetrisch en hebben
geen lasnaden, wat de deuren niet alleen sterker,
maar ook mooier maakt. De unieke productiewijze
van het bedrijf uit Ederveen is beschermd met een
octrooi.
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‘In april 2020 verhuizen we
naar onze nieuwe locatie in
Veenendaal. Op deze plek is
voldoende ruimte voor onze
groeiende productie en het
experience center.’

Metaaldesign
made in Holland.
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Deuren met Leer
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PARTNER VAN FRITSJURGENS
De Rooy is officieel partner van FritsJurgens.
De taatsdeuren (welke naar twee zijden
kunnen worden gedraaid) zijn voorzien van het
draaimechanisme van deze professional. Het
systeem is stijlvol, tijdloos en onderhoudsvrij en
ontworpen om lang van te genieten.
Taatsdeuren in Amsterdam

Scharnierdeur

STALEN DEUR CONFIGUREREN
‘We leveren deuren met een standaard maatvoering, maar maken met hetzelfde gemak
maatwerk. Hierin zijn naast de maat, ook de kleur van het staal en glas, de grepen en vakindeling
zelf te bepalen. Via de configurator op stalen-binnendeuren.nl ontwerp je gemakkelijk een stalen
deursysteem. Wij zorgen ervoor dat de offerte binnen twee werkdagen in jouw mailbox zit. Nieuw
in ons assortiment is de deur met bronzen laag. Deze afwerking maken we van bronspoeder met
een verharder. Een fantastisch product voor liefhebbers van een spannend interieur.’
‘In april 2020 verhuizen we naar onze nieuwe locatie in Veenendaal. Op deze plek is voldoende
ruimte voor onze groeiende productie en het experience center waar interieurarchitecten en
klanten ons aanbod kunnen zien, voelen en ervaren.’

WWW.STALEN-BINNENDEUREN.NL
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