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NORDEX is Belgiës belangrijkste producent van hoogwaardige decoratieve binnendeuren. Het aanbod bestaat uit een design en een 
klassiek gamma.

Gestart in 1962 is dit 58-jarige familiebedrijf nog steeds zeer vernieuwend en succesvol.

Particuliere klanten die hun interieur willen verfraaien vormen van bij het begin een belangrijke doelgroep.  Zij waarderen Nordex 
voor het uitzonderlijke en onnavolgbare ontwerp,  en de hoge afwerkingsgraad.  Maatwerk is hierbij een sleutelwoord, en een 
schier eindeloos aantal variaties in materialen en afwerkingen.

Daarnaast is Nordex een zeer gewaardeerde partner voor allerlei professionele bouwers:  promotoren, algemeen aannemers, 
schrijnwerkers en architecten. 
Zij waarderen de betrouwbaarheid en flexibiliteit, de aanbreng van meerwaarde,  de innovatieve kracht en de creativiteit in het 
oplossen van bijzondere 
problemen. Met 7 mooie toonzalen verspreid over het land bereikt Nordex elke bouwlustige.
Naast binnendeuren en de laatste nieuwe klinken worden ook trappen aangeboden. Elk project waarbij 
hoge esthetische eisen gesteld worden aan het binnenschrijnwerk heeft de bijzondere aandacht van NORDEX. Bijzondere formaten 
vormen daarbij geen hinderpaal voor onze productie.

NORDEX est le fabricant Belge le plus important de portes intérieures décoratives de haute qualité. L’offre se compose d’un gamme 
design, retro et classique. Créée en 1962, cette entreprise familiale de 59 ans est toujours très innovante et prospère.

Les clients privés qui souhaitent décorer leur intérieur constituent dès le départ le groupe cible le plus important. Ils apprécient 
Nordex pour son design exceptionnel et inimitable et son haut niveau de finition. Ici, la personnalisation est un mot-clé, et un 
nombre infini de variations de matériaux et de finitions. En plus des portes intérieures et des dernières nouvelles poignées, des 
escaliers sont également proposés.

Nordex est également un partenaire préféré des constructeurs professionnels: promoteurs, entrepreneurs généraux, menuisiers 
et architectes. Ils apprécient la fiabilité et la flexibilité, la valeur ajoutée, la force d’innovation et la créativité pour résoudre des 
problèmes particuliers.

L’attention particulière de NORDEX est accordée à tout projet où des exigences esthétiques élevées sont placées sur la menuiserie 
intérieure. Les formats spéciaux ne gênent pas notre production.

Avec 7 belles salles d’exposition réparties à travers le pays, Nordex rejoint tous les passionnés de construction.



7 showrooms

Hoofdkantoor, productie en showroom:

 Nordex Kampenhout • Mechelsesteenweg 93 •  016 604 396

 Nordex Arendonk • Hoge Mauw 300 • +32 (0) 14 689 350

Regionale showrooms:

 Nordex Aalter • Knokkebaan 8 • 09 377 41 11

 Nordex Halle • Auguste Demaeghtlaan 228 • 02 356 62 26

 Nordex Hasselt •  Genkersteenweg 217 •  011 210 100

 Nordex Opwijk • Stwg op Dendermonde 229 •  052 357 462

 Nordex Wijnegem •  Vosveld 11A •  03 326 85 17

https://nordex.be/showrooms-openingsuren/arendonk
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/aalter
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/kampenhout
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/halle
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/opwijk
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/hasselt
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/wijnegem


Nordex
TOEGANG 
TOT KLASSE

 — Nordex spreekt de taal van binnendeuren. Eigen 
ontwerpen, eigen vakmanschap, elke binnendeur die 
het atelier verlaat, houdt een missie in: meerwaarde 
geven aan uw interieur. Iedere binnendeur is het 
ultieme resultaat van weldoordacht design. 

Meer dan 55 jaar vakmanschap geeft u de beste garantie op een professionele afwerking volgens 
uw persoonlijke wensen. Tenslotte zijn uw binnendeuren meer dan een manier om kamers af te 
sluiten. Nordex ontwikkelde al meer dan 500 modellen met een gestandaardiseerde maatvoering 
en een pak aan opties, kleuren en afwerkingen. Indien u ook een betrouwbare passende plaatsing 
door Nordex laat uitvoeren, dan maakt u het verhaal van design en vakmanschap volledig rond. 

Klassieke deuren
Schuifdeuren
Geen plaats voor een draaideur? 
Ga voor een schuifdeur. Deze kan 
zowel vóór de muur schuiven als in 
de muur. Voor een schuifdeur die 
ín de muur – tussen twee muren – 
schuift, is wel enige voorbereiding in 
het metselwerk of nabewerking met 
gyproc nodig. 
Met schuifdeuren ga je creatief om 
met de noden van het moment. Ook 
hoge schuifdeuren zijn een zaligheid 
om je ruimte te moduleren. Open 
zorgen ze voor veel ruimtegevoel. 
Zet je ze dicht dan kun je in alle rust 
en intimiteit werken of ontspannen.
Elk type deur van klassiek tot 
design kan met een bijpassend 
schuifdeursysteem.

Dubbele deuren
Plafondhoge deuren
Klassiek of modern, dubbele deuren moduleren uw 
ruimte en zijn heel communicatief. Helemaal open 
schenken ze een zee aan ruimte en nodigen uit 
tot vrij in- en uitlopen, handig bij een feestje. Half 
open staat voor een beperkte communicatie: ‘aan 
het werk, maar welkom’. Een beetje open betekent 
‘aanwezig maar liever niet storen’, en helemaal 
gesloten voor ‘intimiteit of werkstilte gewenst’. 

Dubbele deuren kunnen zowel in hout of strak 
gelakt, in helder of gezandstraald glas, zodat ze 
perfect passen in uw interieur. Hier een dubbele 
plafondhoge deur, die mooi oogt in strak wit en 
bijzonder praktisch is om veel ruimte te creëren 
dankzij de ontbrekende bovenregel voor een 
doorlopend plafond.

Glazen deuren
De glazen deuren sluiten ruimtes af, 

terwijl de inrichting toch licht en huiselijk 
blijft. Nordex levert alle systemen en op 
maat gemaakt: draaiend of pivoterend, 
een volledige glazen wand, of met een 

kader. De steel-look met fijne kaders 
in zwart, brons of wit heeft nieuwe 

verassende glasverdelingen. Glazen 
deuren met een breder kader ogen 

modernistisch. Type, glassoort, model, 
kleur en de handgreep kiest u uit het 

trendy assortiment. De glazen deuren 
zijn de pareltjes in uw interieur. Voor elk 

type ontwerpt Nordex unieke details.



Strak-in-het-pak
Elegant design G-Program
Dankzij het subtiele lijnenspel en de 

superieure afwerking stralen deze 
binnendeuren een geraffineerde 

luxe uit. De binnendeuren van 
het G-Program zorgen voor veel 

toegevoegde waarde, markeren een 
elegante belij ning en integreren zich 

subtiel in uw hedendaagse woning.
Tijdloos topdesign voor uw interieur.

Alfa-omega
Retro collectie
Deze collectie heeft retro-industriële roots en 
ultrafijne kaders in zwart, wit of brons. Ze zijn 
licht van gewicht en daardoor erg functioneel. 
Met kamer- of plafondhoge versies lijken uw 
ruimtes groter dan ooit. Verassende details 
maken deze steel-look collectie van Nordex tot 
echte buitenbeentjes in het woud. Het is simpel: 
Nordex maakt de mooiste luxe deuren.

Hoge Mauw 300
2370 Arendonk

Tel: +32 (0)14 689 366

docu@nordex.be
www.nordex.be

Exclusieve showrooms te:
Aalter, Arendonk, Halle, 

Hasselt, Kampenhout, 
Opwijk, Wijnegem.

BINNENDEUREN • TRAPPEN • PARKET



Met de deur in huis

Binnendeuren spelen vanouds een hoofdrol in woningen: 
om te imponeren, om ruimtes af te bakenen, en om warmte 
te sparen. Deze functies zijn sindsdien weinig veranderd, de 
looks des te meer.

G-Program  subtiel tijdloos design
   puur -  quasi onzichtbaar kader  
   handgreep statement   < >
    NoHa  No-Handle

Master Classic collectie    Hedendaagse klassieke klasse 
   verstekverbindingen 
   uniek vakmanschap 

Retro Alfa Omega  steellook 
   natuurlijke schoonheid echt hout
   industrial – handgeschaafd -   
   landelijk -  zwart stalen deuren

elegante omlijstingen < > strakke kaders 

“een mooie klink is de vriendelijk handdruk van het gebouw”

www.nordex.be
Aalter • Arendonk • Halle • Hasselt
Kampenhout • Opwijk • Wijnegem

Frappez à la bonne porte.

Les portes intérieures ont toujours joué un rôle majeur dans les 
maisons: impressionner, organiser les espaces et économiser la 
chaleur. Depuis, ces fonctions ont peu changé, le look d’autant 
plus.

G-Program  design subtil intemporel
   pur - cadre quasi invisible
   statement handle <> NoHa No-Handle

Master Classic collectie classique contemporaine de grande  
    classe
   Assemblages à onglet
   artisanat authentique  

Retro Alfa Omega  steellook 
   beauté naturelle du bois
   industriel - raboté à la main - rural –  
   rustique - portes acier noir

chambranles elegantes < > cadres quasi invisibles 

“Une belle poignée est la main amicale du bâtiment” 

www.nordex.be
Aalter • Arendonk • Halle • Hasselt
Kampenhout • Opwijk • Wijnegem

https://nordex.be/binnendeuren-op-maat/modern
https://nordex.be/binnendeuren-op-maat/modern
https://nordex.be/binnendeuren-op-maat/klassiek
https://nordex.be/binnendeuren-op-maat/klassiek
https://nordex.be/binnendeuren-op-maat/retro
https://nordex.be/binnendeuren-op-maat/retro
https://nordex.be/deurklinken
https://nordex.be/deurklinken
https://nordex.be/
https://nordex.be/


G 202 

deur 03 BB20 getoond met:
kozijn MIV smal zonder bovenregel

vasthoudmagneten

ingebouwde trekker AD100 zwart
deurdikte 48 mm

GF 601 notelaar inzetstuk grijs glas
deurdikte 48 mm

deur 32 BB20 getoond met
kozijn MIV smal notelaar

schuine vingergreep
inzetstuk glas grijs gehard

vasthoudmagneten

G 601 inzetstuk zwart
deurdikte 48 mm

deur 202 BB20 getoond met
kozijn MIV smal
rechte vingergreep
inzetstuk zwart 
vasthoudmagneten



Gp 305

deur 05 BB20

Gp 304NPO 7178 zwart

NPO 7178 chroom mat

Gp 418

deur 20 BB20

Gp 420NPO 7179 zwart

NPO 7179 chroom mat



G 290

deur 31 BB20 getoond met:
PZ-pivot

vasthoudmagneten
gelakt in Ral 1035

trekker Strelitzia polished brass (1000-600 links wijzend)

trekker 20v20/540/700 bronskleur

G 334G 334 G 333

deur 33 BB20

OLIVARI Vola super antraciet

OLIVARI Vola chroom mat



GFD 135 dik fineer eik

deur 24 BB20

noot:
ruit kan groter of kleiner

94
2 

m
m

NNI 7180 T+L zwart

lengte = 105 mm, 
is groter dan NNF 7175;
niet geschikt voor retro-deuren

glasopening in ruitvorm met zwarte glaslatten
aan rand plat 7 mm retro
verdeling 12 mm retro

retro AO-SA-M6 asymmetrisch

deur 40 BB20
ruitverdeling M6

dagslot APO-50 zwart magnetisch

retro AO-SH-M6 asymmetrisch
ruitverdeling M6 
dagslot APO-60 zwart magnetisch
of dagslot S3-40 inox (niet magnetisch)

dagslot APO-50 zwart magnetisch
verticaal slotblok M6



retro AO-SA-203

deur 194 BB20 getoond met
kozijn AO-SA

vasthoudmagneten

trekker L 40 LV zwart

op Batibouw 2020 getoond   40/20
in de toekomst bij retro AO-SA  40/40
in de toekomst bij retro AO-SH  40/20

retro AO-SA 
LTG-LV-40/40

retro AO-SH 
LTG2-40/20

optie extra houten greep

retro AO-SA-M1-VAR3

deur 191 BB20 getoond met
pivot PTS1

hoogte boven-en onderregel
was 85 mm op Batibouw 2020 ,

in de toekomst zal dit 55 mm zijn

trekker TE1 150-34 zwart
(trekker TE1 180-34 zwart ook mogelijk)



retro AO-SA-203

deur 194 BB20 getoond met
kozijn AO-SA

vasthoudmagneten

trekker L 40 LV zwart

op Batibouw 2020 getoond   40/20
in de toekomst bij retro AO-SA  40/40
in de toekomst bij retro AO-SH  40/20

retro AO-SA 
LTG-LV-40/40

retro AO-SH 
LTG2-40/20

optie extra houten greep

retro AO-SH-M1-VAR1

deur 195 BB20 getoond met
kozijn AO-SHH

vasthoudmagneten

trekker TE1 180-34 zwart retro AO-SA-M1-VAR1



retro AO-SA-203-50
rail NX-BRX plafondmontage

deur 83 BB20 getoond met plafondmontage, 
ook mogelijk met wandmontage

mogelijk met softclose:
1 kant min. deurbreedte 570 mm

2 kanten min. deurbreedte 840 mm

schuifdeurkom LK2

deurblad tot 80 kg deurblad tot 100 kg
tot 150 kg

35 45 

trekker TE1 150/57
Ral 9005 zandeffect

trekker TE1 150/57
trekker TE1 180/57

trekker TE2 150/57
trekker TE2 180/57

retro ESS-SEH-8 

deur 204 BB20 getoond met
clip K53 Ral 9010 zandeffect

luxit scharnieren zwart
vasthoudmagneten

retro ESS-SH-5

deur 203 BB20 getoond met 
clip K53 Ral 9005 zandeffect
scharnieren N-SS V17 kl. zwart
vasthoudmagneten



retro ESS-SE-1
deur 205 BB20 getoond met
clip K53 Ral 9010 zandeffect

luxit scharnieren wit
rolslot

trekker ZWA 110
Ral 9005 zandeffect 

of eik kl. 604

retro ESS-SE-3
trekker ZWA 30 (mm)

retro ESS-SE-1
trekker ZWA 110 (mm)

retro ESS-SE-2
trekker ZWA LV

retro AO-SA-203-50
met vloerpomp

trekker NMG 7173 20/20/500 wit



344 Vn eik bis, kleursel 620

clip O 11 eik kl. 62
glas in lood0

scharnieren 80/80 alu chroom siertop
D/N slot inox

kruk OLIVARI Crystal chroom blinkend + swarovski



retro AO-SH-VG44-0 notelaar
met pivot PTS2

schuine vingergreep 

G 24
met pivot PTS1

kom NMG 7176 zwart 102/50



Gi 201 inleg zwart
met PZ-pivot

trekker
NMG 7173 20/20/500 zwart
met inleg zwart

Gi 200 inleg zwart
met PZ-pivot

Essential retro AO-S5H-0 glas
met pivot ESS2

trekker TE-1 trekker TE-2



Q 158Tzwart 

GFD 135-S dik fineer eik geschuurd 

kozijn AO -SA retro zwart 

NDK 7168 antiek brons oplik 

GFD 29 dik fineer eik 

geborsteld 
kozijn KR mini eik 

1 

1 

1 

� 

kozijn retro AO-SA 

brons 1 



rail Muto LBO 

met of zonder doormotion 

trekker W2 wengé 526/544 

Gsn 246 

Q 129zwart 

retro AO-S2H-6R glas 

kozijn retro AO-SH 

Gp246 



� 

-

retro AO-SA-8R glas 

retro rail SLR-20 zwart 

1 

-

vloerveer 

Q 158 T brons mat 

retro AO-SA-6R glas met vloerveer 

kleur: brons 1 

schuifdeurkom L3 



G716 

Schuifdeurkom 

NFI 7160 dark iron 

GO 

rail MAG-5-1100 

� 

NPO7151 QSwit 

11aL � 



GFD 135-S + glas 2 

dik fineer eik gezaagd 

�11;: 

1 

1 : la.-;:=::i

.__ 

- --
-

• 

--< 

-

·-

-

-

AO-SH-8D34-02 

GFD 135-5 glas 2 
met zwarte lat 

dik fineer eik geschuurd 

� 

NPO 7144 titan+eik 



GFD48 

dik fineer eik geschuurd 

+zwartemetalen rand 

kleur 425 

GFD48-S 

dik fineer eik geschuurd 

+zwartemetalen rand

kleur zwart 8817 

Kom SLR-48 zwart 



Q 158 T&Twit 

Retro A0-SA-203 glas 
RAL 901 0 zandetfect 

Retro A0-SH-8D34-0l 
608 + zwarte cérusé 

OLIVARI Chrystal Diamond Chroom mat 

Il 

Il 

1 

Il 
Il 

1 

1 
� 



GFD 135 

dik fineer eik 

geschuurd 

GFD 135-5 

dik fineer eik 

gezaagd 

1-

� 



clip KN 50/53 NIC 7137 chroom blinkend NIC 7137 chroom mat 

GFV O eik horizontaal 

kleursel nr. 425 

� 

• 

� 

























trends & moods 
must haves 
future-proof kleuren en materialen / couleurs et matériaux 
scenario’s voor de toekomst / scénarios pour le futur 

trend thema’s & binnendeuren / thèmes tendance et portes intérieures
 NORDIC PURE
 MEDITERANEAN MOOD
 CLASSIC CHIC
 ColorX
 RETRO Alfa Omega
 small LUXURY



CLASSIC CHIC

klassieke klasse • goudkleuren • satijn • swarovski • bel-etage



COLOR-X

sprankelend • glanzend • kleurexplosie • kunstzinnig • happy



MEDITERANEAN MOOD

donkerbruin = het nieuwe zwart • verfijnde luxe • diepe kleurtonen • brons • koper • leder • donker hout



NORDIC PURE

wit • strak • ultralicht • hemelsblauw  •  ochtendblauw • aquarelkleuren • een zee van licht



RETRO-ALFA OMEGA

Retro • Alfa Omega • landelijk • vintage • steellook • handmade • eclectic • oud zilver



SMALL LUXURY

juweeltjes voor je interieur • love at first sight • een mooie deurklink is als een vriendelijke handdruk



1

T R A P P E N   |   E S C A L I E R S

2

KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

Nordex biedt voor ieders beurs en smaak kwaliteitsvolle trappen aan.  
Klassiek of modern, design, cottage of smeedwerk, sculptuur, rustiek, u 
vindt beslist uw keuze in ons uitgebreid assortiment.  Natuurlijk maken wij 
ze speciaal voor u op maat.  Onze unieke ervaring staat garant voor een 
deskundige uitvoering en plaatsing.  De keuze is aan U!

QUALITÉ ET SAVOIR-FAIRE

Nordex propose des escaliers de qualité dans tous les budgets et tous les goûts.  
Classique ou moderne, design, cottage ou en fer forgé, sculpté, rustique, 
vous trouverez certainement l' escalier de vos rêves dans notre assorti-
ment.  Et bien sûr, nous les réalisons sur mesure à votre intention.  Notre 
expérience unique garantit une exécution et un placement irréprochables.  
A vous de choisir!



3



5

“Wit is altijd schoon.“
 “Le blanc dans toute sa beauté.”

TRAPPEN   l   ESCALIERS



7

Blond, bruin, bleek ... hout heeft het allemaal.
 Blond, brun ou blanchis ... le bois offre toutes les possibilités.



9

Sobere eenvoud en natuurlijke klasse
Simplicité et la classe naturelle

TRAPPEN   l   ESCALIERS



11

Strakke lijnvoering met uitstraling.
Ligne claire et esthétique.

TRAPPEN   l   ESCALIERS



BINNENDEUREN • TRAPPEN
PORTES INTÉRIEURES • ESCALIERS

WWW.NORDEX.BE

REGIONALE TOONZALEN
SALLE D’EXPO REGIONALES

• AALTER
KNOKKEBAAN 8
TEL 09 377 41 11

• ARENDONK
HOGE MAUW 300
TEL 014 689 350

• HALLE
AUGUSTE DEMAEGHTLAAN 228
TEL 02 356 62 26

• HASSELT
GENKERSTEENWEG 217
TEL 011 21 01 00

FABRIEK / BURELEN / TOONZAAL
USINE / BUREAUX / SALLE D’EXPO

INDUSTRIETERREIN
HOGE MAUW 300
2370 ARENDONK
TEL (014) 689 366
INFO@NORDEX.BE
WWW.NORDEX.BE

• KAMPENHOUT
MECHELSESTEENWEG 93
TEL 016 60 43 96

• OPWIJK
STWG OP DENDERMONDE 229
TEL 052 35 74 62

• WIJNEGEM
VOSVELD 11A
TEL 03 326 85 17

ALVAST EEN AFSPRAAK MAKEN? DAT KAN HIER.

FIXER UN RENDEZ-VOUS? VOUS POUVE LE FAIRE ICI.

BEZOEK ONZE WEBSITE
EN BEKIJK HIER AL ONZE 
UITGEBREIDE BROCHURES.

VISITEZ NOTRE WEBSITE
ET VOIR TOUTES NOS
BROCHURES ICI.

https://nordex.be/maak-een-afspraak
https://nordex.be/brochures
https://nordex.be
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/aalter
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/arendonk
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/halle
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/hasselt
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/kampenhout
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/opwijk
https://nordex.be/showrooms-openingsuren/wijnegem
https://nordex.be/brochures
https://nordex.be/maak-een-afspraak



