
Deuren die verleiden –  
  zo praktisch en zo mooi...

Vouwdeuren
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Marley vouwdeuren hebben nog meer  
te bieden:

  Een grote keuze aan designs, decors en glazen 
elementen – passend bij de meest verschillende 
inrichtingsstijlen.

  Verschillende deuruitvoeringen afhankelijk van de 
prijsvoorstelling, de inrichting en het toepassingsge-
bied.

  Flexibiliteit qua breedte en hoogte.

  Uitgekiende techniek, hoogwaardige materialen en 
meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling en de 
productie van vouwdeuren!

  Stabiele, dubbelwandige paneelprofielen.

  Geluidsarme vouwmechanieken met een lange 
levensduur.

  Duurzame kleurbrillance.

  Gemakkelijke stapsgewijze montage in deuropenin-
gen met of zonder kozijnen.

  Individueel maatwerk op bestelling.

… Zo praktisch en zo mooi: vouwdeuren 
zorgen gewoon voor meer ruimte in de 
ruimte! 
Omdat het draaibereik voor de deurvleugel wegvalt, en 
dat bespaart veel plaats in vergelijking met conventionele 
deuren. Zo kan men ruimtes beter benutten, omdat iedere 
vierkante meter woon- en vloeroppervlak per slot van reke-
ning ook een hoop geld kost. Zodoende zijn vouwdeuren 
de probleemoplosser in moeilijke ruimtelijke situaties. Geniet 
meer vrijheid bij het vormgeven van uw woning! Marley 
vouwdeuren integreren zich perfect in elke sfeer  
en zetten eigen binnenhuisarchitectonische  
accenten. Soms klassiek, soms modern –  
maar altijd volgens uw wensen. 

* bij doelmatig gebruik in woningen en vakkundige inbouw volgens de  
 garantievoorwaarden: zie www.marley.de

Vereiste plaats voor een
Marley vouwdeur

Vereiste plaats voor een
conventionele deur

Eenvoudig plaats besparen! Conventionele 
deuren “verslinden” door hun draaibereik
waardevolle ruimte. Met een vouwdeur kan 
de woonoppervlakte optimaal gebruikt
worden.

De nieuwe zin in ruimte.…

Marley: 10 jaar garantie* voor vouwdeuren

Bij Marley laten wij niets aan het toeval over. Gegarandeerd. 
Want voor onze vouwdeuren staan geven wij een garantie 
van 10 jaar. Let op het origineel – er is slechts één Marley 
kwaliteit!

	 Minstens	10	jaar	bruikbaar.
	 Slagbestendige,	hoogwaardige	kunststof.
	 Optimale	vormstabiliteit	en	exacte	vorm.
	 Topkwaliteit	–	Made	by	Marley.
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… Zo praktisch en zo mooi: vouwdeuren zor-
gen gewoon voor meer ruimte in de ruimte! 



A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm per  
bijkomend paneel

Deurenpakket in 
geopende toestand

Decors

Wit/Wit-gesatineerd  
ruitenpatroon

53035987

Aluminium*/ 
Titaangrijs-ronde perforatie

58035932

Beuk*/ 
Turkoois-gesatineerd

51035918

Aluminium*/Wit-gesatineerd  
ruitenpatroon

56035956

Beuk*/Wit-gesatineerd  
ruitenpatroon

50035925

Wit/ 
Titaangrijs-ronde perforatie

55035963

Beuk*/ 
Titaangrijs-ronde perforatie

52035901

Wit/ 
Turkoois-gesatineerd

54035970

Aluminium*/ 
Turkoois-gesatineerd

57035949

De deur voor het moderne wonen.
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De nieuwe zin in ruimte.…
De verbinding van modern design 
en weldoordachte techniek. Als geschapen voor  
iedereen die een deur in de toekomst zoekt.

  Decors: beuk*, aluminium*, wit met kunstglaselementen: 
wit-gesatineerd ruitenpatroon, turkoois-gesatineerd,  
titaangrijs-ronde perforatie.

 Standaardhoogte 205 cm, naar keuze in te korten.

  Standaardbreedte tot 86 cm, met extra panelen tot  
400 cm uitbreidbaar.

 Een of twee vleugels kunnen ingebouwd worden.

  Moderne greep in alu-optiek, springslot, arretering bij
 geopende deur.

  Als bijkomende uitrusting: kap als afdekking voor de  
bovenste glijrail.

  Panelen van 11 mm dikke, dubbelwandige kunststof profielen.

  Schakelverbinder van zeer elastische zachte kunststof
 en onderhoudsvrije speciale glijders voor een langdurig,

 geluidsarm bedrijf.
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Een moderne klassieker.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm per  
bijkomende paneel

A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm per  
bijkomend paneel

Deurenpakket in  
geopende toestand

Deurenpakket in  
geopende toestand

42

Es-wit*

037004 40

Beuk*

037028 41

Eik*

037011

Decors

Decors NewEdition

45

Es-wit*

037035 43

Beuk*

037059 44

Eik*

037042

Met glaselementen

Met zijn luxueuze verschijning geeft zij aan elke kamer  
een klassieke-exclusieve flair. En dankzij haar veelzijdigheid  
vervult zij ook exact individuele wensen qua vormgeving.

  Decors President: es-wit*, beuk*, eik* met volpanelen of –  
als President Glas – met gestructureerde kunstglaselementen.

  Decor President NewEdition: panelen in helder wit met  
helderglasfacetten of met gesatineerd acrylglas.

  Standaardhoogte 205 cm, naar keuze in te korten.

 Standaardbreedte tot 86 cm, met extra panelen tot 400 cm
 uitbreidbaar.

  Een of twee vleugels kunnen ingebouwd worden, arretering  
bij geopende deur.

 President: afsluitbaar kuststof slot met sleutel.

  President NewEdition: greep en slot in roestvrij staaloptiek,  
met sleutel

  Inclusief kap ter afdekking van de bovenste glijrail.

 Panelen van 11 mm dikke, dubbelwandige kunststof profielen.

  Schakelverbinder van zeer elastische zachte kunststof en onderhouds-
vrije speciale glijders voor een langdurig, geluidsarm bedrijf.

46037318

Met glaselementen

Wit/Facetten van 
transparant glas

47037325

Wit/
Wit gesatineerd
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De ster onder de vouwdeuren.
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Een echt paradepaardje: de perfecte synthese uit
precisietechniek, een prachtig uiterlijk en een vleugje
extravagantie. Voor mensen met hoge eisen.

   Decors: wit, es-wit*, beuk*, eik*, noot gekalkt* met  
volpanelen of – als Eurostar Glas – in wit en eik* met  
gestructureerde kunstglaselementen.

   Standaardhoogte 205 cm, naar keuze in te korten.

  Standaardbreedte tot 83 cm, panelen lamellen tot  
150 cm uitbreidbaar.

 Slechts één vleugel kan ingebouwd worden.

   Afsluitbaar kunststof slot met sleutel, arretering bij
 geopende deur.

   Inclusief kap ter afdekking van de bovenste glijrail.

   Panelen van 9 mm dikke, dubbelwandige kunststof profielen.

   Schakelverbinder van zeer elastische zachte kunststof
 en onderhoudsvrije speciale glijders voor een langdurig,

 geluidsarm bedrijf.

A = 11,9 cm

B = 17,1 cm 
+ 1,0 cm per  
bijkomend paneel

Deurenpakket in  
geopende toestand

Decors

Met glaselementen

23

Wit

037240

26

Noot gekalkt*

030340

22

Es-wit*

037257 20

Beuk*

037288

21

Eik*

037264

25

Wit

037295 24

Eik*

037301
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Steeds trendy.

Hoge functionaliteit voor een lage prijs.
Bij alle gevallen van een standaardmontage kan men  
100 % op Rapid vertrouwen!

 Decors: es-wit*, hout-decor*.
 
 Standaardhoogte 205 cm, naar keuze in te korten.
 
  Standaardbreedte tot 88 cm, niet uitbreidbaar.
 
 Kan slechts in één vleugel ingebouwd worden.
 
 Met springslot.
 
 Inclusief kap ter afdekking van de bovenste glijdrail.
 
  Panelen van 8 mm dikke, dubbelwandige kunststof profielen.

  Schakelverbinder van zeer elastische zachte kunststof
 en onderhoudsvrije speciale glijders voor een langdurig,

 geluidsarm bedrijf.

Decors

10

Hout-decor*

03715811

Es-wit*

037134
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Deurenpakket in  
geopende toestand

A = 11,3 cm

B = 18,0 cm
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Kies uit de tabel de combinatie uit decor, panelensoort en greep van uw vouwdeur.
Leg de noodzakelijke afmetingen vast en bestel de deur aan de infostand.

Handgreep met slot

Zilver- 
aspect

Brons- 
aspect Wit Bruin

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

Decor Vol-
paneel

Glaspaneel Glaselement

Ruit wit  
gesatineerd

Lijn
gesatineerd

Facetten- 
glas

Structuur-
glas

Wit ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Aluminium* ▯ ▯

Beuk* ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Es-wit* ▯ ▯

Eik licht* ▯ ▯

Zo gaat het ....

Droommaten worden werkelijkheid.
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Soms moet het gewoon maatwerk zijn! 
Overal waar standaarddeuren niet passen, is een individueel op maat 
gemaakte Marley vouwdeur de beste oplossing. Met maximale breedten 
tot 5,20 m en hoogten tot 2,60 m worden Marley op maat gemaakte  
vouwdeuren volgens de door u vastgelegde maten gemaakt en – reeds 
voorgemonteerd – geleverd. Prachtige deuroplossingen, stijlvolle 
kamerverdelers, praktische rekkenbekledingen en, en, en ... Zet uw idee-
en voor de inrichting optimaal in de praktijk om! 
Metalen veiligheidssloten, asymmetrische deurverdelingen en aan beide 
zijden te openen deuren zijn mogelijk. Bodemstoppers voor de arretering 
van de deur in elke postie maken deel uit van de leveringsomvang (vanaf 
een vleugelbreedte groter dan 1,44 m of vanaf een hoogte die groter is 
dan 2,05 m). Meer informatie over op maat gemaakte vouwdeuren ont-
vangt u in de vakafdeling van uw Marley vouwdeuren verkoopspartners 
of op www.marley.de
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Marley vouwdeuren  

op maat – Individualiteit

in President-kwaliteit

Hoogte tot 260 cm

Breedte tot 520 cm



Gemakkelijke montage – de wezenlijke stappen

Inklikken van de vouwdeurFixatie van de clips (in de leverings-
omvang inbegrepen)

Snijden van de profielen op de 
noodzakelijke lengte.

Samenschuiven van de verschillende 
delen.

Afsluitelementen met dubbelzijdige 
tape onder in de ingekorte glaspane-
len plakken.

Uitsluitend bij vouwdeuren met  
glaspanelen noodzakelijk!

Overdracht van de meetresultaten
(de montagehandleiding wordt 
samen met de vouwdeur geleverd)

Meten van de deuropening
(breedte en hoogte)

Benodigd gereedschap

www.marley.de
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Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Telefoon +49.(0)5031.53-0 
Telefax +49.(0)5031.53-333
www.marley.de

New Generation President Eurostar
Eenvleugelige vouwdeur Tweevleugelige vouwdeur Eenvleugelige vouwdeur Tweevleugelige vouwdeur Eenvleugelige vouwdeur

Breedte 
in cm

Aantal 
deuren

Bijkomende 
panelen

Breedte 
in cm

Aantal 
deuren

Bijkomende 
panelen

Breedte 
in cm

Aantal 
deuren

Bijkomende 
panelen

Breedte 
in cm

Aantal 
deuren

Bijkomende 
panelen

Breedte 
in cm

Aantal 
deuren

Bijkomende 
panelen

tot 86 1 – tot 167 2 – tot 86 1 – tot 167 2 – tot 83 1 –

tot 100 1 1 tot 196 2 2 tot 100 1 1 tot 196 2 2 tot 95 1 1

tot 114 1 2 tot 225 2 4 tot 114 1 2 tot 225 2 4 tot 107 1 2

tot 128 1 3 tot 254 2 6 tot 128 1 3 tot 254 2 6 tot 119 1 3

tot 142 1 4 tot 283 2 8 tot 142 1 4 tot 283 2 8 tot 131 1 4

tot 156 1 5 tot 312 2 10 tot 156 1 5 tot 312 2 10 tot 143 1 5

tot 170 1 6 tot 341 2 12 tot 170 1 6 tot 341 2 12 tot 150 1 6

tot 185 1 7 tot 370 2 14 tot 185 1 7 tot 370 2 14

tot 200 1 8 tot 400 2 16 tot 200 1 8 tot 400 2 16

Uitbreidingsmogelijkheden voor standaarddeuren:

Uw groothandel


