
Livo Binnendeuren lanceert vernieuwde showroom 
Bij Liva Binnendeuren in de Koningin Astridlaan 17a te Maldegem hebben ze er drukke 
tijden op zitten. Een groat deel van de showroom werd immers compleet vernieuwd. Om 
dat te vieren lopen er van 14 november tot 14 december opendeuracties bij de bekende 
binnendeurenspecialist. 

In maart 2016 nam Liva Bin
nendeuren de Maldegem
se zaak 'Pascal Storm' over. 
Pascal en zijn echtgenote 
Patricia blijven wel nag in de 
zaak actief. Voor Liva Bin
nendeuren blijkt de mooie 
uitbreiding na 1,5 jaar echt 
een schot in de roos. "Mal
degem is voor ans de per
fecte bijkomende uitvalsba
sis. We zijn heel tevreden 
over hoe alles momenteel 
verloopt", zegt verkoopsver
antwoordelijke Luc Martens 
enthousiast. Doorheen de 
jaren evolueerde de markt 
van de binnendeuren enorm. 
Massieve houten deuren 
met sierlijk snijwerk maakten 
plaats voor moderne design
deuren. 
"De mode op het vlak van 
binnendeuren is compleet 
veranderd en de diversiteit 
is enorm toegenomen. Oat 
is oak de reden waarom we 
ans bij Liva Binnendeuren 
enkel en alleen toespitsen op 
binnendeuren. Op die ma
nier kunnen we in een sterk 
wijzigende markt perfect in
spelen op 
de behoef
ten van on
ze klan
ten." Door 
de komst 
van tal 
van nieu
wigheden 
en Speci
ale syste
men is de 
techniciteit 
en installa
tie van bin
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d oo r h e e n  
de jaren 
heel wat 

Voor schuifdeuren en pivoteren

de deuren is Liva Binnendeuren 

het adres bij uitstek. 

Pivoterende deuren 

Het aanbod binnendeuren 
waarover ze bij Liva Binnendeu
ren beschikken maakt indruk. 
Zo kan je in de vernieuwde 
showroom onder meer te
recht voor pivoterende binnen
deuren. Dit zijn deuren zonder 
scharnieren die in beide richtin
gen draaien. Het pivotsysteem 
kan bestaan uit een eenvoudi

ge niet-zelf
sluitende pivot 
of uit een zelf
sluitende veer, 
die in de deur 
of in de vloer 
kan ingewerkt 
warden. "Het 
mooie aan de
ze deuren is 
dat deze pla
fond- of ka
merhoog ge
i n s t  a II e e r d  
kunnen war
den", zegt Luc 
Martens. "Op 
die manier krij
gen interieurs complexer 

geworden. 
"Zowel bij 
pivoteren-
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en moderne 
look." 

ren, gla-
zen deuren 
als blokdeuren moet er heel 
nauwkeurig gewerkt war
den. De klantenbegeleiding 
en communicatie is dus nag 
belangrijker geworden", zegt 
Luc Martens. 
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Blokdeuren 

De nieuwste trend op het vlak 
van binnendeuren zijn blokdeu
ren. "De bedoeling van dit deur
type is dat het kader en de deur 
in het vlak van de muur war
den geplaatst. Zo lijkt het net 

alsof er een wand wordt ge
creeerd", aldus Luc Martens. 
"Deze deuren warden door
gaans samen met de muur 
in dezelfde kleur afgewerkt. 
Daarnaast bestaat er oak een 
type blokkader dat vaak toe
gepast wordt bij renovaties. 
De strakke look van het blok
kader wordt dan netjes geac
centueerd. Wat we oak vast
stellen is dat er een tendens 
is om moderne elementen te 
combineren met natuurlijke 
accenten. Zo wordt een eiken 
rustiek deurblad in een blok
kader met onzichtbare schar
nieren en een magneetslot 
gehangen. 

Glazen en 
beglaasde deuren 

"Oak wat betreft glasdeu
ren zijn er verschillende mo
gelijkheden. Enerzijds heb je 
de volledig glazen deuren, die 
geplaatst warden in een uit
gepleisterde deuropening of 
in een houten kozijn, en an
derzijds heb je veel houten 
deuren met glas in verwerkt. 
Moderne zandstralingen in 
het glas geven een eigen ka
rakter aan de deur." 

Thema zwart 

"Momenteel is het thema 
zwart heel populair. Dit ver
taalt zich in een hoge vraag 
naar stalen deuren en zwart 
beslag. Daarnaast beschik
ken we sinds kart oak over 
gelakte deuren - al dan niet 
met structuurlak - die er net 
uitzien als stalen deuren. De
ze staallookdeuren zijn bo
vendien heel budgetvriende
lijk", aldus Luc Martens. 

Voor elk budget 

Bij Liva Binnendeuren vind je 
deuren voor elk budget en el
ke smaak. "Op het vlak van 
binnendeuren zijn we een 
complete leverancier. Zowel 
voor nieuwbouw als voor re
novaties vind je bij ans een 
uniek en uitgebreid assor
timent deuren in alle prijs
klassen", zegt Luc Martens. 
Degelijke basisdeuren voor 

De plafondhoge deuren van Liva Binnendeuren geven interieurs een strakke, moderne look. 
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Pascal, Patricia en verkoopsverantwoordelijke Luc Martens in de vernieuwde showroom van Livo Binnendeuren. (foto: ©MW) 

starterswoningen, op 
maat afgewerkte gelakte of 
gefineerde designdeuren, bud
getvriendelijke projectdeuren, 
retrodeuren, blokdeuren (ka
der en deur warden in het vlak 
van de muur geplaatst), schuif
deuren, pivoterende deuren 
(zonder scharnieren, draaien 
in beide richtingen), op maat 
vervaardigde stalen deuren, 
beveiligde en brandwerende 
deuren, glazen deuren .. .  Bij Li
va vind je het allemaal. 

Eigen productie en plaatsing 

Naast de toonzaal in Malde
gem beschikt Liva Binnendeu
ren in Oudegem over een eigen 
modern productieapparaat en 
een toonzaal. In een volauto
matische lakstraat warden de 
binnendeuren er gelakt met 
watergedragen UV-lakken, die 
geen organische oplosmidde
len bevatten. Op die manier 
komen er geen schadelijke 
stoffen in het milieu. Dank
zij dit hoogtechnologische 
machinepark is Liva Binnen
deuren in Belgie een absolu
te trendsetter. In zijn volauto
matische magazijn heeft het 
bedrijf maar liefst 4000 deur
panelen in stock. Liva Binnen
deuren werkt steeds met eigen 
plaatsers. ledere deur wordt 
op maat gemaakt. 

Opendeurmaand 
Van 14 november tot 14 de
cember organiseert Liva Bin
nendeuren uitzonderlijk een 
opendeurmaand in Maldegem 
met speciale aankoopvoor
waarden. Het moment dus om 
kennis te komen maken met 
de vernieuwde showroom. Zo
wel voor particulieren, project
ontwikkelaars, aannemers als 
schrijnwerkers is Liva Binnen
deuren het adres bij uitstek 
voor binnendeuren. 
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Livo 
BINNENDEUREN 

Adres: 
Koningin Astridlaan 17a, 

Maldegem - T: 050 71 63 41 
Fax: 050 71 04 64 -

E: maldegem@llvo.be 
W: www.livo.be 

Openingsuren: 
maandag - vrijdag: 1 Ou tot 

12u en 13u tot 18u, 
zaterdag: 1 Ou tot 17u, geslo
ten op donderdag en zondag. 

Gesloten op 13/11 

Het statige pand van Liva Binnendew-en in de 
Koningin Astridlaan in Maldegem. (foto: ©MW) 


