
ZOPAS VERSCHENEN!

NIEUWE  
CATALOGUS HDD
—  C A T A L O G U S  D E U R K R U K K E N  &  T O E B E H O R E N  2 0 2 3

Ook in 2023 zetten wij bij Du Pont de samenwerking met HDD 

Pro met vertrouwen verder. Wij zijn erg verheugd dit ruime, 

kwaliteitsvolle en trending gamma deurkrukken en toebehoren 

aan u voor te stellen.

HDD biedt een sterk voorraad programma aan met een optima-

le prijs-kwaliteit verhouding. Het gamma breidt telkens uit en volgt 

nauwgezet de huidige trends. Zo beantwoorden de nieuwe mat 

koper deurkrukken perfect aan de vraag van hedendaagse interieur-

ontwerpers en maatwerkers.

Laat de HDD cataloog u niet alleen overtuigen van de ruime keuze 

in deurkrukken die ze aanbieden, maar maak ook kennis met hun 

veelzijdige aanvullende producten zoals deurgrepen, patrijspoorten, 

inkapschelpen, paumellen...

Ontdek tevens de handige werkwijze van de cataloog en het 

programma. Per deurkruk kan u steeds een overzicht vinden van 

de kruk, de kruk met standaard sleutelplaten, de kruk met cylinder 

sleutelplaten of de kruk met WC sluiting. Steeds handig verpakt in 1 

doos met alle toebehoren.

TRENDING ITEM!

De HDD mat koper deurkrukken en toeboren 

zijn nieuw toegevoegd aan het gamma om aan 

de toenemende vraag te beantwoorden. Ontdek 

ook het beslag in mat brons: donker, geraffineerd 

& elegant. 
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DEURKRUK pro L SHAPE

Kleur: mat brons

DEURKRUK pro I SHAPE

Kleur: mat koper

DEURKRUK pro I SHAPE

Kleur: zwart



Du Pont BV

Bouwelven 16

B - 2280 Grobbendonk

03 464 00 91 

info@du-pont.be 

www.du-pont.be

Antwoordformulier

Firma Telefoon

Gemeente E-mail

O  Bezorg mij een nieuwe HDD cataloog 2023

O  Informeer mij over mijn korting op dit programma

O  Stuur een vertegenwoordiger langs met meer info

O  Contacteer mij voor een demo model in mijn showroom met enkele krukken

Verzend uw document naar info@du-pont.be of bezorg het aan onze vertegenwoordiger

Omschrijving Bestelcode

CATALOOG HDD 2023 (NIEUW) 0770 CAT HDD23

Tafeldisplay met 8 deurkrukken HDD 0770 HDD ZUIL 1

Display met 20 deurkrukken HDD 0770 HDD ZUIL 2

Nagelnieuw en levensgroot! Ontdek 

vanaf nu de nieuwe display van HDD 

in onze showroom te Grobbendonk.


