
TERRASDEUR 

 

Sommige huizen hebben een terrasdeur die uitgeeft op de tuin. 

Er bestaan verschillende soorten terrasdeuren. 

Volglazen deur (mogelijk zelfs met twee vleugels) 

 Rust dit type deur best uit met een cilinderslot voor glasdeuren, met een cilinderrozet 
en een speciale slotkast of -pot. 

 Vaak zijn dergelijke deuren uitgerust met gehard glas: dit is echter niet inbraakwerend. 
Opteer eerder voor gelaagd glas (langs binnen- en buitenkant). 

 Een cilinder met draaiknop langs de binnenkant vermijd je best voor alle deuren 
waar de inbreker een zicht kan hebben op deze knop (met de kennis van een mogelijke 
makkelijke vluchtroute zal de inbreker immers langer in de woning blijven). Verkies 
in deze gevallen een slot met sleutel die je bij de hand houdt (maar wel uit het zicht). 

Schuifdeur met "hef-schuifsysteem". 

Dit is een schuifdeur waarvan de gecentraliseerde functies worden bediend met een raamkruk. 
De automatische bediening via de raamkruk laat toe het openslaande deel te ontgrendelen, te 
openen, te schuiven, te sluiten en te vergrendelen. 

 Het openslaande deel van de vensterdeur kan door een inbreker aan de buitenkant 
opgetild en opengeschoven worden. Een stevig oplegslot zal dit verhinderen. 

 Ga in geval van een schuifdeur in PVC na of het bouwbeslag aan de versteviging van 
het chassis bevestigd is. 

Schuifdeur met "schuifsysteem" 



Dit type deur opent door een van de twee deurbladen open te schuiven; het andere deurblad 
blijft (doorgaans) vast. 

 Opteer voor een half cilinderslot wanneer je deze deur niet echt gebruikt als 
inkomdeur. Als de cilinder onbereikbaar is, beperkt je het risico op glasbreuk. 

 Gebruik je deze deur wel als inkomdeur, kies dan voor een veiligheidscilinder en 
installeer een versterkte deurkruk aan de buitenkant en een langschild/rozet ter 
bescherming van de cilinder. 

 Voorzie een haakschoot die roteert van onder naar boven. Zo kan een inbreker het 
deurblad niet uit zijn rail tillen. 

 Installeer versterkte sluitplaten. Zorg ervoor dat er geen speling op de deur zit. Anders 
kan het haaksysteem ontgrendeld worden door gewoonweg een duw aan de 
buitenkant. 

 Tip: leg een houten of metalen profiel in de bodemrail van het schuifraam om te 
vermijden dat het kan worden opengeschoven. Het plaatsen van een bijkomend slot 
blijft wel een aanrader. 

 


