
cataloguscatalogus

special
items
special

items



Eemland deurgreep groot, in mat nikkel met ebbenhout op vierkante rozetten

Eemland deurgreep klein, in ongelakt messing met ebbenhout 
op vierkante rozetten

Eemland deurgreep groot, in ongelakt messing met ebbenhout op ronde rozetten

Eemland raamgreep, in mat nikkel met ebbenhout



Deurkruk Eemland groot
in nikkel met ebbenhout
Jaren ‘30 model

Deurkruk Eemland
in mat nikkel met ebbenhout
Jaren ‘30 model

Deurkruk Goyland
in mat nikkel met teakhout

Deurkruk Tacta van Colombo
design
in mat nikkel met ebbenhout

Deurkruk 1934
in ongelakt messing 
met ebbenhout

Deurkruk LBIII
in gepolijst RVS

Deurkruk op rozet
in mat nikkel, AJ-111mm
ontworpen door Arne Jacobsen



Deurkruk Bauhaus 
in nikkel

Deurkruk Goyland
in ongelakt messing

Deurkruk 1925
in nikkel

Deurkruk Elegant
in mat nikkel.
klassiek model

Deurkruk 439 
in ongelakt messing met ebbenhout
Dit is een model van rond circa 1900.
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Deurkruk 1934
in mat nikkel met ebbenhout
met wc-sluiting

Deurkruk 1938
in mat nikkel
met wc-sluiting
Dudok model

Deurkruk 1938
in mat nikkel
met wc-sluiting
Dudok model

Teakhouten deurkruk 
in RVS
met wc-sluiting
ontworpen door Jean Nouvel

Deurkruk LBII
gepolijst RVS
met wc-sluiting
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Voordeurknop 520
in mat nikkel titaan
klassiek model

Veiligheid voordeurset SKG***
in ongelakt messing

Veiligheid voordeurset SKG***Bauhaus
in messing burattato

Voordeur set (klassiek) Iris/Nika SKG***
in nikkel titaan
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Deurkruk Ferrovia T model
in gepolijst RVS

Deurkruk T model Chemin de Fer
in gepolijst RVS

Deurkruk T model
in RVS
ontwerp van Piet Boon
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Losse zware deurstoppers

kapstok haakjes
in mat nikkel

Vrij en bezet overslag 
in mat nikkel met emaille plaatje

Losse zware deurstoppers

H. v.d.         OOGAARD b.v. 

ijzerwaren gereedschappen-bouwbeslag



Deurklopper
in zwart titaan

Briefplaat Ellen
in grafiet titaan

Veiligheid schilden SKG*** 
in grafiet titaan

Beldrukker 
in grafiet titaan
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Tochtwering t.b.v. binnenkant briefplaat
in grafiet titaan



Raamboom met SKG* Eemland
in glansnikkel met ebbenhout

Uitzetijzer Eemland
in mat nikkel met ebbenhout

Raamboom met sluitplaat Eemland
in mat nikkel met ebbenhout
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Deurkrukken

welkom

Deurkrukken winkel Haarlem

               Schagchelstraat 41  Haarlem 

               welkom: maandag - vrijdag 9:00 - 18.00 u.
                      zaterdag                 9:00 - 17.00 u.



Waarderweg 1-5
Ged. Oude Gracht   109
Waarderweg 1-5
Wagenweg 2
Strengweg 12
Dokweg 37

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemskerk
IJmuiden

DEURKRUKKENWINKEL:
Haarlem

Tel. 023-510 06 66

www.hvdboogaard.com

info@hvdboogaard.com

Fax 023-524 37 07
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