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Kies een kleur 
die bij u past 
Kleurkeuze en GND-garantie
De GND-garantie geldt ongeacht uw 
kleurkeuze en bedraagt 6 jaar.
Wel dient u na de oplevering bij uw 
kleurkeuze het gegeven GND onder-
houdsvoorschrift strikt aan te houden.

Verf heeft allereerst een beschermende 
functie en daarnaast een esthetische 
waarde. Voordat u kleur bekent, is het 
verstandig om te kiezen voor een buiten-
deur van een goed fabrikaat.
Een buitendeur met 6 jaar garantie van 
de Stichting Garantie Deuren (GND) 
biedt u een gegarandeerd goed vertrek-
punt.
Een deur met GND-garantie herkent u 
aan de GND-garantiestift in de deur.

Meer informatie over de GND-garantie-
regeling treft u aan in het GND-garan-
tieregelement en in de brochure ‘Wat is 
GND’.

Spelregels
Bij GND aangesloten deurenfabrikanten 
leveren u een topproduct. Dat het afge-
ven van garantie vanzelfsprekend van de 
gebruiker/eigenaar bepaalde omgangs-
vormen vraagt, zal u niet verbazen. Ook 
bij een GND-deur met 6 jaar garantie 
dient u zich bij een dekkende of transpa-
rante afwerking aan een paar spelregels 
te houden ten aanzien van het onder-
houd. Deze brochure richt zich met 
name op de invloed van de kleurkeuze 
bij een dekkende afwerking van een 
massief houten of vlakke buitendeur.
Ook na de eerste 6 jaar met GND-garantie 
als rugdekking, kunt u zich tot in lengte 
van jaren verzekeren van een blijvend 
fraaie buitendeur door het GND-onder-
houdsadvies op te volgen. GND geeft u 
goede indicaties aangaande het te ver-
wachten onderhoud en het  
kiezen van de juiste kleur.

Licht of donker
Bij een dekkende afwerking van een  
buitendeur bent u vrij in uw kleurkeuze. 
Onthoud evenwel, dat lichte kleuren 
altijd een gunstiger onderhoudsresultaat 
opleveren dan (zeer) donkere kleuren. 
Hoe lichter de kleur, des te langer de afwer-
klaag zijn beschermende functie blijft ver-
vullen. Verfsystemen uitgevoerd in donkere 
kleuren verouderen sneller. 
Het toepassen van extreem donkere kleu-
ren (uit Klasse III) komt het behoud van de 
vormstabiliteit niet ten goede.

Bij voldoende onderhoud, afgestemd op 
kleur en situatie, heeft u een buitendeur 
die tientallen jaren achtereen het visite-
kaartje is van uw huis. In welke kleur dan 
ook! 

Uw visitekaartje
GND helpt u bij het kiezen van een kleur, 
die ook in relatie tot het gewenste onder-
houd bij u past.  Goed onderhoud gaat 
gepaard met periodieke controlebeurten 
en het direct verhelpen van kleine onge-
rechtigheden.
De indicaties voor het onderhoud van hou-
ten buitendeuren zijn afgeleid van onder-
zoek naar de maximum oppervlaktem-
peratuur (opwarming) van de afwerklaag 
onder invloed van de zon. Dit onderzoek 
door TNO vond plaats in opdracht van 
GND en de Bond van Nederlandse Timmer-
fabrikanten (NBvT). 

Een deur die als een 
compleet afgewerkt 
industrieel product 
wordt geproduceerd  
herkent u aan de licht- 
of donkergroene GND-
garantiestift GND-III.

Een bouwfase-
bestendige deur  
herkent u aan de witte 
of grijze GND-garan-
tiestift GND-II.
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Kleur en  
onderhoud 

Temperatuurklasse
Klasse I = gunstig
Temperatuurstijging ≤ 36°C
Deze kleuren kunt u altijd toepassen.  
Bij voorkeur als sprake is van toepassin-
gen waarbij bepaalde factoren ongunstig 
inwerken op de onderhoudsfrequentie 
van uw buitendeur. Bijvoorbeeld als er 
sprake is van een extreme zonbelasting.
Naaldhoutsoorten dienen bij voorkeur 
altijd met een verfkleur uit deze klasse te 
worden afgewerkt.
Voor kleuren uit KLASSE I = GUNSTIG 
kunt u het onderhoud uitvoeren volgens 
het GND-onderhoudsadvies:  
schema 1 LICHTE KLEUREN. 

Temperatuurklasse
Klasse II = normaal
Temperatuurstijging tussen 36°C en 44°C.
In principe kunt u bij het onderhoud 
uitgaan van het ‘Schema 1: LICHTE 
KLEUREN’ waarbij echter de volgende 
opmerkingen worden geplaatst. 

Allereerst dienen de liggende delen met 
een grotere frequentie te worden gecon-
troleerd.
Op de tweede plaats geldt voor kleuren uit 
KLASSE II = NORMAAL dat u het  
schema 2 DONKERE KLEUREN  moet 
volgen zodra sprake is van omstandig-
heden die in de zomer kunnen leiden 
tot extreem hoge luchttemperaturen in 
combinatie met een directe zonbelasting. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan buitendeu-
ren in zeer onbeschut gelegen zuid/zuid-
westgevels en aan buitendeuren die direct 
boven een warmtereflecterend vlak zijn 
gesitueerd (zie ook pag. 6 en 7). 

Temperatuurklasse
Klasse III = ongunstig
Temperatuurstijging ≥ 44°C. 
Kiezen voor kleuren uit KLASSE III  
betekent dat u het schema 2 DONKERE 
KLEUREN dient aan te houden. 

 1000 WIT
RAL KLEUR                             TEMP.              VOLG

  KLASSE )1      GND-

  I II III      SCHEMA )2

1013 parelwit 13   1 
1014 ivoor 19   1
1015 lichtivoor 15   1

1000 GEEL/BEIGE
RAL KLEUR                             TEMP.               VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

1000 groenbeige 23   1
1001 beige 25   1
1002 zandgeel 26   1
1003 signaalgeel 24   1
1004 goudgeel 27   1
1005 honinggeel 31   1
1006 maïsmeel 29   1
1007 chromaatgeel 29   1
1011 bruinbeige 34   1
1012 citroengeel 25   1
1016 zwavelgeel 13   1
1017 saffraangeel 23   1
1018 zinkgeel 17   1
1019 grijsbeige 33   1
1020 olijfgeel 33   1
1021 cadmiumgeel 21   1
1023 verkeersgeel 21   1
1024 okergeel 32   1
1027 kerriegeel 35   1
1028 meloengeel 24   1
1032 bremgeel 26   1
1033 dahliageel 26   1
1034 pastelgeel 26   1

1000 ORANJE
RAL KLEUR                             TEMP. VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

2000 geeloranje 34   1
2001 roodoranje  39  1 of 2
2002 bloedoranje  40  1 of 2
2003 pasteloranje 30   1
2004 helderoranje 35   1
2008 lichtrood oranje 33   1
2009 verkeersoranje 36   1
2010 signaaloranje 36   1
2011 dieporanje 33   1
2012 zalmoranje 35   1

3000 ROOD
RAL KLEUR                             TEMP. VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

3000 vuurrood  42  1 of 2
3001 signaalrood  42  1 of 2
3002 karmijnrood  42  1 of 2
3003 robijnrood  43  1 of 2
3004 purperrood   44   2
3005 wijnrood   44   2
3007 zwartrood   45   2
3009 oxydrood   44   2
3011 bruinrood   44   2
3012 beigerood 32   1
3013 tomaatrood  42  1 of 2
3014 oudroze 34   1
3015 lichtroze 26   1
3016 koraalrood  41  1 of 2
3017 rosé  37  1
3018 aardbeienrood  38  1 of 2
3020 verkeersrood  41  1 of 2
3022 zalmrood 35   1
3027 framboosrood  41  1 of 2
3031 oriëntrood  41  1 of 2

4000 PAARS
RAL KLEUR                             TEMP. VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

4001 roodlila  39  1
4002 roodviolet  42  1 of 2
4003 ericaviolet 36   1
4004 bordeauxviolet   44   2
4005 blauwlila  38  1
4006 verkeerspurper  41  1 of 2
4007 purperviolet   45   2
4008 signaalviolet  41  1 of 2
4009 pastelviolet 34   1
4010 telemagenta  39  1 of 2

5000 BLAUW
RAL KLEUR                             TEMP. VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

5000 violetblauw  43  1 of 2
5001 groenblauw  43  1 of 2
5002 ultramarijnblauw   44   2
5003 saffierblauw   45   2
5004 zwartblauw   45   2
5005 signaalblauw  43  1 of 2
5007 briljantblauw  40  1 of 2
5008 grijsblauw   44   2
5009 azuurblauw  42  1 of 2
5010 gentiaanblauw  43  1 of 2
5011 staalblauw   45   2
5012 lichtblauw 36   1
5013 kobaltblauw   45   2
5014 duifblauw  37  1 of 2
5015 hemelsblauw  38  1 of 2
5017 verkeersblauw  42  1 of 2
5018 turkooisblauw  37  1 of 2
5019 capriblauw  42  1 of 2
5020 oceaanblauw   44   2
5021 waterblauw  40  1 of 2
5022 nachtblauw   45   2
5023 horizonblauw  40  1 of 2
5024 pastelblauw 34   1

Toelichting RAL-kleurentabellen  
en GND-onderhoudsschema’s 1 en 2 

voor dekkende afwerking

)1 Indeling RAL-kleuren in drie tempera-
tuurklassen op basis van hun gemiddelde 
maximale stijging opp.temperatuur 
(opwarming)

)2 Toelichting op te volgen  
GND-onderhoudsschema’s voor een  
dekkende afwerking:

 SCHEMA 1 =  LICHTE KLEUREN
 SCHEMA 2 =  DONKERE KLEUREN
 SCHEMA 1 of 2 =  KIES EEN VAN 
   BEIDEN 

Onthoud dat donkere kleuren niet 
alleen meer onderhoud vergen. 
Extreem donkere kleuren uit  
Klasse III zorgen voor grote tempera-
tuurstijging in het deurblad.  
Dit heeft een negatieve invloed op 
de vormstabiliteit en functionaliteit
van de houten buitendeur.

Drie temperatuurklassen
Alle RAL-kleuren zijn na wetenschappelijk 
onderzoek in een tabel samengebracht en 
op basis van hun gemiddelde maximum 
temperatuurstijging (opwarming door 
zonbestraling) ingedeeld in drie tempera-
tuurklassen: 
Klasse I  = gunstig en daarin vallen alle  
  lichte kleuren
Klasse II  = normaal
Klasse III  = ongunstig en omvat vooral de  
  zeer donkere kleuren

 R AL -KLEURENTABEL  GEKOPPELD      A AN GND-ONDERHOUDSADVIES       
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6000 GROEN
RAL KLEUR                             TEMP. VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

6000 patinagroen  39  1 of 2
6001 smaragdgroen  41  1 of 2
6002 loofgroen  42  1 of 2
6003 olijfgroen  42  1 of 2
6004 blauwgroen   44   2
6005 mosgroen   44   2
6006 olijfgrijs   44   2
6007 flessengroen   45   2
6008 bruingroen   45   2
6009 sparrengroen   45   2
6010 grasgroen  40  1 of 2
6011 resedagroen  38  1 of 2
6012 zwartgroen   44   2
6013 rietgroen  38  1 of 2
6014 olijfgeel   44   2
6015 olijfzwart   44   2
6016 turkooisgroen  41  1 of 2
6017 lentegroen  38  1 of 2
6018 geelgroen 34   1
6019 witgroen 19   1
6020 chroomoxydegroen  44   2
6021 bleekgroen 32   1
6022 olijfbruin   45   2
6024 verkeersgroen  38  1 of 2
6025 varengroen  40  1 of 2
6026 opaalgroen  43  1 of 2
6027 lichtgroen 26   1
6028 dennengroen  43  1 of 2
6029 mintgroen  41  1 of 2
6032 signaalgroen  39  1 of 2
6033 mintturkoois  37  1 of 2
6034 pastelturkoois 29   1

7000 GRIJS
RAL KLEUR                             TEMP. VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

7000 eekhoorngrijs 35   1
7001 zilvergrijs 32   1
7002 olijfgrijs  37  1 of 2
7003 mosgrijs  38  1 of 2
7004 signaalgrijs 31   1
7005 muisgrijs  39  1 of 2
7006 beigegrijs  39  1 of 2
7008 kakigrijs  40  1 of 2
7009 groengrijs  41  1 of 2
7010 tentengrijs  41  1 of 2
7011 staalgrijs  42  1 of 2
7012 basaltgrijs  41  1 of 2
7013 bruingrijs  42  1 of 2
7015 leisteengrijs  42  1 of 2
7016 antracietgrijs   44   2
7021 zwartgrijs   45   2
7022 ombergrijs  43  1 of 2
7023 betongrijs 36   1
7024 grafietgrijs  43  1 of 2
7026 granietgrijs   44   2
7030 steengrijs 33   1
7031 blauwgrijs  40  1 of 2
7032 kiezelgrijs 26   1
7033 cementgrijs 36   1
7034 geelgrijs 34   1
7035 lichtgrijs 19   1
7036 platinagrijs 32   1
7037 stofgrijs 36   1
7038 agaatgrijs 26   1
7039 kwartsgrijs  40  1 of 2
7040 vensterblauw 30   1 
7042 verkeersgrijs A 33   1
7043 verkeersgrijs B  42  1 of 2
7044 zijdegrijs 25   1
7045 telegrijs I 33   1
7046 telegrijs 2 35   1
7047 telegrijs 3 19   1

8000 BRUIN
RAL KLEUR                             TEMP. VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

8000 groenbruin  39  1 of 2
8001 okerbruin  38  1 of 2
8002 signaalbruin  42  1 of 2
8003 leembruin  41  1 of 2
8004 koperbruin  41  1 of 2
8007 reebruin  43  1 of 2
8008 olijfbruin  42  1 of 2
8011 notenbruin   44   2
8012 roodbruin   44   2
8014 sepiabruin   44   2
8015 kastanjebruin   44   2
8016 mahoniebruin   44   2
8017 chocoladebruin   45   2
8019 grijsbruin   44   2
8022 zwartbruin   45   2
8023 oranjebruin  39  1 of 2
8024 beigebruin  41  1 of 2
8025 bleekbruin  41  1 of 2
8028 tarrabruin   44   2

9000 WIT
RAL KLEUR                             TEMP. VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

9001 crèmewit 11   1
9002 grijswit 15   1
9003 signaalwit 7   1
9010 helderwit 7   1
9016 verkeerswit 6   1
9018 papyruswit 19   1

9000 zWART
RAL KLEUR                             TEMP.  VOLG

  KLASSE )1 GND-

  I II III SCHEMA )2

9004 signaalzwart   45   2
9005 diepzwart   45   2
9011 grafietzwart   45   2
9017 verkeerszwart   45   2

DEKKENDE AFWERKING
Schema, kleurkeuze   
en type afwerking  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

1   LICHTE  MAT  X  O  X  O  X  O  X

      KLEUREN  GLANZEND      X  O   X  O   X 

2   DONKERE  MAT  O  O  O  O  O  O  O

     KLEUREN  GLANZEND     X  O  X  O  X  O  X

Kleurkeuze: wat zijn lichte of donkere kleuren? 

 Voor elke RAL-kleur geeft GND een onderhoudsadvies

Verklaring type afwerking:

 MAT  = Laag- tot halfglanzende dekkende afwerking zonder plamuren

 GLANZEND  = Hoogglanzende dekkende afwerking met schraal plamuren

Specificatie van het GND-advies:

 X = Inspecteren op gebreken en bijwerken

 O = Bijwerken en geheel nieuwe laag aanbrengen
 

TRANSPARANTE AFWERKING
Transparante verfsystemen  

zijn alleen toegestaan bij    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

hardhoutsoorten, zoals   X O X O X O X O X O X O X O

meranti, merbau, iroko e.d. of 

bij vlakke triplex deuren voor-

zien van duurzame dekfineren

Wat u moet doen in welk jaar

Wat u moet doen in welk jaar

GND-onderhoudsvoorschrift:
dekkend en transparant 

Algemeen geldt dat het schilderwerk 
op zogenaamde liggende delen (o.a. 
bovenzijde van glassponning, de wel-
dorpel) eerder aan onderhoud toe is 
dan op verticale vlakken.
Handig voor u om te weten bij een 
beperkte onderhoudsbeurt n.a.v. een 
periodieke controle. 

Opmerking: Dit onderhoudsvoorschrift 
gaat in na de oplevering en geeft de situ-
atie d.d. 1 juni 2008. Wanneer onderzoek 
van de huidige of nieuwe applicatietech-
nieken aantoonbaar tot gunstiger (minder 
frequent) onderhoud leidt, wordt dit in het 
GND-onderhoudsvoorschrift geactualiseerd 
en gepubliceerd op de website van GND.

 R AL -KLEURENTABEL  GEKOPPELD      A AN GND-ONDERHOUDSADVIES       



6

Invloed 
oppervlaktemperatuur

Opwarming afwerklaag
Het onderhoud van een buitendeur wordt 
in belangrijke mate bepaald door de maxi-
mum oppervlaktemperatuur in de afwerk-
laag (verf + hout).

De mate waarin de oppervlaktemperatuur 
in de buitendeur stijgt, hangt af van:
1. de situering ten opzichte van de zon 

(weer en wind);
2. de warmteabsorptiecoëfficiënt van de 

kleur zelf;
3. de luchttemperatuur in de directe omge-

ving.

De maximum oppervlaktemperatuur 
(opwarming) onder de gegeven omstan-
digheden (1) is een ‘optelsom’ van de tem-
peratuurstijging door warmteabsorptie (2) 
en de buitenluchttemperatuur (3).

Uitgaande van deze drie beïnvloedings-
factoren verrichtte TNO onderzoek op dit 
gebied. De meest ongunstige praktijksitu-
aties doen zich met name voor in horizon-
tale vlakken in een zuid/zuid-west gevel. In 
de zomer kan aldaar gerekend worden op 
een toename van de oppervlaktempera-
tuur ten opzichte van de luchttemperatuur 
van 4,7°C per 0,1 hogere warmteabsorptie-
coëfficiënt. 

1. Situering t.o.v. de zon
De situering van de deur ten opzichte van 
de zon beïnvloedt de maximum oppervlak-
temperatuur. Een buitendeur in de zuid-
gevel krijgt de sterkste zonbelasting, maar 
ook in de west- en oostgevel is deze nog 

steeds aanzienlijk; namelijk 85-90% van de 
zonbelasting pal op het zuiden.
En bovendien krijgen horizontale boven-
vlakken nog een extra temperatuurstijging, 
maar dat speelt veel meer bij kozijnen dan 
bij buitendeuren.

2. Warmteabsorptiecoëfficiënt
Met de warmteabsorptiecoëfficiënt van een 
verf(kleur) kan de maximum oppervlak-
temperatuur in een afwerksysteem worden 
berekend. Echter, het vaststellen van de 
warmteabsorptiecoëfficiënt is niet eenvou-
dig en vraagt om kostbare meetapparatuur 
(in een laboratorium).

3. Luchttemperatuur
De invloed van de 
(buiten)luchttemperatuur hangt af van het 
seizoen, de windsnelheid, de windrichting 
en de situering van een gebouw in een 
open of beschutte locatie.

Niet-RAL kleuren
Ook niet-RAL kleuren kunt u onderbrengen 
in deze tabel. Het kan bij benadering door 
na te gaan welke RAL-kleur het dichts bij uw 
kleurkeuze komt en dan weet u in welke tem-
peratuurklasse deze kleur valt.
Het kan ook nauwkeuriger via een rekenfor-
mule. De te verwachten maximum opper-
vlaktemperatuur kan via de helderheids-
waarde van een kleur worden bepaald. 
De warmteabsorptiecoëfficiënt is op een 
enkele uitzondering na omgekeerd evenre-
dig met de helderheidswaarde.  
De helderheidswaarde Y (volgens ISO-

norm 7724-1) staat op nagenoeg elke 
kleurenwaaier vermeld.
Is van een kleur de helderheidswaarde (Y) 
bekend, dan kan de temperatuurstijging in 
het oppervlak (Tos) worden berekend met 
behulp van de formule:

Tos = 47,5 x (1-Y/100).

Afwijkend gedrag
Kleuren met een hoge infraroodreflectie ver-
tonen een afwijkend gedrag en kunnen een 
gunstiger klasse-indeling opleveren.
De theoretische berekening via de  
helderheidswaarde levert niet altijd de ver-
wachte uitkomst in de praktijk op. Vooral 
bij kleuren met een sterke infraroodreflec-
tie is de warmteabsorptiecoëfficiënt lager 
dan op grond van de geringe optische hel-
derheid mag worden verwacht. Het betreft 
met name kleuren tussen rood en blauw. 
Bij paars 4004 bijvoorbeeld zou de kleur 
op grond van de helderheidswaarde (Y = 
0,07R) een warmteabsorptiecoëfficiënt van 
0,93 moeten opleveren en een maximum 
oppervlaktemperatuur van 44°C. 
In werkelijkheid is de gemeten warmte-
absorptiecoëfficiënt slechts 0,61, hetgeen 
leidt tot een maximum oppervlak-tempera-
tuur van ca. 29°C. 
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Verschil tussen zwart en wit 
Bij een extreem hoge zonbelasting in 
bijvoorbeeld de zuid/zuid-west gevel kan 
het temperatuurverschil tussen een dek-
kende afwerklaag in zwart (RAL-9016) en 
in wit (RAL-9004) tot bijna 40°C oplopen. 
Voor een buitendeur onder dergelijke 
extreme omstandigheden, als deze 
bovendien is uitgevoerd in naaldhout,  
adviseert GND om aangepaste onder-
houdsschema’s te hanteren wanneer u 
bewust voor zeer donkere kleuren kiest. 

Bent u evenwel gecharmeerd van zo wei-
nig mogelijk onderhoud, dan adviseert 
GND om een lichte kleur te kiezen, bij-
voorbeeld een RAL-kleur uit de Klasse I  
(= gunstig) met een zo laag mogelijke 
maximum oppervlaktemperatuur.

Drie temperatuurklassen
De Stichting Hout Research (SHR) bere-
kende op basis van de helderheidswaar-
den bij RAL-kleuren de opwarming van 
het oppervlak. Het onderzoek resulteer-
de in de klasse-indeling: 

Temperatuurklasse
Klasse I = gunstig  
opwarming ≤ 36°C 

Temperatuurklasse
Klasse II = normaal 
opwarming tussen 36°C en 44°C 

Temperatuurklasse
Klasse III = ongunstig 
opwarming ≥ 44 C

De oppervlaktemperatuur is de berekende 
extra temperatuurstijging (opwarming) 
vermeerderd met de luchttemperatuur.
Men dient ervoor te zorgen dat de opper-
vlaktemperatuur van de afwerklaag 
nooit boven de 70°C komt. 

Meer en minder belastend
De onderhoudsfrequentie van verfsyste-
men wordt positief beïnvloed door het cre-
eren van minder belastende omstandighe-
den waaraan de buitendeur in de praktijk 
wordt blootgesteld.

Factoren die gunstig inwerken  
op de onderhoudsfrequentie van  
buitendeuren zijn:
• Een hoogwaardige buitendeur,  

een GND deur, dus met 6 jaar garantie
• Situering op het noorden/oosten
• Beschutte ligging onder een overstek 
• Een terugliggende entree
• Dekkende (hoogglans)afwerking
• Lichte kleuren
• Kleuren met een hoge infraroodreflectie
• Periodiek reinigen

Factoren die ongunstig inwerken  
op de onderhoudsfrequentie van  
buitendeuren zijn:
• Situering op het zuid en zuid-westen
• Onbeschutte ligging
• Transparante afwerking
• Donkere kleuren



Nadere 
informatie
Nadere informatie over GND en GND deuren 
kunt u verkrijgen bij elk van de aangesloten 
bedrijven en bij:

GND
Postbus 24
1400 AA BUSSUM
Telefoon: (035) 695 03 69
Telefax: (035) 694 49 10
E-mail: info@gnd.nl

Het laatste nieuws over buitendeuren met 
GND-garantie, GND en de aangesloten 
bedrijven treft u aan op de website van GND.
GND heeft de volgende uitgaven beschikbaar:

Brochures:
• Wat is GND?
• Kleur bekennen in onderhoud 
 buitendeuren
• Onderhoudsvoorschrift afwerken & onderhoud   
 houten buitendeuren
• GND-garantiereglement: GND-II en GND-III

Interactieve uitgaven:
• CD-ROM Houten buitendeuren 

Surf voor online bestellen naar www.gnd.nl
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