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NIEUW BIJ SKYGATE:
RANKE STALEN BINNENDEUREN | SKYGATE MINIMAL
– Naarden, juli 2021 –
Naast de succesvolle Skygate Original (stalen deuren in vaste maten), en Skygate Tailor Made (stalen deuren beschikbaar
in maatwerk), heeft Skygate haar aanbod opnieuw uitgebreid. Vanaf heden bieden wij ook een rank profiel aan onder de
naam: Skygate Minimal. Hiermee komt het Nederlandse bedrijf tegemoet aan de vraag naar unieke oplossingen voor
ontwerptrajecten. ‘Met stalen deur- en paneelconstructies op maat kunnen we nog beter inspelen op de wensen van
architecten en designers. Onze vertrouwde kwaliteit is nu in iedere indeling, maatvoering en een rank profiel leverbaar.
Dat geeft klanten in de particuliere en zakelijke markt extra vrijheid om lichte en inspirerende ruimten te realiseren’,
zegt Skygate-directeur Paul de Nooy.
Bijzondere binnenkomst
Skygate maakte de afgelopen jaren naam met handgemaakte stalen taatsdeuren, schuifdeuren en panelen van hoge
kwaliteit. Voortbouwend op het succes van de zwarte Skygate Original, introduceerde het bedrijf in 2018 de Skygate
Edel in de edelmetalen brons, messing en koper. Met de Skygate Davinci werd het vervolgens ook mogelijk om voor een
metallic of gekleurde poedercoating te kiezen. ‘Een fijn interieur is nog nooit zo belangrijk geweest als nu’, zegt De
Nooy. ‘Wij horen vaak van klanten dat onze deuren en panelen een weldadig gevoel van licht en ruimte geven. En dat
ze niet alleen voor een bijzondere binnenkomst zorgen, maar ook zeer geschikt zijn om ruimtes functioneel en visueel te
scheiden.’
Ruimte en rust
Om handgemaakte stalen binnendeuren en vaste panelen betaalbaar te maken, beperkte Skygate zich in eerste instantie
tot vaste, courante maten. Mede door hun kwaliteit en strakke lijnen zijn Skygate Stalen Binnendeuren veelvuldig
ingezet als eyecatchers in woningen en kantoren. ‘Onze deuren en panelen combineren het beste van twee werelden:
tijdloos design en een strakke uitstraling met kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien zijn ze uitermate geschikt om meer
licht in een ruimte te creëren. Dit sluit goed aan bij het verlangen dat veel mensen hebben naar ruimte en rust. Door
naast de Skygate Classic (55mm zichtzijde) nu ook een rank profiel te gaan leveren, kunnen wij met de Skygate Minimal
(35mm zichtzijde) onze klanten in de particuliere en zakelijke markt zowel betaalbaarheid als maximale creatieve
vrijheid bieden.’
Verkoop informatie
De stalen binnendeuren en panelen van Skygate voegen een prachtig stijlelement toe aan kantoren en woningen. Ze zijn
handgemaakt uit de hoogste kwaliteit staal en beschikbaar in meerdere gangbare standaardmaten en in maatwerk.
Stijlvol en betaalbaar. Deze oplossingen voor de professionele en de consumentenmarkt zijn te zien op www.skygate.nl
en in de Skygate Showroom aan de Energiestraat 7, in Naarden.

