
Bij de Pure collectie speelt Dauby in op het tijdloze, maar bij de CDF collectie meer 
het klassieke. Zo komt elke stijl aan bod. De uitgebreide collecties gaan van deurbe-
slag tot meubelbeslag, maar zelfs ook accessoires en tegels. Zo kunt u de gewenste 
trend, het model of de kleur doortrekken in het hele huis.

Industrial design
De stijl Industrial Design is momenteel helemaal aan het opkomen. Hierbij worden 
veel ruwe materialen gebruikt, zoals blote bakstenen of betonvloeren. Er wordt maar 
weinig met bijkomende materialen gewerkt. Het is strak en basic. De ruwe materialen 
komen overal in terug. De twee nieuwe metalen van Dauby, ruw metaal en brons, 
sluiten daar perfect bij aan. ‘Ruwbrons is het nieuwe zwart’, volgens Dauby. Het kan 
zowel strak en modern als afgerond en retro. Dat maakt het speciaal, je kunt er veel 
markten mee bespelen. 
De verschillende collecties van Dauby kunnen ook gemakkelijk gecombineerd wor-
den. Elke stijl en kleur en ieder materiaal is mogelijk. Het gaat heel ver, er zijn onein-
dig veel mogelijkheden binnen de collecties van Dauby. Elke nieuwe creatie blijft ver-
rassen.

Samenwerking
Dauby nodigt u graag uit in haar showroom om u alles te vertellen over de verschil-
lende modellen en collecties. U kunt de materialen voelen en zo ervaren hoe het zou 
zijn als ze straks in uw woning geplaatst zijn. Dauby zal samen met uw aannemer of 
schrijnwerker alles regelen, zodat u alleen nog maar uw wensen hoeft door te geven. 
U bent compleet ontzorgd. 
  
 

Dauby speelt perfect in op de trends
‘Ruwbrons is het nieuwe zwart’

Deur,- raam,- en meubelbeslag van natuurlijke materialen, daar is Dauby gespecialiseerd in. Alle producten worden ge-

produceerd aan de hand van een authentiek gietproces. Vervolgens wordt het met de hand afgewerkt, wat elk stuk 

uniek maakt. Dauby presenteert met haar verschillende collecties diverse stijlen, waardoor er voor u altijd het perfecte 

product te vinden is. 

Dauby
Uilenbaan 86
B-2160 Wommelgem / 
Antwerpen

Contact:
Email: info@dauby.be
Tel: +32 33 54 16 86

Voor meer informatie:
www.dauby.be
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