5.

SCHUIFDEURBESLAG

HOOFDSTUK 5
SCHUIFDEURBESLAG

Schuifdeurbeslag
Schuifdeurbeslag voorliggend tot 85kg = onze standaard versie!
Het voorfrontsysteem dekt de kast volledig af.
De dragende rolelementen lopen op de kast. Onderaan lopen de
rolelementen onder de bodem in een rail en leiden de deur.
Voordelen:
- Maximale draagkracht per deur tot 85kg (!!)
- De hoogte is zijdelings regelbaar, zelfs bij deuren tot aan het
plafond perfect mogelijk
- Voor deuren tot 25mm dik
- Verpakt per set voor 2 deuren of set voor 3 deuren
- Standaard stoppers in de set
- Eventueel uit te breiden naar SOFTCLOSE door aankoop losse
dempers
- Optimale en vlot bereikbare regeling

Projectvoordelen:
- Aantrekkelijke prijs
- Ruim in voorraad
- Makkelijke montage
- Handige regeling
Contacteer ons voor meer info!
Bestelcode

Omschrijving

0603 ALIANTE2

Beslag voor set van 2 schuifdeuren tot deurdikte max. 25mm

0603 ALIANTE3

Beslag voor set van 3 schuifdeuren tot deurdikte max. 25mm

0603 ALI B

Bovenrail ALU per lengte van 6000mm
Prijs per lopende meter, profielen verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M

0603 ALI O

Onderrail ALU per lengte van 6000mm
Prijs per lopende meter, profielen verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M

Optioneel:
0603 ALI DEMPLI

Softclose LIGHT 5- 20kg

0603 ALI DEMP

Softclose STANDAARD 20 - 45kg

0603 ALI DEMPZW

Softclose HEAVY 45 - 85kg

1 per deur is enkel gedempt bij openen, 2 per deur is zowel gedempt bij openen als bij sluiten!
Afhankelijk van wat u wenst het gepast aantal dempers bijbestellen aub!
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Schuifdeurbeslag

5.

SCHUIFDEURBESLAG

Schuifdeurbeslag voorliggend tot 85kg = onze standaard versie!
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Schuifdeurbeslag
AFIL Schuifdeuren in 1 lijn
-

Systeem omkeerbaar
Loopprofiel bovenaan OF onderaan te kiezen
In sets per 2 deuren of per 3 deuren
Draagvermogen 25kg per deur
Minimum breedte per deur 450mm
Maximum breedte per deur 1400mm
Deurhoogte tot 1200mm
Deurdikte tot 40mm
Eenvoudig te installeren, flexibel in afmetingen
Hoge stabiliteit door synchronisatie stang (zie foto)
Voorzien van SOFTCLOSE bij openen, behalve bij
AFIL NANO (te weinig ruimte)

Bestelcode

Omschrijving

0601 AF2NANO

AFIL NANO per 2 deuren <15kg - deur tussen 450-650mm (zonder softclose)

0601 AF2MEDI

AFIL MEDIUM per 2 deuren <15kg - deur tussen 700-800mm (met softclose)

0601 AF2

AFIL set per 2 deuren <25kg - deur tussen 850-1400mm (met softclose)

0601 AF2M

AFIL loopprofiel 2000mm - kan zowel boven als onder

0601 AF3M

AFIL loopprofiel 3000mm - kan zowel boven als onder

0601 AF4M

AFIL loopprofiel 4000mm - kan zowel boven als onder

0601 AF2SM

AFIL begeleidingsprofiel tot 1200mm voor 2 deuren

0601 AF3SM

AFIL begeleidingsprofiel tot 1200mm voor 3 deuren
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Schuifdeurbeslag

5.

Uitermate geschikt voor TV meubels, badkamer spiegelkasten,
living meubels, dressoir kasten, enz..
U kunt zelf kiezen of u het loopprofiel boven
wenst te monteren of onderaan, systeem volledig omkeerbaar!

SCHUIFDEURBESLAG

AFIL Schuifdeuren in 1 lijn
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Schuifdeurbeslag
ONLINE Schuifdeuren in 1 lijn
- 2 versies:
- Standaard tot 55kg per deur
- Zwaar tot 85kg per deur
- Deurdikte tot 45mm (greep inbegrepen)
- 100% deuropening

STANDAARD:
- Beschikbaar in deuropstelling per 2 of 3 deuren
- Deurbreedte per 2 deuren: min. 770mm, max. 1500mm
- Deurbreedte per 3 deuren: min. 950mm, max, 1250mm
- Draagvermogen per deur tot 55kg, geen beperking naar hoogte
- Looprails verkrijgbaar in lengte per 2m - 3m - 4m
Bestelcode

Omschrijving

0601 ONSL

ONLINE deur links standaard

0601 ONSR

ONLINE deur rechts standaard

0601 ONSM

ONLINE deur midden standaard

ZWAAR:
- Beschikbaar in deuropstelling per 2 deuren
- Deurbreedte: min. 1270mm, max. 2000mm
- Draagvermogen per deur tot 85kg, geen beperking naar hoogte
- Looprails verkrijgbaar in lengte per 2m - 3m - 4m
Bestelcode

Omschrijving

0601 ONZL

ONLINE deur links zwaar

0601 ONZR

ONLINE deur rechts zwaar

Bestelcode

Omschrijving

0601 ON2M

ONLINE boven- en onderprofiel 2000mm (bovenprofiel 294mm diep, onderaan 140mm)

0601 ON3M

ONLINE boven- en onderprofiel 3000mm (bovenprofiel 294mm diep, onderaan 140mm)

0601 ON4M

ONLINE boven- en onderprofiel 4000mm (bovenprofiel 294mm diep, onderaan 140mm)
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5.

Schuifdeurbeslag
ONLINE Schuifdeuren in 1 lijn

SCHUIFDEURBESLAG

*

* 75mm enkel nodig indien u de loopwagen achteraf plaatst.
Indien je de loopwagen gemonteerd installeert,
kan u de speling beperken.
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Schuifdeurbeslag
Schuifdeurbeslag inliggend hangend tot 50kg
Het hangend tussenfrontsysteem heeft een eenvoudige constructie met een
optimale schuifkwaliteit. De dragende rolelementen lopen op een rail die u
aan de onderkant van het bovendek monteert.
Onderaan leidt de geleidingspin de deur.
Voordelen:
- De rolelementen zijn voorzien van kunststofommantelde kogellagers
en geschikt voor deuren tot 50kg.
- De dikte van de deuren speelt geen rol
- De deuren zijn beveiligd tegen ongewild uithangen en voorzien van een
beperkte hoogteregeling
- De onderste geleiding is een positioneringspin en de bodem blijft
onbelemmerd
- Rolelementen verpakt in set per deur
Bestelcode

Omschrijving

0603 TFR.718A

Beslag hangend tussenfront per deur

0603 MFR.7200.3

Bovenrail aluminium per lengte van 3000mm

0603 MFR.7200.6

Bovenrail aluminium per lengte van 6000mm

OPGELET: enkelvoudige rail dus 2 x breedte kast zeker nodig!
0603 RAI.7300.3

Onderrail U-profiel zwart per lengte van 3000mm

Montage
1. Ophangen binnenste deur: de rol op de rail positioneren en tegelijkertijd de deur onderaan in
de geleidings-pin plaatsen
2. Ophangen buitenste deur
3. Vergrendelen (veiligheid)
4. Fixeerschroeven vastzetten (na bepaling van de hoogte), zodat de deuren niet uit de rails
geraken
OPMERKING: de hoogte is alleen instelbaar tijdens de montage!

Maatvoeringen
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5.

Schuifdeurbeslag
Schuifdeurbeslag inliggend rollend 40kg
Het staand tussenfrontsysteem is een eenvoudig maar praktisch
schuifdeursysteem, eenvoudig te monteren
(scharnierboringen voor de wielen).

Bestelcode

Omschrijving

0603 TFR.639/650

Beslag staand tussenfront per deur

0603 TFR.6200.3

Onderrail aluminium per lengte van 3000mm

OPGELET: enkelvoudige rail dus 2 x breedte kast zeker nodig!
0603 RAI.7300.3

Bovenrail U-profiel grijs per lengte van 3000mm

OPGELET: enkelvoudige rail dus 2 x breedte kast zeker nodig!

Montage

Maatvoeringen

SCHUIFDEURBESLAG

Voordelen:
- De rolelementen bevinden zich onderaan de schuifdeur.
- De dikte van de deuren speelt geen rol
- Maximale draagkracht per deur: 40kg
- Door het veersysteem in de bovenste rol kunt u een deur
eenvoudig en snel monteren.
- Rolelementen verpakt in set per deur

1. Snapper (boven)
Het bovenste bevestigingselement heeft een snapper
waardoor de deur gesloten blijft
2. Rolelement (onderaan)
De deuren kunt u in de hoogte regelen met een platte
schroevendraaier
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Schuifdeurbeslag
Plooischuifdeurbeslag vrij tot 30kg
Dit systeem biedt de mogelijkheid om de deuren te plooien. De plooideuren
kunt u vrij verschuiven.

Voordelen:
- Maximale draagkracht per plooischuifdeur: 30kg
- De deur kunt u moeiteloos en snel ophangen
- Het systeem is zijdelings regelbaar
- Rolelementen verpakt in set per deur

Bestelcode

Omschrijving

0603 PFR.872/876

1) Beslag voor 1 beweegbare kant van een plooideur

0603 PFR.873/878

2) Verbindingsbeslag voor extra plooideur

0603 PFR.879

3) Scharnier voor plooifront (+/- 1 per 50cm)

0603 PFR.874

4) Scharnier voor hoge deuren en gekoppeld

0603 PFR.1080.2

Bovenrail aluminium per lengte van 2000mm

0603 PFR.1080.3

Bovenrail aluminium per lengte van 3000mm

0603 PFR.1080.6

Bovenrail aluminium per lengte van 6000mm

0603 PFR.8700.3

Onderrail aluminium per lengte van 3000mm
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5.

Schuifdeurbeslag
Montage

4

*

4

*

4

*

+

* Indien deuren hoger dan 1500mm, best extra middenscharnier gebruiken (nr. 4 - bestelcode 0603 PFR.874)

SCHUIFDEURBESLAG

Maatvoeringen
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Schuifdeurbeslag
Plooischuifdeurbeslag vast tot 30kg
Dit systeem biedt de mogelijkheid om de deuren te plooien.
Voordelen:
- Maximale draagkracht per plooischuifdeur: 30kg
- De deur kunt u moeiteloos en snel ophangen
- Het systeem is zijdelings regelbaar
- Rolelementen verpakt in set per deur
- Voor montage vaste kant, standaard potscharnieren volledige opdek te
gebruiken.

Bestelcode

Omschrijving

0603 PFR.872/876

1) Beslag voor 1 beweegbare kant van een plooideur

0603 PFR.873/878

2) Verbindingsbeslag voor extra plooideur

0603 PFR.879

3) Scharnier voor plooifront (+/- 1 per 50cm)

0603 PFR.874

4) Scharnier voor hoge deuren en gekoppeld

0603 PFR.1080.2

Bovenrail aluminium per lengte van 2000mm

0603 PFR.1080.3

Bovenrail aluminium per lengte van 3000mm

0603 PFR.1080.6

Bovenrail aluminium per lengte van 6000mm

0603 PFR.8700.3

Onderrail aluminium per lengte van 3000mm
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5.

Schuifdeurbeslag
Montage

4
+

*

4
+

*

4

*

+

* Indien deuren hoger dan 1500mm, best extra middenscharnier gebruiken (nr. 4 - bestelcode 0603 PFR.874)

SCHUIFDEURBESLAG

Maatvoeringen
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Schuifdeurbeslag
EKU CLIPO 16 schuifdeuren inliggend
- Eenvoudig te plaatsen schuifdeurbeslag voor deuren van max.
16kg, max. 1000mm breed en max. 1400mm hoog
- Wielen te plaatsen met scharnierboring 35mm
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door regelwiel achteraan beslag

Bestelcode

Omschrijving

0614 3220 071

setje voor 2 deuren

0614 3225 350

1 lengte bovenrail 3500mm

0614 3012 350

1 onderrail in te frezen 3500mm

OPTIONEEL ook te voorzien met demping, geïntegreerd in bovenrail

0614 3230 071

set demping voor 2 deuren

OPTIONEEL eindstukken om ingefreesd bovenprofiel netjes af te werken

0614 3210.082

eindstukken (per stuk)

Eindstuk voor
bovenrail (2 per rail)

Mogelijk met
demping!
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Bovenrail

Onderrail

5.

Schuifdeurbeslag
EKU CLIPO 36 schuifdeuren inliggend
- Eenvoudig te plaatsen schuifdeurbeslag voor deuren van
max. 36kg, max. 1000mm breed en max. 2200mm hoog
- Wielen te plaatsen met scharnierboring 35mm
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag
Bestelcode

Omschrijving

0614 3353.072

Clipo 36, setje voor 2 deuren

0614 3325.350

1 lengte bovenrail 3500mm

0614 3074 350

1 lengte onderrail 3500mm

OPTIONEEL ook te voorzien met demping in bovenrail

Onderrail

SCHUIFDEURBESLAG

CLIPO 36

Bovenrail

OPTIONEEL demping
- Optioneel met demping verkrijgbaar
- Gemonteerd in bovenrail
Bestelcode

0614 3159.PER2

Deurbreedte <550mm

1 set demping voor 2 deuren bestellen:
- demping in 1 richting

Deurbreedte >550mm

2 sets demping voor 2 deuren bestellen:
- demping in beide richtingen
- 1 set bestellen is demping in 1 richting

- Demping in 1 richting
- Min. 260mm

OPTIONEEL eindstuk
Bestelcode

Omschrijving

0614 3354.071

Eindstuk

- Demping in 1 richting
- Min. 260mm

Gemonteerd voorbeeld demping
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Schuifdeurbeslag
EKU COMBINO 35 schuifdeuren MIXFRONT
- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 35kg, max. 1200mm breed
en max. 2200mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 of 3 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag
Bestelcode

Omschrijving

0614 3181 073

combino 35, setje voor 2 deuren

0614 3181 074

combino 35, setje voor 3 deuren

0614 3010 350

1 lengte bovenrail 3500mm

0614 3072 350

1 lengte onderrail 3500mm

OPTIONEEL uitbreidbaar met demper

Mogelijk met
demping!

Bovenrail

Onderrail
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0614 3091 073

set dempers voor 2 deuren

0614 3043 073

adapters voor gebruik in MS

5.

Schuifdeurbeslag
EKU COMBINO 35 schuifdeuren IN FRONT
- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 35kg, max. 1200mm
breed en max. 2200mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan
beslag
Bestelcode

Omschrijving

0614 3180 073

combino 35, setje voor 2 deuren

0614 3010 350

1 lengte bovenrail 3500mm

0614 3074 350

1 lengte onderrail 3500mm

Mogelijk met
demping!

Bovenrail

0614 3091 073

set dempers voor 2 deuren

0614 3043 073

adapters

SCHUIFDEURBESLAG

OPTIONEEL uitbreidbaar met demper

Onderrail
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Schuifdeurbeslag
EKU COMBINO 35 schuifdeuren VOORFRONT
- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 35kg, max. 1200mm breed
en max. 2200mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 of 3 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag

Bestelcode

Omschrijving

0614 3182 073

combino 35, setje voor 2 deuren

0614 3182 074

combino 35, setje voor 3 deuren

0614 3072 350

1 lengte bovenrail 3500mm

0614 3184 350

1 lengte onderrail 3500mm

OPTIONEEL uitbreidbaar met demper
0614 3091 073

set dempers voor 2 deuren

Mogelijk met
demping!

Bovenrail

Onderrail

* Zie ook pagina 5-1: economische oplossing!
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5.

Schuifdeurbeslag
EKU COMBINO 60 schuifdeuren VOORFRONT
- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 60kg, max. 1400mm
breed en max. 2600mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 of 3 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan
beslag
Bestelcode

Omschrijving

0614 3074 071

combino 60, setje voor 2 deuren

0614 3074 072

combino 60, setje voor 3 deuren

0614 3046 350

1 lengte bovenrail 3500mm

0614 3092 350

1 lengte onderrail 3500mm

OPTIONEEL uitbreidbaar met demper
set dempers voor 2 deuren

Mogelijk met
demping!

SCHUIFDEURBESLAG

0614 3042 071

Bovenrail

Onderrail

* Zie ook pagina 5-1: economische oplossing!
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Schuifdeurbeslag
EKU LIBRA guillotine deur
- Schuifdeurbeslag voor enkele deur die in de corpus of voor de corpus
vertikaal kan schuiven door middel van tegengewicht in de rug
- Voor schuiffront van max. 20kg, max. 1000mm hoog en 1600mm breed.

5-19

Bestelcode

Omschrijving

0614 3015.071

LIBRA set voor 1 deur

0614 3037.250

1 lengte loopprofiel 2500mm

0614 3029.250

1 lengte afdekprofiel 2500mm

0614 3079.250

1 lengte rugwandprofiel 2500mm

0614 3036.171

1 extra geleider voor LIBRA
(tegenplaat >500mm hoog)

Schuifdeurbeslag

5.

Schuifdeurbeslag BARN
Retro 'BARN' stijl schuifdeuren, geschikt voor zowel
moderne als traditionele huisstijlen.

Bestelcode

Omschrijving

0603 BARN ZW

BARN deur beslag 80kg - 2000mm complete set ZWART
- Volledige set met looprail 2000mm
- Met 2 deurrollers inclusief bevestiging (zowel voor hout als voor steen)
- 2 eindstoppen, vloergeleider en uitvalbeveiliging
- Draagvermogen 80kg
- Uitvoering MAT ZWART

0603 BARN XL

BARN deur beslag 80kg - 2440mm complete set ZWART
- Volledige set met looprail 2440mm
- Met 2 deurrollers inclusief bevestiging (zowel voor hout als voor steen)
- 2 eindstoppen, vloergeleider en uitvalbeveiliging
- Draagvermogen 80kg
- Uitvoering MAT ZWART

0603 BARNSOFT

Softclose voor BARN deur beslag (optioneel)

SCHUIFDEURBESLAG

Elegante en krachtige uitstraling gepaard met
een functioneel en degelijk beslag in mat zwart
aan aantrekkelijke setprijs.
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Slide 80 zonder soft stop

5.

Houten deuren tot 80kg
Classic 80
Een
2x
2x
2x
1x

set “Classic 80” bestaat uit:
Classic-Fix 80
rolstelsel Classic 80
Standard Stop
vloergeleider*

Optioneel:
- bovenprofiel 40/80
- muurbeugel 40/80
- afdekprofiel
- ondergeleidingsprofiel 40/80

Een
2x
2x
2x
1x
1x

set “Click 80” bestaat uit:
Click-Fix 80
rolstelsel Click 80
Standard Stop
vloergeleider*
moersleutel

Optioneel:
- bovenprofiel 40/80
- muurbeugel 40/80
- afdekprofiel
- ondergeleidingsprofiel 40/80

Compact 80
Een
2x
2x
2x
1x
1x

set “Compact 80” bestaat uit:
Compact-Fix 80
rolstelsel Compact 80
Standard Stop
vloergeleider*
moersleutel

SCHUIFDEURBESLAG

Click 80

Optioneel:
- bovenprofiel 40/80
- muurbeugel 40/80
- afdekprofiel
- ondergeleidingsprofiel 40/80

Artikel Nr.

Omschrijving

0613 22010201
0613 22010202
0613 22010203

Schuifdeursysteem CLASSIC 80kg
Schuifdeursysteem CLICK 80kg
Schuifdeursysteem COMPACT 80kg
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Slide 80 met soft stop
Houten deuren tot 80kg
Soft stop
De deur wordt op een gedoseerde en gecontroleerde manier gestopt en vastgehouden.
De Soft-Stop wordt in het bovenprofiel geschroefd zodat er géén extra inbouwruimte nodig is.

Artikel Nr.

Omschrijving

0613 22010204
0613 22010205
0613 22010206

Schuifdeursysteem CLASSIC 80kg + softclose
Schuifdeursysteem CLICK 80kg + softclose
Schuifdeursysteem COMPACT 80kg + softclose

Simultane garnituur
Deze simultane garnituur dient om het gelijktijdig openen en sluiten mogelijk te maken van twee deuren
(tot max. 80 kg per paneel) waarvan er 1 naar links en 1 naar rechts schuift.
Een
2x
2x
1x
2x

set “Simultane Garnituur” bestaat uit:
‘Keerwiel’ met stop
‘Meenemer’
overtrokken staalkabel
set “Classic 80”

Optioneel:
- bovenprofiel 40/80
- muurbeugel 40/80
- afdekprofiel (voor bovenrail bij houten deuren)
- ondergeleidingsprofiel 40/80

Keerwiel met stop

Meenemer

Overtrokken staalkabel van 10m
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Artikel Nr.

Omschrijving

0613 22010207

Synchro systeem voor deuren 80kg (sets classic 80 inbegrepen)

5.

Slide
Houten deuren tot 80kg
Parallelle garnituur
Deze parallelle garnituur dient om het openen en sluiten van twee of meer deurvleugels (tot max. 80 kg
per paneel) die naar links of rechts schuiven.
set “Parallelle garnituur voor 2 deurvleugels” bestaat uit:
ondergeleider
buffer
regelbare ondergeleider
set “Classic 80”

Een
1x
4x
1x
3x

set “Parallelle garnituur voor 3 deurvleugels” bestaat uit:
ondergeleider
buffer
regelbare ondergeleider
set “Classic 80”

Ondergeleider

Buffer

Regelbare ondergeleider

Optioneel:
- bovenprofiel 40/80
- muurbeugel 40/80
- afdekprofiel
- ondergeleidingsprofiel 40/80
Artikel Nr.

Omschrijving

0613 22010208
0613 22010209

Parallel systeem voor 2 deuren 80kg (sets apart bestellen)
Parallel systeem voor 3 deuren 80kg (sets apart bestellen)

Bovenprofiel 40/80

33

Bovenprofiel voor houten en glazen deuren met een max. gewicht tot 80 kg.
Lengte: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m
Materiaal: aluminium
Kleur: natuurkleurig geanodiseerd
Gaten: Ø 5,5 mm, tussenafstand: 270 mm

SCHUIFDEURBESLAG

Een
1x
2x
1x
2x

31

Ondergeleidingsprofiel voor houten deuren met een max. gewicht tot 80 kg.
Lengte: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Materiaal: aluminium
Kleur: bruut
Gaten: Ø 5,5 mm, tussenafstand: 270 mm

11.5

16

Ondergeleidingsprofiel 40/80

6.75

Artikel Nr.

Omschrijving

0613 22014016
0613 22016106

Bovenprofiel schuifdeursysteem 80Kg - Per M
Onderprofiel schuifdeursysteem 80Kg - Per M
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Slide
Houten deuren
Muurbeugels
Het geboorde bovenprofiel 40/80, 160 of 240 kan men rechtstreeks aan
het plafond bevestigen. Dankzij de muurbeugels kan men deze boven
profielen ook aan de muur bevestigen. De muurbeugels dienen om de 30 cm
geplaatst te worden.
Er zijn twee types beschikbaar:
- Type 40/80 voor deuren tot max. 80 kg
- Type 160/240 voor deuren tot max. 240 kg
De muurbeugels kunnen zowel voor bovenprofielen bij houten als glazen
deuren gebruikt worden.

Afdekprofiel

Lengte: 3 m, 4 m, 6 m
Materiaal: aluminium
Kleur: natuurkleurig geanodiseerd, gepoederlakt in RAL-kleuren op
aanvraag verkrijgbaar
Artikel Nr.

Omschrijving

0613
0613
0613
0613

Muurbeugel voor schuifdeursysteem 80kg
Afdekprofiel voor schuifdeursysteem 80kg
Afdekkap L+R bovenprofiel 80kg
Regelbare ondergeleider muurmontage

22012001
22015116
22099924
22099992

Slide 160 en 240: zware versie
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0613 22010301
0613 22010302
0613 22010303

Schuifdeursysteem CLASSIC 160kg
Schuifdeursysteem CLICK 160kg
Schuifdeursysteem COMPACT 160kg

0613 22014126
0613 22516106

Bovenprofiel schuifdeursysteem 160kg per M
Onderprofiel schuifdeursysteem 160kg per M

0613 22010401
0613 22010402

Schuifdeursysteem CLASSIC 240kg
Schuifdeursysteem CLICK 240kg

0613 22014136

Bovenprofiel schuifdeursysteem 240kg per M

0613 22012002

Muurbeugel voor versie 160 en 240kg

68.1

Afdekprofiel zodat de bovenprofielen (looprails) en het volledige
geleidingssysteem (bevestiging, stop, rolstelsel) op een esthetische wijze
verborgen kan worden bij houten deuren.
15.6

5.

Slide invisible
Inbouw geleidingsprofiel voor valse plafonds
Volledig onzichtbaar
Geschikt voor kamerhoge schuifdeuren
Speciaal ontwikkeld voor gipsplaatplafonds
Afwerkingsprofiel en geleidingsprofiel in één
Nagenoeg geen kans op scheuren in plakwerk dankzij:
• Stabiel 3-kamerig profiel
• Mogelijkheid tot goede verankering in twee rijen schroefgaten
• Speciale zwaluwstaartprofilering voor goede hechting pleisterwerk
• Speciale profilering voor eenvoudige plaatsing gipskartonplaten
- Tijdswinst dankzij de eenvoudige installatie en afwerking
- Voorzien van ESSI-module waardoor montage en demontage van de deur achteraf nog steeds
mogelijk is

Artikel Nr.

Omschrijving

0613 22512403
0613 22513003
0613 22513004

PROSLIDE manual fix + standard stop + slow stop
PROSLIDE manual fix + standard stop (2x)
PROSLIDE manual fix + slow stop (2x) *

SCHUIFDEURBESLAG

-

* Minimale deurbreedte 930mm bij gebruik van dubbele slow stop
0613 22512404
0613 22513005
0613 22513006

PROSLIDE auto fix + standard stop + slow stop
PROSLIDE auto fix + standard stop (2x)
PROSLIDE auto fix + slow stop (2x) *

* Minimale deurbreedte 930mm bij gebruik van dubbele slow stop
0613
0613
0613
0613

22517112
22517113
22517114
22517116

SLIDE
SLIDE
SLIDE
SLIDE

invisible
invisible
invisible
invisible

bovenprofiel
bovenprofiel
bovenprofiel
bovenprofiel

100kg
100kg
100kg
100kg

2000mm
3000mm
4000mm
6000mm

+
+
+
+

1x
2x
2x
2x

ESSI
ESSI
ESSI
ESSI

+
+
+
+

langere
langere
langere
langere

stiften
stiften
stiften
stiften
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argenta® proslide®
Professioneel binnenschuifsysteem voor houten binnendeuren
Argent Alu stelt u het nieuw hoogkwalitatief binnenschuifdeursysteem argenta® proslide® voor.
Dit schuifdeursysteem is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. Alle onderdelen werden ontworpen om een
extreme slijtvastheid te garanderen bij een hoogfrequent gebruik.
De argenta® proslide® bestaat ondermeer uit:
- Een zeer stabiele aluminium bovenrail
- Bijzonder uitgekiende rolwagens met extra grote en brede wielen elk uitgerust met precisie
kogellagers
- Een regelbare “standard Stop” of een uitzonderlijke “Slow-Stop” demper waardoor de deur op een
gedoseerde en gecontroleerde manier gestopt en vastgehouden wordt
- Een aluminium geleidingsprofiel met bijhorend een extra sterke aluminium vloergeleider met kunst
stofhoed om speling te minimaliseren en rammelen te voorkomen
- Verschillende bevestigingssystemen zoals het “Standard-Fix” bevestigingssysteem, het “Manual-Fix”
systeem (onzichtbaar in het deurblad in te frezen) of het summum van gebruiksgemak; de
onzichtbare “Auto-Fix” waardoor het deurblad snel en eenvoudig in één handeling aan het rolstelsel
kan bevestigd worden wat een enorme tijdswinst oplevert bij het plaatsen.
Artikel Nr.

Omschrijving

0613 22513001

PROSLIDE standard fix + standard stop (2x)

0613 22513003

PROSLIDE manual fix + standard stop (2x)

0613 22513005

PROSLIDE auto fix + standard stop (2x)

0613 22513002

PROSLIDE standard fix + slow stop (2x) *

0613 22513004

PROSLIDE manual fix + slow stop (2x) *

0613 22513006

PROSLIDE auto fix + slow stop (2x) *

* Minimale deurbreedte 930mm bij gebruik van dubbele slow stop
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0613 22512402

PROSLIDE standard fix + slow stop + standard stop

0613 22512403

PROSLIDE manual fix + slow stop + standard stop

0613 22512404

PROSLIDE auto fix + slow stop + standard stop

0613 22514012

PROSLIDE bovenrail 2000mm (per lengte)

0613 22514013

PROSLIDE bovenrail 3000mm (per lengte)

0613 22514014

PROSLIDE bovenrail 4000mm (per lengte)

0613 22514016

PROSLIDE bovenrail 6000mm (per lengte)

0613 22516101

PROSLIDE onderprofiel 1M 15x15x2mm per lengte

0613 22516102

PROSLIDE onderprofiel 2M 15x15x2mm per lengte

0613 22516106

PROSLIDE onderprofiel 6M 15x15x2mm per lengte

0613 22512001

PROSLIDE muurprofiel 3000mm per lengte

0613 22512002

PROSLIDE muurprofiel 4000mm per lengte

0613 22512003

PROSLIDE muurprofiel 6000mm per lengte

0613 22512101

PROSLIDE muurbeugel

0613 22099985

PROSLIDE vloergeleider ALU

0613 22512600

PROSLIDE afdekkap voor profiel en ESSI module

0613 22599990

PROSLIDE ESSI module

0613 22515113

PROSLIDE afdekprofiel 3000mm per lengte

0613 22515114

PROSLIDE afdekprofiel 4000mm per lengte

0613 22515116

PROSLIDE afdekprofiel 6000mm per lengte

5.

argenta® proslide®
Professioneel binnenschuifsysteem voor houten binnendeuren
Profiel
- Speciale vormgeving zodat het rolstelsel niet kan opwippen
- Stabiel profiel zodat deze niet vervormt bij laterale krachten
op het deurpaneel

- Dankzij de speciale vormgeving van de wielen en het profiel
zal het rolstelsel steeds gecentreerd lopen en nooit tegen
de zijkant slepen van de bovenrail waardoor er geen
storende geluiden zullen ontstaan
- Zowel ronde als ovale bevestigingsgaten voor een snelle
montage en uitlijning
- Ovale bevestigingsgaten met ‘tanden’ zodat vermeden
wordt dat de schroeven loskomen en er extra weerstand is
tegen het verschuiven van de rail

ESSI® module
- Eenvoudige (de)montage van de kantelbare Slow-Stop demper zonder
het volledige profiel te moeten demonteren

Rolstelsel & stop

- Regelbare Standard-Stop zodat deze aanpasbaar is om in alle

argenta® proslide®
alu vloergeleider

omstandigheden perfect te functioneren
- Kantelbare Slow-Stop demper voor eenvoudige (de)montage dankzij
de unieke ESSI® module

Beveiligingssystemen

Standard-Fix
- Eenvoudig en budgetvriendelijk

Manual-Fix
- Onzichtbaar (ingefreesd in
deurpaneel)

SCHUIFDEURBESLAG

- Ideaal voor renovatie
- Een must voor muur tot muur toepassingen

Auto-Fix
- Onzichtbaar (ingefreesd in
deurpaneel)
- Eenvoudige tijdswinnende
montage zonder gereedschap
in één eenvoudige handeling

Technische specificaties
- Maximum deurgewicht: 100 kg
- Deurdikte: min. 25 mm, standaard: 38 à 40 mm,

max. 42 mm (bij wandbevestiging / geen max.
deurdikte bij plafondbevestiging)
- Min. deurbreedte bij tweezijdige Slow Stop demping
= 930 mm
- Hoogte tussen vloer en deurpaneel: 7 mm
- Afmetingen bovenprofiel: 40 x 35 mm

- Bovenprofiel (bovenrail): lengte 2000, 3000 of
6000 mm (maatwerk mogelijk)

- ESSI® module: 60 mm
- Afdekprofiel: lengte 2000, 3000 of 6000 mm
(maatwerk mogelijk)

- Hoogteregeling: 10 mm
- Afwerking profielen: natuurkleurig geanodiseerd
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argenta® slide linea
Opbouw schuifdeurbeslag voor binnendeuren
Argent Alu introduceert een nieuw, minimalistisch en innovatief opbouw schuifdeursysteem met zichtbaar
geleidingsprofiel; de argenta® slide linea.
De argenta® slide linea is een opbouw schuifdeursysteem voor houten binnendeuren met ingebouwd
anti-ontsporingsmechanisme en (optioneel) geïntegreerde Slow Stop zodat de deur op een gedoseerde en
gecontroleerde wijze gestopt en vastgehouden wordt. Gedaan dus met botsende binnenschuifdeuren.
Het systeem laat ook toe om de deur bij te regelen zodat deze perfect haaks kan hangen.
Het zichtbare geleidingsprofiel is beschikbaar in verschillende kleuren en kan ofwel mee overschilderd worden in de kleur
van de wand of net geaccentueerd worden door deze in een contrasterende kleur uit te voeren.
De argenta® slide linea is geschikt voor zowel linkse als rechts-schuivende deuren, dit voor binnendeuren van zowel moderne residentiële woningen als kantoren.
Uitvoeringen: natuurkleurig geanodiseerd
Op aanvraag: hoogglans blinkend, gekleurd geanodiseerd
(champagne,
zwart, brons), MAT 9010 (mat wit),
Technische
specificaties
Technische specificaties
Spécifications téchniques
Spécifications téchniques
ook andere RAL kleuren mogelijk
Technical Specifications
Technical Specifications
Technische Daten
Technische Daten

Voordelen
Technische kenmerken
argenta® slideHet
linea
argenta®
opbouw
slide
schuifdeurbeslag
linea opbouw schuifdeurbeslag
voor
is geschikt
binnendeuren
voor houten
is geschikt
binnen
voordeuren
houtenvan
binnen deuren van
- strak design Voorbereiden van hetHet
- voor
deurpanelen
tot 80 voor
kg binnendeuren
deurpaneel
max.
80 kg en min.
max.
deurdikte
80 kg en
28min.
mm.deurdikte 28 mm.
Préparation de la porte en
bois -slide
- zichtbaar geleidingsprofiel
mimimum
deurdikte:
28mm
L’argenta®
linea,
L’argenta®
un système
slide
linea,
design
unen
système
applique
design
pouren
des
applique
portes coulissantes
pour des portes
convient
coulissantes
pour desconvient
portes pour des portes
max.
intérieures
80 kg
et d’une
de max.
épaisseur
80 kg etmin.
d’une
de
28
de 28 mm.
Preparation of the door intérieures-delengte
- onzichtbaar rollenstelsel
geleidingsprofiel:
2épaisseur
ofmm.
3mmin.
(andere
afmetingen op aanvraag)
The argenta® slideThe
linea,
argenta®
a sliding
slide
door
linea,
system
a sliding
for interior
door system
doors for
with
interior
exposed
doors
tracks
withis exposed
suitable for
tracks
interior
is suitable
doors for interior doors
Vorbereitung der Tür
ofmm.
Slow Stop
of max. 80-kgStandaard
andofa max.
min. thickness
80 kgStop
andof
a min.
28
thickness
of 28 mm.
Die Argenta
DiaDie
Linea,
Argenta
ist ein® Beschlagsystem
Dia
Linea,
ist einfür
Beschlagsystem
auf der10mm
Wand für
laufende
auf type
derInnenschiebetüren
Wand
laufendevoor
Innenschiebetüren
geeignet
für Innentüren
geeignet
für Innentüren
- ®type
12mm
voor
plinten
van
of
18mm
plinten
van
15mm
von max. 80 kg und
voneine
max.
min.
80 kg
Dicke
undvon
eine
28min.
mm.Dicke von 28 mm.

Ø8

102

102
X-102+10

10

10

X-102+10

X

X

11

11

102
11

16
10

10

OP BESTELLING!
Levertijd 2-tal weken

Bij bestelling aangevenBij
wat
bestelling
de dikte aangeven
van de plint
wat
is:de dikte
van
de plintspecify
is:
When
ordering,
the plinth
thickness:
When
ordering,
specify the plinth thickness:
10 of 15 mm
10 of 15 mm
10 or 15 mm
10 or 15 mm
der Bestellung geben
Sockel Dicke:
BeiSie
derden
Bestellung
geben Sie den Sockel Dicke:
Au moment de l’ordre spécifiez
l’épaisseur
Au moment
de l’ordre spécifiezBei
l’épaisseur
10 oder 15 mm
10 oder 15 mm
de la plinthe: 10 ou 15 mm
de la plinthe: 10 ou 15 mm

Omschrijving

0613 21210111
0613 21210112

LINEA set 80KG 12/18mm met standaard stop
LINEA set 80KG 12/18mm met softclose stop
Bevestig de rolelementen
en de zijdelingse geleidingen
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18

Type 15 mm plint
Type 15 mm plint
12 plinthe Type 15 mm plinthe
Type 15 mm
Type 15 mm plinth
Type 15 mm plinth
Type 15 mm Fussleiste Type 15 mm Fussleiste

12

Artikel Nr.

0613 21210012
0613 21310012

15

7
Optie/Option

0613 21210011
0613 21310011

18

16

16

15

X-102+10

10

12

Type 10 mm plint
Type 10 mm plint
Type 1012
mm plinthe Type 10 mm plinthe
Type 10 mm plinth
Type 10 mm plinth
Type 10 mm Fussleiste Type 10 mm Fussleiste

10

10

14
4

12

14

16

16

12

10
93.5

10

X-102+10

X
10

10

31.5

11

15

X

15

12

102

46
67

67

46

4
67

46

72.5

4
72.5

R1
0

18
4

18

151

72.5

18

Fixer afdekprofiel
les coulisses et
LINEA
12mm - 2000MM - per lengte
les supports latéraux
LINEA
afdekprofiel
12mm - 3000MM - per lengte
Fix the
running gear and the
lateral supports

Befestigen Sie Das Laufwerk
und die Seitenträger

LINEA afdekprofiel 18mm - 2000MM
- per
CLICK
CLICK lengte
LINEA afdekprofiel 18mm - 3000MM - per lengte

De Slow Stop zal zichzelf
Dekalibreren
Slow Stop zal zichzelf kalibreren
tijdens de installatie wanneer
tijdens men
de installatie
het
wanneer men he
paneel voor de eerste keer
paneel
opent
voorende
sluit
eerste keer opent en s

L’amortisseur Slow StopL’amortisseur
inséré dans le
Slow
guide,
Stop
seinséré dans le
recharge automatiquement
recharge
à la première
automatiquement à la prem
fermeture de la porte. fermeture de la porte.

The Slow Stop shock absorber
The Slow
will
Stop
calibrates
shock absorber will cal
itself automatically when
itself
theautomatically
door panel when the door pa
closes for the first time closes for the first time

Der Slow-Stop-Stoßdämpfer
Der Slow-Stop-Stoßdämpfer
wird nach dem
wird na
ersten Verschluss der Tür
ersten
automatisch
Verschluss
in der Tür automatisc
Betrieb gesetzt
Betrieb gesetzt

5.

SCHUIFDEURBESLAG

argenta® slide linea
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Onzichtbaar schuifdeurbeslag
MAGIC voor binnendeuren
Revolutionair volledig onzichtbaar schuifdeursysteem voor
binnendeuren. Zowel loopwielen als loopprofiel NIET zichtbaar.
Geschikt voor deuren van 700 tot 1700mm breed, max. 80kg
draagkracht.

Bestelcode

Omschrijving

0603 MAG1800

Set compleet MAGIC tot 80kg, deurbreedte 70cm-170cm

Linkse deur

5-31

Rechtse deur

SCHUIFDEURBESLAG

5.
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Schuifdeurbeslag
HAWA CONCEPTA
-

Inschuifdeursysteem voor deuren vanaf 1250mm tot 2850mm
Gewicht 25kg tot 50kg
Voor deurdikte 19 tot 50mm
Systeem zowel links als rechts te gebruiken

Technische gegevens en tekening te raadplegen via onze website.

Bestelcode

Omschrijving

0615 22308

HAWA CONCEPTA 25 - 1250/1850mm HOUT

0615 22309

HAWA CONCEPTA 30 - 1851/2300mm HOUT

0615 24733

HAWA CONCEPTA 40 - 1851/2500mm HOUT

0615 22310

HAWA CONCEPTA 50 - 2301/2850mm HOUT

Toebehoren
Bestelcode

Omschrijving

0615 22306

Extra scharnier voor CONCEPTA 25/30/40/50

0615 24006

HAWA magnetisch centreerstuk

0615 23221

Verbindingshaak 650mm CONCEPTA

0615 23223

CONCEPTA connector 110mm - L.650mm voor 2 deuren

0615 23224

CONCEPTA connector 110mm - L.900mm voor 2 deuren

0615 23225

CONCEPTA connector 110mm - L.26mm voor 2 deuren

Extra scharnier voor
CONCEPTA 25/30/40/50

HAWA magnetisch
centreerstuk

Verbindingshaak 650mm
CONCEPTA
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HAWA Concepta 25/30

HAWA Concepta 40/50

5.

Schuifdeurbeslag
HAWA CONCEPTA FOLDING
- Plooibare inschuifdeuren voor deuren vanaf 1250mm
tot 2600mm
- Gewicht per deur 25kg (per deurpaar max. 50kg)
- Voor deurdikte 19 tot 28mm
- Bestaat in versie links en versie rechts

Bestelcode

Omschrijving

0615 24002

HAWA CONCEPTA FOLDING links
1250/1850mm HOUT

0615 24003

HAWA CONCEPTA FOLDING rechts
1250/1850mm HOUT

0615 24000

HAWA CONCEPTA FOLDING links
1851/2600mm HOUT

0615 24001

HAWA CONCEPTA FOLDING rechts
1851/2600mm HOUT

links

1x links & 1x rechts

rechts

SCHUIFDEURBESLAG

Technische gegevens en tekening te raadplegen
via onze website.
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Schuifdeurbeslag
Inschuifdeursysteem Accuride 1319
Zeer degelijk inschuifdeursysteem op kogelgeleiders voor zachte, geruisloze loop. Kan gebruikt worden voor deuren tot een hoogte van 700mm
maar in combinatie met synchronisatie op volgende pagina ook geschikt voor deuren tot 1800mm.
Geschikt voor houtdikte 16 tot 20mm
Handige setverpakkingen per deur met technische gegevens.
Plaatjes en scharnieren niet meegeleverd maar los bij te bestellen .
(zie hoofdstuk scharnieren)
* Kan zowel voor horizontale als voor verticale toepassing.
Bestelcode
0101 1319 40K (voor kastdiepte 400mm)
0101 1319 45K (voor kastdiepte 450mm)
0101 1319 50K (voor kastdiepte 500mm)
0101 1319 55K (voor kastdiepte 550mm)
0101 1319 60K (voor kastdiepte 600mm)
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5.

Schuifdeurbeslag
Synchronisatie 1316 voor inschuifdeursysteem 1319 ACCURIDE
Synchronisatie systeem voor gebruik met inschuifdeursysteem 1319 (zie vorige pagina). Door gebruik van dit systeem kunnen deuren
inschuiven tot een hoogte van 1800mm en een max. gewicht van 25kg voor houtdikte 16mm tot 20mm.
Deuren hangen niet af en hebben door de kogelgeleiders een geruisloze en zachte loop. Worden geleverd in handige setverpakkingen met
montagehandleiding en alle onderdelen. De scharnieren en plaatjes dient U zelf te voorzien. U kunt uiteraard onze scharnieren bijbestellen
(raadpleeg hiervoor hoofdstuk scharnieren).
* Stang 8mm dient u ook apart bij te bestellen.
Bestelcode
0101 1316 KT40 (kastdiepte 400mm)
0101 1316 KT45 (kastdiepte 450mm)
0101 1316 KT50 (kastdiepte 500mm)
0101 1316 KT55 (kastdiepte 550mm)
0101 1316 KT60 (kastdiepte 600mm)
Bestelcode stang 8mm
0150 22667250 (stang 8mm, 2500mm lang)
D
C
B

24

78

15.2

FIXING SL
OTS
Ø4.6 x 5.3

5 2 .8

14

TR±3

16

3

16

Ø4.5 x 20.3

22.5

Ø4.5 (x8)
11
13.51 8
23

22

1319

SL

DZ61040/DZ61050

SL

Ø35

1316

122 min.
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A
178

65
4

12.5

Ø35

1319

30

4
45 min.

16

2

Ø35

75

4
45 min.

16

32

Ø35

50
19

2

10 min.

1316

19
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Schuifdeurbeslag toebehoren
Borstelprofiel
- Lengtes van 2.5M met bijgeleverd ALU-profiel op te schroeven
Bestelcode

0650 40641807

Greepprofiel
- L-profiel in aluminium geanodiseerd
- Standaard verkrijgbaar op lengte van 3M
- Kan zowel voor schuifdeuren als voor fronten (schroefgaten zelf te voorzien)
Kan op bestelling ook op maat of in andere kleuren alsook met eventuele
schroefgaten.
Bestelcode

SGK.35155 3M

Greepprofiel
- Esthetisch aluminium greepprofiel voor het zelf vervaardigen
van sterke en hoge schuifdeuren
- Doet dienst als greep maar tegelijk ook als deurrechter
- Volledig in aluminium en verkrijgbaar in alu geanodiseerd (natuurkleur) of wit
geëpoxeerd
- Kan gebruikt worden met verstevigingslijst aan andere zijde
- Geschikt voor houtdikte 18mm
- Voorzien van schroefgaten voor makkelijke bevestiging
- Lengte 2500mm per profiel
Bestelcode

0610 25/ALU (aluminium)
0610 25/WIT (wit)

Verstevigingslijst
-

Wordt meestal gebruikt samen met greepprofiel
Volledig in aluminium
Voorzien van schroefgaten voor makkelijke montage
Geschikt voor houtdikte 18mm
Geleverd in lengtes van 2500mm
Verkrijgbaar in aluminium geanodiseerd (natuurkleur) of wit geëpoxeerd

Bestelcode

0610 20/ALU (aluminium)
0610 20/WIT (wit)
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Schuifdeurbeslag toebehoren

5.

Deurrechter EKU

Bestelcode

Omschrijving

0614 3027 081

Set deurrechters 1 deur =1038mm

0614 3027 084

Set deurrechters 1 deur =1863mm

Deze deurrechter is steeds per set van 2 verpakt voor 1 volledige deur!!
Deurrechter REME
- Stevige deurrechter met aluminium afdeklatten voor hoogwaardige
afwerking
- Geschikt voor deuren vanaf 16mm dikte tot 2600mm hoogte
- Uitvoering: metaalkleur
- Lengte: 1900mm
Bestelcode

Omschrijving

0602 1900

Per stuk

SCHUIFDEURBESLAG

- Stevige deurrechter met aluminium afdeklatten voor
hoogwaardige afwerking
- Geschikt voor deuren vanaf 16mm dikte tot
2600mm hoogte
- Uitvoering: aluminium
- Lengte: 1038mm en 1863mm

Optioneel verkrijgbaar: dwarsbevestigers om te vermijden dat profiel bij
uitregelen zou uitbreken (apart te bestellen, 4 stuks per deurrechter)
0602 56432900

Per stuk

Deze deurrechter is steeds per STUK verpakt,
wij bevelen 2 stuks aan per deur voor
optimaal resultaat.
5-38

Schuifdeurbeslag toebehoren
Deurrechter ST701
Deurrechter kan men zowel infrezen als opschroeven
Verkrijgbaar in 2 lengtes
Onderaan 300mm inkortbaar
Bovenaan te regelen via zeskantsleutel
Regelkracht: 20kg trekkracht

-

1,5

10,5

10

22
32

22

10

4

Bestelcode

Omschrijving

0602 ST701-20

Lengte 2000mm, inkortbaar tot 1700mm

0602 ST701-23

Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm

0602 ST701-26

Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm

1,5

5

R1

R1

10

7,5
32

Deurrechter ST712

16

2 1,2

-

10
23,1

Deurrechter kan infrezen
Verkrijgbaar in 2 lengtes
Onderaan 300mm inkortbaar
Bovenaan te regelen via zeskantsleutel
Zeer hoge regelkracht: 60kg trekkracht (!)
Versie links of rechts

16,9
40

41
21

6,9

8

4

8,5

5,2

3,2

13,5

2

3,2

8,5

1,2

4,6

Omschrijving

0602 ST712-23

Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - LINKS

0602 ST712-23R

Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - RECHTS

0602 ST712-26

Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - LINKS

0602 ST712-26R

Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - RECHTS

Optie: mohairborstel voor deze deurrechter

9,8
23

Bestelcode

16,8
39,8

0602 STCA04300

Mohairborstel ZWART 3000mm, H.9mm x B.4.8mm

0602 STCA04355

Mohairborstel GRIJS 3000mm, H.12mm x B.4.8mm

Greep met deurrechter ST741
- Deurrechter kan men opschroeven en dient tevens
als greep
- Montage via speciale schroeven die meegeleverd worden
- Verkrijgbaar in 3 lengtes
- Onderaan 300mm inkortbaar
- Bovenaan te regelen via zeskantsleutel
250 / 300

8

10

4,5

Omschrijving

0602 ST741-20

Lengte 2000mm, inkortbaar tot 1700mm

0602 ST741-23

Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm

0602 ST741-2

Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm

6,2

11,8
18

Bestelcode

5-39
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5.

Schuifdeurbeslag toebehoren
Deurrechters TERNO
Deurrechters om hoge deuren recht te trekken. Verpakt per 2 in een set (voor 1 deur). Ook geschikt (versie 570)
voor hoge deuren tot 2700mm. Afdekprofiel kunststof lichtgrijs. Regelbaar in het midden.
Bestelcode

Omschrijving

0603 590/P/2B

Deurrechters 590 lichtgrijs set per 2 voor deuren van 2000mm tot 2250mm

0603 570/P/2B

Deurrechters 570 lichtgrijs set per 2 voor deuren van 2450mm tot 2700mm
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Schuifdeurbeslag vloer tot plafond

5.

Systeem vloer tot plafond
Dit schuifdeursysteem is volledig vervaardigd uit aluminium, verkrijgbaar in verschillende decors,
wielen verwerkt in het profiel waardoor ze ook als tussenwand kunnen fungeren.
Geluidsloos lagersysteem met hoogwaardige afwerkingsaccenten.
Verkrijgbaar gemonteerd met glas, hout of gecombineerd en zelfs mogelijk als zelfbouwpakket.
Snelle levertijd (3 weken) en handige berekeningsformule om zelf uw prijzen te kennen.
Vraag onze aparte info met documentatie, demokoffer en prijslijst aan via: 03/464.00.91

SCHUIFDEURBESLAG

Ook verkrijgbaar HANGEND zonder onderrail!
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Schuifdeurbeslag vloer tot plafond
DISCRETO vloer tot plafond zonder kader
Schuifdeuren van vloer tot plafond, met greepprofielen en eindprofielen in ALU of zwart.
Complete wielenset voor deuren 18mm.
Bestelcode

Omschrijving

0660 DISHAR

DISCRETO wielenset compleet voor 1 deur

0660 DISL+LALU

DISCRETO L profiel MET lip 2600mm ALU

0660 DISL+ZZWA

DISCRETO L profiel MET lip 2600mm ZWART

0660 DISLALU

DISCRETO L profiel 2600mm ALU

0660 DISLZWA

DISCRETO L profiel 2600mm ZWART

0660 DISDUBBOA

DISCRETO bovenrail dubbel ALU per meter

0660 DISDUBBAZ

DISCRETO bovenrail dubbel ZWART per meter

0660 DISDUBONA

DISCRETO onderrail dubbel ALU per meter

0660 DISDUBONZ

DISCRETO onderrail dubbel ZWART per meter
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Verkrijgbaar in
2M - 3M - 4M of 6M

Vraag onze folder met prijslijst en technische info aan!
03/464.00.91 of info@du-pont.be

Infreesgrepen

5.

Nieuw in ons programma

Infreesgreep TREK
- Om in te bouwen in kopse kant van schuifdeur
- Gedempte sluiting
- Infreesmaat: 154x29mm, diepte 17mm

Bestelcode

Infreesgreep ROND
- Om in te bouwen in kopse kant van schuifdeur
- Met hogere retour rand onderaan voor optimale grip
- Infreesmaat: diameter 25mm, diepte 19mm

Bestelcode

0613 BOU16IN

Infreesgreep DRUK

SCHUIFDEURBESLAG

0613 POI16312IN

- Om in te bouwen in kopse kant van schuifdeur
- Met sluitknop
- Infreesmaat: diameter 26mm, diepte 18mm

Bestelcode

0613 BOU9430NM
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No-Ha® schuifdeurgreep
Coverplate No-Ha 2.0

Afwerkingsplaatje
Standaard maat voor volgende producten

Bestelcode

Omschrijving

1210 P01

Afdekplaat MDF met primer

1210 P02

Inox geborsteld

1210 NM937

No-Ha 2.0 mini: slot met sluiting

1210 NM938

No-Ha 2.0 mini: slot

1210 NS200

No-Ha 2.0 Slide: greep voor schuifdeuren D=40mm

1210 NS205

No-Ha 2.0 Slide: greep voor schuifdeuren D=45mm

1210 NS210

No-Ha 2.0 Slide: greep voor schuifdeuren D=50mm

1210 NS105

No-Ha 2.0 Slide: greep voor schuifdeuren éénzijdig

1210 NK250

No-Ha Single: greep voor kasten en laden

Extra te bestellen:
- 2x voor sloten en dubbele schuifdeurgrepen
- 1x voor kastgreep of enkele schuifdeur

®

No-Ha

Single

Functionele karakteristieken
De No-Ha Single is een greep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren voor kasten, alle draaideuren voor
kasten en voor schuifladen.
Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren en de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren.
Het No-Ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het
deurblad.
Het No-Ha afwerkingsplaatje is als supplement beschikbaar in MDF en in geborstelde inox. De uitfrezing in het deurblad is dezelfde als deze
voor de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren.
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Bestelcode

Omschrijving

1210 NK250

Zowel voor draaideuren, schuifdeuren in 1 lijn, standaard schuifdeuren, lades en draaideuren

Apart te bestellen:
- Afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1 per greep

5.

No-Ha® schuifdeurgreep
®

No-Ha

2.0 Slide

Functionele karakteristieken
De No-Ha 2.0 Slide is een deurgreep die in het deurblad
verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren, zowel
deze die in de muur schuiven als degene die ervoor geplaatst
worden.
Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha
2.0 voor draaideuren. Het No-Ha afwerkingsplaatje is niet
inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit
aan te passen aan de afwerking van het deurblad. Het No-Ha
afwerkingsplaatje is als supplement beschikbaar in MDF en in
geborstelde inox.

Afmetingen:
- Opening: 87 x 45mm
- Afwerkingsplaatje: 85.5 x 43.5mm
Opmerking: het afwerkingsplaatje wordt aangepast aan de
opppervlakte afwerking van het deurblad en is NIET inbegrepen
in het mechanisme van de deurgreep.

1210 NS200
Schuifdeur beide zijden 38mm+

1210 NS205
43mm+

1210 NS105
Schuifdeur enkele zijde 27mm+

38mm+

Bestelcode

Omschrijving

1210 NS105

Uitvoering ENKEL, vanaf 27mm deurdikte

1210 NS210
48mm+

SCHUIFDEURBESLAG

De uitfrezing in het deurblad is dezelfde als deze voor de
No-Ha 2.0 voor draaideuren. Bij de in de muur verdwijnende
schuifdeur dient op de kop een supplementair stukje geplaatst
te worden om de deur weer uit de muur te trekken.

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1x per greep
1210 NS200

Uitvoering DUBBEL, vanaf 38mm deurdikte

1210 NS205

Uitvoering DUBBEL, vanaf 43mm deurdikte

1210 NS210

Uitvoering DUBBEL, vanaf 48mm deurdikte

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 2x per greep
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