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DORMA-Glas beslag

Robuuste entrees.

Net zo buitengewoon als
vanzelfsprekend. Ze openen
en sluiten, draaien en
schuiven. En ze zien er
gewoon goed uit. DORMA-
beslagen maken uw volglas-
binnendeur tot de charmante
entree van de ruimte. 

Wat zijn uw wensen? Wat
zijn de concrete praktische
eisen? DORMA-beslagen
bieden voor elke situatie een
perfecte oplossing. Voor
zakelijke of particuliere
toepassingen. Als draai- of
schuifdeur. Voor intensief
gebruik en decoratieve toe-
passingen.

Diversiteit in design,
eersteklas materiaal en de
allermodernste veiligheids-
componenten verschaffen
nagenoeg onbegrensde
mogelijkheden. Hiertoe
behoren ook geblindeerde en
geluidswerende oplossingen.
Laat u inspireren en over-
tuigen: uw ideeën en
DORMA-beslagen vormen
een uitstekend team.

3



4



5

ARCOS Studio

Even esthetisch 
als hoogwaardig: het
ARCOS Studio scharnier
met huls.

Discrete perfectie.

Daar kijkt zelfs de vakman
van op: ARCOS Studio levert
in stijlvol, compact boog-
design een indrukwekkende
hoeveelheid overtuigende
argumenten. 

De veelzijdige combinatie-
mogelijkheden van opper-
vlakken, slotfuncties en
krukvarianten voldoen aan
elke wens – te beginnen bij
de speciale ARCOS-deurkruk
die met rozetten of kruk-
kraag naar keuze voor of
achter gepositioneerd kan
worden. 

Wat betreft de sloten kan
worden gekozen uit baard-
sloten, profielcilinders of
Kabacilinders. Deze voldoen
alle aan DIN 18251, klasse
3, volgens typekeuring met
200.000 bewegingen van de
klinkfunctie en 50.000
bewegingen van de grendel.
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ARCOS Office

Een vorm van formaat.

Alles vloeit: ARCOS Offi-
ce nodigt met zijn harmo-
nieuze en expressieve uit-
straling echt uit om de deur
te openen. Dit buitengewone
systeem vindt vooral veel
weerklank in openbare
gebouwen. 

Het aantrekkelijke design
gaat gepaard met geraffi-
neerde functionaliteit en
robuuste techniek. De sloten
voldoen aan DIN 18251,
klasse 3, volgens typekeu-
ring met 200.000 bewegin-
gen van de klinkfunctie en
50.000 bewegingen van de
grendel. Het merendeel van
de sloten werd bovendien
door een onafhankelijk
onderzoeksinstituut onder-
worpen aan een uitgebreide
test bestaande uit 500.000
bewegingen van de klink-
functie en 100.000 bewe-
gingen van de grendel en
goedgekeurd.
Opmerking bij DIN 18251,
klasse 3: “De sloten worden
o.a. aanbevolen voor huis-
deuren en openbare gebou-
wen (zogenaamde projectslo-
ten).”  

Zowel bij niet afsluitbaar,
baardslot of voor profielcilin-
der – ARCOS Office vervult
elke taak in het daglijks
gebruik. Ook de op verschil-
lende kozijntypen afgestem-
de scharniervarianten dragen
hiertoe bij. 

De qua design afgestem-
de krukuitvoering met of
zonder rozet vervolmaakt het
programma. En in elke com-
binatie behoudt het sieraad
voor volglas-deuren zijn
representatieve uitstraling.

Spant een elegante boog
naar het glas: het ARCOS
Office scharnier.

In alle varianten 
representatief: het ARCOS
krukgarnituur hier met 
krukkraag.
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Studio Rondo: lijnenspel
met sierlijke bogen.

Studio Classic: 
rechtlijnigheid troef.

Studio Rondo
Studio Classic

Slanke klassieker.

Studio Rondo en Studio
Classic hebben langdurige
beproevingen reeds met vlag
en wimpel doorstaan. Dit
solide systeem is niet voor
niets buitengewoon geliefd. 

Deze klassieker in wo-
ningen onderstreept het
royale karakter van glas-
deuren – zowel met kruk-
kraag als in de rozetvarian-
ten. Verschillende slotop-
lossingen komen volledig
tegemoet aan individuele
behoeften. Alle sloten
voldoen aan DIN 18251,
klasse 3, volgens type-
keuring met 200.000
bewegingen van de
klinkfunctie en 50.000
bewegingen van de grendel.

Dankzij de grote verschei-
denheid aan materialen en
kleuren kunnen de opper-
vlakken mooi op de omge-
ving worden afgestemd.
Planning en montage zijn
hierbij uitermate eenvoudig.
De optimale klembevestiging
bij dagelijks openen en
sluiten.
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Studio Gala scharnier: 
elegant en ingetogen.

Designkrukken: iets 
extra's voor buitenge-
wone accenten.

Studio Gala

Elegantie over de hele lijn.

Een compliment voor
representatieve glasdeuren:
Studio Gala plaatst met zijn
dynamische lijnenspel mar-
kante accenten en onder-
streept het hoogwaardige
karakter van royale glas-
architectuur. 

Het systeem is geschikt
voor alle deurkrukken zonder
rozetten en is gebaseerd op
gestandaardiseerde glas-
bewerking. Complete garni-
turen met diverse slotvarian-
ten bieden oplossingen voor
enkele en dubbele deuren. 

Alle slotelementen vol-
doen aan DIN 18251, klasse
3, volgens typekeuring met
200.000 bewegingen van de
klinkfunctie en 50.000
bewegingen van de grendel.
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Junior Office
Junior Office Classic

Solide argumenten.

Hoge dagelijkse belasting
vraagt om bestendigheid –
voor velen een reden om in
openbare omgevingen voor
Junior Office te kiezen.
Hetzelfde geldt voor de net
zo belastbare, rechtlijnige
Classic-variant. 

Achter het programma
“Junior” gaat een volgroeid
professioneel systeem
schuil: een veelheid aan
vormgevingsopties voor
oppervlakken en een ruime
keus aan slotvarianten,
krukken en scharnieren.
Regelmatig openen en
sluiten kan de Junior Office
niet uit evenwicht brengen.

De sloten voldoen aan
DIN 18251, klasse 3, vol-
gens typekeuring met
200.000 bewegingen van de
klinkfunctie en 50.000
bewegingen van de grendel.
Het merendeel van de sloten
werd bovendien door een
onafhankelijk onderzoeksin-
stituut onderworpen aan een
uitgebreide test bestaande
uit 500.000 bewegingen van
de klinkfunctie en 100.000
bewegingen van de grendel
en goedgekeurd.
Opmerking bij DIN 18251,
klasse 3: “De sloten worden
o.a. aanbevolen voor huis-
deuren en openbare ge-
bouwen (zogenaamde
projectsloten).” 
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Junior Office Classic

Speciaal scharnier met
sobere waardigheid: 
het uiterlijk wordt bepaald 
door puur edelstaal en  
de zichtbare functie.

Tijdloos klassiek
design: het Junior Office
Classic scharnier.

Afgestemd op het 
slotuiterlijk: 
het Junior Office 
scharnier.
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Krachtig design voor 
veeleisende omgevingen:
draaideurbeslag met 
punthouders die vlak in 
het glasoppervlak liggen.

MANET 
draaideursysteem

Ruimte voor creativiteit.

Wie bij het interieur-
ontwerp kiest voor glas,
schept openheid. Dankzij
MANET staat zelfs een deur
dit doel niet in de weg.
Integendeel: het kozijnloze
MANET draaideursysteem
onderstreept het royale
karakter van transparante
architectuur en accentueert
fraai met lijnen en formaat. 

Het programma toont zijn
enorme flexibiliteit door zijn
veelzijdige integratiemoge-
lijkheden: in een muurope-
ning, met bovenlicht en
glazen zijpanelen of bij
puntbevestigde glaswand-
constructies – het MANET
draaideursysteem voegt zich
compromisloos in elk ont-
werp en in elke realiteit.
Naar wens ook met midden-
of hoekslot.
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MANET 
schuifdeursysteem

Open voor het bijzondere.

Een schuifdeur heeft
altijd iets bijzonders. En het
kozijnloze MANET schuif-
deursysteem geeft dit
bijzondere nog eens extra
charme en hoogwaardige
functionaliteit. Het design-
beslag laat hierbij zeer
flexibele oplossingen toe,
bijvoorbeeld in glazen
scheidingswandconstructies
of voor muuropeningen. De
deur zweeft over de stabiele
looprail nauwelijks hoorbaar
en soepel opzij. 

Of heeft u liever twee
tegengesteld werkende
parallelschuifdeuren? Er zijn
zeer veel mogelijkheden –
zelfs gebogen varianten. 

Midden- en hoeksloten
laten zich net zo goed
integreren als bijvoorbeeld
tochtstrips rondom.

Punthouder, 
karakteristiek voor 
het complete systeem.
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TWIN

Transparant. 

Inkijk scheppen, inkijk
afschermen: De glasdeur
TWIN ensceneert geheel
persoonlijke licht- en zicht-
omstandigheden – afhanke-
lijk van de gewenste open-
heid of discretie. 

Deze veelzijdige deur 
kan door haar twee-platen-
constructie in standaard-
kozijnen worden geïnte-
greerd. Uitstekende warmte-
en geluidsisolerende eigen-
schappen maken de TWIN
bijzonder geliefd. Deze
eigenschappen kunnen door
de inbouw van een telesco-
pische deurafdichting
geoptimaliseerd worden. 

Overigens: een geheel
eigen uiterlijk kan worden
bereikt door de vormgeving
van het middenbereik van de
plaatbinnenzijden, bijvoor-
beeld d.m.v. zeefdrukken,
slijpen, etsen of folie-lami-
nering.

De hoogwaardige 
beslagen zijn van 
roestvrij gepolijst 
edelstaal.
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Schuifdeursystemen 
AGILE 150 / RS 120 / RS 40

Gemakkelijk open en dicht.

Ruimte scheppen, open-
heid demonstreren, inkijk
provoceren – de keuze voor
een schuifdeursysteem kan
vele redenen hebben. 

Er spreken echter meer
argumenten in het voordeel
van de stijlvolle DORMA-
systemen: de stabiele, rigide
looprails kunnen op maat
worden gezaagd. Daar waar
bekledingen noodzakelijk
zijn, kunnen deze  op
eenvoudige wijze worden
aangebracht. Een glasbewer-
king is niet nodig en de op-
hanging maakt zelfs een to-
lerantiecompensatie na de
montage mogelijk. Dankzij
grote, naald- of kogelgela-
gerde kunststoflooprollen
bewegen de loopwagens
bijzonder licht en stil. 

Extra comfort voor grote
doorgangsbreedtes bieden
de Syncro-versies. Met
behulp van speciale kabel-
trektechniek openen de
installaties met dubbele
vleugels tegengesteld,
waarbij slechts één vleugel
moet worden bediend.

De voordelige 
oplossing voor lichte 
deuren: RS 40.

Minimaal gedimensio-
neerde looprail, onzicht-
baar geleide klemloop-
wagen: AGILE 150 gaat
voor pure transparantie.

Sterke techniek: het
klembeslag van de 
RS 120 heeft het glas  
stevig in zijn greep.
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Filosofie

Teamwork.

Wij treden markteisen en
klantwensen tegemoet met
veelzijdige techniek, uniek
design en een uitgebalan-
ceerde prijs-kwaliteitver-
houding. 

Rechtstreeks contact met
en openheid tegenover klan-
ten, leveranciers en concur-
renten zijn voor ons van-
zelfsprekende principes. 

Ook binnen de onder-
neming wordt ons succes
door het team bewerk-
stelligd. Wij ondersteunen
individuele vaardigheden en
ontwikkelingsmogelijkheden
van onze medewerkers met
specifieke trainingen. 

Wij weten: het succes
van DORMA-Glas is het werk
van alle medewerkers.
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103
ALU natuur poli

107
ALU inox-mat look 

108
ALU donkerbrons 
geanodiseerd

300
ALU verkeerswit, gepoedercoat
RAL 9016

105
ALU mat goud geanodiseerd
EV3

502
MS gepolijst-gelakt

501
MS glanzend verchroomd

700
edelstaal mat

701
edelstaal gepolijst

303
ALU grijs, gepoedercoat

304
ALU zwart, gepoedercoat

114
ALU natuur satijn
EV1 deco

102
ALU champagne
EV2

Kleurstalen

101
ALU natuur 
EV1 mat

ARCOS
Studio

Standaardoppervlakken
en -kleuren

De drukkleuren van de oppervlakken komen mogelijk niet 100% overeen met de werkelijke kleuren.
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Rondo
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Classic
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Office

Studio
Gala

Junior 
Office
Classic RS 120

AGILE
150 MANET TWIN
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