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Terras / Balkon | 40 –  45

Slaapkamer | 30 – 33

Eetkamer | 14 – 21 Woonkamer | 22 –  29

Hal | 04 – 07 Keuken | 08 – 13

Ontdek de veelzijdige toepassingen van 
volglazen deuren en volglazen douche-
systemen voor thuis.

Interior Glas

Hobby | 34 –  39
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Sfeer creëren en woonruim-
ten vorm geven. Het fasci-
nerende product glas geeft 
een nieuwe dimensie aan 
de inrichting van uw huis. 
Glas maakt het uitzonder-
lijke mogelijk: verschillende 
leefruimten worden op een 
transparante wijze van elkaar 
gescheiden. 

Deuren van veiligheidsglas 
bieden nieuwe mogelijkheden 
om vorm te geven aan leef-
ruimten. DORMA is dé spe-
cialist voor de ontwikkeling, 
constructie en productie  
van deurbeslag en design-
deuren voor glastoepassingen 
in de architectuur en binnen-
huisinrichting.

Leven met glas –  
deurbeslag van DORMA



Welkom met glas –  
Universal van DORMA

Met open armen gasten en 
vrienden ontvangen  

Technisch perfect en visueel 
aantrekkelijk: het systeem 
Universal van DORMA is  
geschikt voor volglazen con-
structies op maat voor binnen 
en buiten. De combinatie van 
hoogwaardig design, beslag 
en glas maakt boeiende, 
open architectuur mogelijk.

Helder design met Universal hoek-
beslag van DORMA

Uw voordelen 

•	Diversiteit door een  
modulair systeem 

•	Ruime keuze door een 
breed scala aan kleuren

•	Deurkozijn niet nood-
zakelijk
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De eerste seconden zijn doorslag-
gevend of men zich in een ruimte 
welkom voelt. Glasdesign SENSITA 
bepaalt voor een belangrijk deel 
de sfeer.

Welkom 05



Toekomst
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Toekomst met glas –  
AGILE 150 van DORMA

De smalle looprail met geïnte-
greerde techniek zorgt voor een 
minimale ruimte tussen glas en 
muur.

Kinderen zijn de toekomst 

Licht, transparantie en extra 
ruimte voor beweging en spel: 
glasdeuren dragen bij aan 
het speelplezier. Ze zijn zo 
onderhoudsvriendelijk dat ze 
nog steeds mooi zijn als de 
kinderen al volwassen zijn.

Toekomst

Uw voordelen

•	Ruime keuze door een 
breed scala aan kleuren

•	Deurkozijn niet nood-
zakelijk

•	Zonder bodemrail / 
barrièrevrij
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Kookplezier met glas –  
RSP 80 van DORMA

De keuken als middelpunt 
van het dagelijks leven

Een gezellige sfeer, vloeiende 
overgangen en een flexibele 
ruimteindeling. Ruimtebe-
sparende glazen schuifdeuren 
komen tegemoet aan de 
wensen van een moderne 
binnenruimte.  

Uw voordelen 

•	Bijzonder geruisloos:  
de looprail is voorzien van  
een kunststof loopweg

•	Barrièrevrij en gemakkelijk 
te bewegen

•	Geschikt voor vochtige 
ruimtes

De RSP 80 lijkt bijzonder licht en 
zet ingetogen, degelijke accenten.
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Koken
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Het TENSOR pendeldeurscharnier is niet alleen mooi,  
maar ook zeer gebruiksvriendelijk.

Pendelen10



Pendelen met glas –  
TENSOR van DORMA

Middelpunt van het  
huiselijke leven

Het pendelscharnier kan  
eenvoudig en elegant in vol-
glazen installaties, bestaande 
deuren of direct op de vaste 
wand gemonteerd worden. 
Deuren gaan ver open en 
sluiten bijna vanzelf.

TENSOR sluit de deur veilig of 
houdt deze 90° voor u open.

Uw voordelen 

•	Flexibele montage op 
wand, glas of in kozijn

•	Zelfsluitend
•	Deurkozijn niet nood-

zakelijk
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Genieten met glas –  
AGILE 50 van DORMA

Samen koken en genieten 

De keuken als middelpunt 
van het dagelijks leven en 
gezellig samenzijn – glazen 
deuren bevorderen een open 
communicatie. Koken, genie-
ten, feesten, praten – glazen 
deuren dragen bij aan een 
open sfeer en een positief 
gevoel.

Uw voordelen

•	Ruime keuze door een 
breed scala aan kleuren

•	Montage naderhand moge-
lijk, ook zonder verwijde-
ring van het kozijn 

•	Zonder bodemrail /  
barrièrevrij

Hoogwaardige compacte techniek 
zorgt voor elegantie en transparantie  
van grote glasoppervlaktes.

12



Het veelzijdige AGILE 50-systeem met glasdesign CLASSICA 
kan naar keuze op glas, op de vaste wand of aan het plafond 
gemonteerd worden.

Genieten 13
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Vormgeven met glas –  
MANET van DORMA

Het profielloze schuifdeursysteem 
combineert een uitgesproken 
design met een hoge mate van 
functionaliteit.

Samen leven en genieten 

Tijdens het koken dromen 
verwezenlijken. MANET 
schuifdeuren gaan geruisloos 
dicht zonder de ruimte af te 
sluiten. Met het glasontwerp 
KERAMIKA legt u bekwaam 
accenten. 

Uw voordelen 

•	Veel toepassingsmogelijk-
heden, met of zonder 
bovenlichten en zijpanelen 

•	Hoogwaardig RVS-design 
voor schuif- en draaideuren

•	Zonder bodemrail /  
barrièrevrij
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Gewichtloos met glas –  
AGILE 150 van DORMA

Kleine afmetingen dankzij bewe-
zen, geïntegreerde techniek.

De dag onbezorgd genieten

Waar elegante overgangen van 
de ene ruimte naar de andere 
gewenst zijn, bieden DORMA 
schuifdeuren AGILE met EYE 
design dé oplossing.

Uw voordelen

•	Minimale opbouwhoogte 
•	Zonder bodemrail /  

barrièrevrij
•	Ruime keuze door een 

breed scala aan kleuren

Gewichtloos
16



Gewichtloos
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Zacht18

DORMOTION remt de deur tijdens 
het openen en sluiten af en leidt 
deze rustig en geruisloos in de 
gewenste eindpositie.



Zacht bewegen met glas –  
AGILE 150 DORMOTION van DORMA

Energie opvangen

Temperament, haast en on- 
oplettendheid – in het dage-
lijks leven slaat er wel eens 
een deur dicht. Energiek 
geopend of stevig gesloten: 
de deur in design VERTIKA 
wordt zacht afgeremd en 
geruisloos gesloten.

Uw voordelen

•	Zelfsluitende stopfunctie
•	Stil en veilig door  

dempingmechanisme
•	Zonder bodemrail /  

barrièrevrij

Het elegante schuifdeursysteem  
is geschikt voor wand-, plafond-  
en glasmontage
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Accenten met glas –  
ARCOS van DORMA

Ruimte geven aan ideeën en 
bewust accenten zetten

Met een grote verscheiden-
heid aan deurkrukgarnituren 
en kleuren geeft ARCOS vorm 
aan uw persoonlijke voor-
keuren. Uitzonderlijk glas-
design zoals INTERMEZZO 
zorgt voor extra dimensies. 
Uw glazen deur past perfect 
in uw woonomgeving.

ARCOS verbindt glas en beslag tot 
een dynamische eenheid.

Uw voordelen

•	Individualiteit door een 
gepatenteerd design

•	Montage in bestaande 
kozijnen mogelijk 

•	Lange levensduur door 
het gebruik van kwalitatief 
hoogwaardige materialen

20
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Geraffineerd

Klassiek en ingetogen: zo laat ARCOS de deur en het glas-
design optimaal tot haar recht komen.

22



Geraffineerd met glas –  
ARCOS van DORMA

Opvallend glasdesign

Het ARCOS beslag van 
DORMA voor volglazen draai-
deuren past perfect in iedere 
omgeving. De cirkels van het 
EYE glasontwerp vestigen de 
aandacht op deze elegante 
glasdeur.

Uw voordelen 

•	Ruime keuze door een 
breed scala aan kleuren

•	Montage in bestaande 
kozijnen mogelijk

•	Ruim assortiment sluitwerk 
en glasdesigns

ARCOS combineert functionaliteit 
met perfect vormgegeven design.

Geraffineerd 23



Harmonie met glas –  
Studio Gala van DORMA

Iedere dag in Harmonie 
beginnen

Ruimte geven aan ideeën 
en bewust accenten zetten. 
Van de rust genieten en in 
evenwicht komen. Met het 
gevarieerde deurkrukken-
assortiment en de ruime 
materiaalkeuze geeft u op een  
persoonlijke wijze vorm aan 
uw ruimten.

Uw voordelen 

•	Montage in bestaande 
kozijnen mogelijk

•	Ruime keuze door een 
breed scala aan kleuren

•	Individueel door een uit-
gebreid gamma sluitwerk

Door de sierlijke vormen en het 
dynamisch design van het beslag 
komt de glazen deur optimaal tot 
haar recht.
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Harmonie

Een absolute blikvanger:  
perfecte vormen scheppen een 
exclusieve ambiance. 

25



Klasse
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Klasse met glas –  
TENSOR van DORMA

Met TENSOR keert de  
zelfsluitende pendeldeur veilig 
terug in de uitgangspositie.

Een boeiende wisselwerking

De pendeldeur TENSOR heeft 
meer te bieden dan alleen 
het exclusieve glasdesign  
HORIZON. Zelfs met een dien- 
blad in de hand laten deze 
deuren zich moeiteloos ope-
nen en sluiten – zonder het 
evenwicht te verliezen.

Uw voordelen 

•	Flexibele montage op 
wand, glas of in kozijn

•	Sluiten door een geïnte-
greerde zelfsluitende 
functie

•	Verfijnd glasdesign van 
hoge kwaliteit

27



Automatisch open en dicht met glas –  
CS 80 MAGNEO van DORMA

Indrukwekkend geruisloos 
en licht

De automatische schuifdeur 
CS 80 MAGNEO met glas-
design TELIO combineert 
elegantie moeiteloos met 
hoogwaardige techniek. Zeker 
praktisch tussen keuken en 
woonruimte, maar ook een 
mooie oplossing voor barrière-
vrij wonen.

Uw voordelen 

•	Automatische schuifdeur 
voor het dagelijks comfort

•	Eenvoudig te monteren, 
ook achteraf

•	Geruisloze en veilige  
techniek

De automatische schuifdeur kan 
optioneel met een afstandsbedie-
ning, drukknop of sensor worden 
bediend.

28



Comfort
29
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Ontwaken met glas –  
BEYOND van DORMA

DORMA BEYOND: het moderne 
systeem om glazen draaideuren 
veilig te laten bewegen.

Klaar voor een nieuwe dag
 
Na het ontwaken meteen 
een goed gevoel: de getinte 
glasdeur die het bad van het 
slaapgedeelte scheidt, zorgt 
voor een helder en verwar-
mend effect. 

Uw voordelen

•	Zonder gevaar voor  
beklemming

•	Deurkozijn niet nood-
zakelijk

•	Hoge mate van trans-
parantie door compact 
beslag
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Dromen met glas –  
MANET van DORMA

Na een ontspannen slaap  
een frisse start van de dag

Een vloeiende overgang: 
schuifdeur MANET met ge-
satineerd glasdesign deelt uw 
ruimte op harmonieuze en 
functionele wijze in verschil-
lende eenheden op – zonder 
deze van elkaar te scheiden. 
Het profielloze schuifdeur-
systeem combineert uitge-
sproken design met een hoge 
mate aan functionaliteit.

Het uitgesproken design is ken-
merkend voor het hele systeem.

Uw voordelen 

•	Passend RVS-design voor 
schuif- en draaideuren

•	Ruimtebesparend schuif-
deursysteem

•	Zonder bodemrail / 
barrièrevrij

32



Dromen 33



die 

Creatief

Kleur, vorm of oppervlakte: creatie 
is de expressie van een idee.  
Vrijwel onbeperkte mogelijkheden –  
geheel naar eigen inzicht.

34



Creatief met glas –  
Universal van DORMA

De fantasie de ruimte geven

Ontspanning, werk. Glazen 
deuren geven het gevoel van 
onbegrensde ruimte en laten 
de verschillende momenten 
van een dag op elegante wijze  
in elkaar overgaan.

Uw voordelen 

•	Volglas-systemen voor  
binnen en buiten

•	Functioneel design
•	Eenvoudige montage

Opvallend transparant, strak en 
degelijk.
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Fit met Glas –  
MANET van DORMA

Ontspanning na een  
energieke eindsprint 

De designdeur met MANET 
beslag verbindt op ingenieuze 
wijze het fitnessgedeelte 
met de ontspanningsruimte. 
Krachtig en doeltreffend 
design benadrukt de hoge 
kwaliteit van transparante 
architectuur.

Uniek draaideurontwerp van  
hoogwaardig roestvaststaal.

Uw voordelen 

•	Uitgebreide mogelijkheden  
door bovenlichten en 
zijpanelen

•	Deurkozijn niet nood-
zakelijk

•	Passend RVS-design voor 
schuif- en draaideuren

36



Functioneel en visueel op elkaar 
afgestemd.

Fit 37



Discreet
38



Discreet met glas –  
VISUR van DORMA

Evenwichtige,  
harmonieuze elegantie 

Uitzonderlijk geraffineerd. 
Niet het beslag, maar de 
absolute transparantie van  
de deur springt hier in het 
oog. Ook een kleine ruimte 
wordt zo heel groot. 

Uw voordelen

•	Onafhankelijke kleur- en 
materiaalkeuze per ruimte 
mogelijk

•	Zeer solide door betrouw-
bare techniek

•	Deurkozijn niet nood-
zakelijk

De gepatenteerde techniek ver- 
dwijnt volledig in de vloer en het 
plafond.
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Uitzicht met glas –  
balkonschuifwand van DORMA

Geen storende hindernis: ruimte-
besparend, evenwijdig geparkeerde 
schuifwanden

Een vrij uitzicht vergroot  
uw leefruimte

Van de vrije natuur naar de 
beschermde woonomgeving. 
Bij elk weer van tuin en 
landschap genieten. Balkon-
schuifwanden zorgen voor  
een beschermde leefom- 
geving, verhogen de woon-
kwaliteit en besparen energie.

Uw voordelen 

•	Gevarieerde ruimte-indeling 
door flexibele elementen

•	Individuele aanpassing aan 
bouwkundige situaties

•	Uitgebreide materiaalkeuze

40



Uitzicht
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Terrassen, balkons, lichtstraten en binnentuinen zijn over-
gangen tussen binnen en buiten.

Daglicht 42



Lichtinval met glas –  
Balkonschuifwand (R) van DORMA

Van het terras of de binnen-
tuin naar de woonruimte

Balkonschuifwanden van glas 
scheppen transparantie, laten 
ruimten in elkaar overvloeien 
en verhogen de belevings-
kwaliteit met architectonische 
accenten.

Uw voordelen 

•	Absoluut dicht door kader-
profielen

•	Variabel ruimtegebruik door 
verplaatsbare elementen

•	Zonder moeite te verschui-
ven: makkelijk en comfor-
tabel

De vloergeleiding is van een vuil- 
en condenswaterafvoer voorzien. 
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Uit de wind met glas –  
Balkonschuifwand van DORMA

Een geavanceerd rolsysteem zorgt 
voor optimale loopeigenschappen.

Bij elk weer van uw balkon 
genieten

Tegen de wind beschermd de 
dag beleven en ondanks regen 
de natuur ervaren. Balkon-
schuifwanden optimaliseren 
het thuisgevoel, ook bij slecht 
weer. 

Uw voordelen 

•	Variabel ruimtegebruik door 
verplaatsbare elementen

•	Individuele aanpassing aan 
bouwkundige situaties

•	Ruime keuze uit een scala 
kleuren en uitvoeringen
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Beschut
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Accenten

ARCOS 
Alu, roestvaststaal look
Draaideur in 
INTERMEZZO
20 – 21 
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Ontwaken

BEYOND
Alu, zilver
Draaideur in  
CLASSICA float grijs 
30 – 31

Draaideuren

Harmonie

Studio Gala
Alu, wit
Draaideur in  
INTERMEZZO 
24 – 25

Fit

MANET 
RVS, mat
Pendeldeur in  
SENSITA 99
36 – 37

Discreet

VISUR
Alu, zilver
Pendeldeur in  
CLASSICA kristalhelder 
38 – 39

Welkom

Universal 
RVS, mat
Pendeldeur in  
CLASSICA kristalhelder  
04 – 05

Klasse 

TENSOR
Alu, roestvaststaal look
Pendeldeur  
in HORIZON 82
26 – 27

Pendelen

TENSOR
Alu, zilver
Pendeldeur in  
SENSITA 99 
10 – 11

Pendeldeuren

Creatief

Universal 
RVS, mat
Pendeldeur in  
CLASSICA kristalhelder
34 – 35

Geraffineerd

ARCOS 
Alu, roestvaststaal look
Draaideur in EYE 3 
22 – 23
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Uitzicht

BSW
Alu, zilver
Schuifwanden in
CLASSICA kristalhelder
40 – 41

Daglicht

BSW-R
Alu, zilver 
Schuifwanden in
CLASSICA kristalhelder 
42 – 43

Beschutting

BSW
Alu, zilver 
Schuifwanden in
CLASSICA kristalhelder
44 – 45

Schuifwanden

Zacht

AGILE 150 DORMOTION
Alu, roestvaststaal look
Schuifdeur in  
VERTIKA 66
18 – 19

Toekomst

AGILE 150
Alu, wit
Schuifdeur in  
CLASSICA kristalhelder  
06 – 07

Genieten

AGILE 50
Alu, roestvaststaal look
Schuifdeur in  
CLASSICA float grijs 
12 – 13

Comfort

CS 80 MAGNEO
Alu, roestvaststaal look
Schuifdeur in  
TELIO 9
28 – 29

Vormgeving

MANET
RVS, mat
Schuifdeur in  
KERAMIKA QUADRAT 9
14 – 15

Kookplezier

RSP 80
Alu, zilver
Schuifdeur in  
CLASSICA kristalhelder   
08 – 09

Dromen

MANET
RVS, mat
Schuifdeur in  
CLASSICA Satinato
32 – 33

Schuifdeuren

Gewichtloos

AGILE 150 op glas
Alu, roestvaststaal look
Schuifdeur in  
EYE 3 
16 – 17



DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
Tel. +32 50 45 15 70
Fax +32 50 31 95 05
info@dorma.be
www.dorma.be 

www.dorma-pos.be 
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