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DORMA VISUR  
Pendeldeursysteem met discrete & functionele beslagelementen. 
 
Beslagset voor volglazen pendeldeuren met verzonken functionele elementen - op basis van 
tongvormige glasuitsnijding die onder in een lagerkom en boven in een draailager geklemd wordt. 
 
Inbegrepen is de DORMA kozijndorpelveer (DORMA RTS 85 met sluitkracht EN 3) voor 
zelfstandig gecontroleerd sluiten.  Deze houdt de deur in 0-positie en beschikt over een 
vastzetting, waardoor de deur op 90° open gehouden kan worden.  Door de standaard instelbare 
openingsdemping wordt de beweging van een krachtig opengeworpen, of door de wind 
openvliegende deur opgevangen.   Wand en deur worden op deze wijze tegen beschadiging 
beschermd. 
 
De inbouwdiepte van de onderste lagerkom is 64 mm, diameter kernboring is 126 mm. 
In het bovenste kozijn wordt een afsluitbaar aluminium montageprofiel van 120 mm diep x  98 mm 
hoog met RTS kozijndorpelveer als bovenste draailager gemonteerd. 
 
Het geheel is getest volgens DIN EN 1154 (500 000 bewegingscycli, geschikt voor intensief 
gebruikte deuren, duurzaamheidsklasse 8). 
 
Max. deurvleugel gewicht: 85 kg,  
Max. deurvleugel breedte voor een enkele deur: 1.100 mm, 
Max. deurvleugel breedte voor een dubbele deur : 2 x 1.100 mm, 
Max. deurvleugel hoogte : 2.500 mm, 
Ontworpen voor 10 mm en 12 mm gehard glas, 
Alle zichtbare delen zijn vervaardigd uit aluminium (EV1 deco), aluminium naturel geanodiseerd. 
 
Levering en installatie van een discreet beslagsysteem voor een enkele volglazen pendeldeur 
(max. 85 kg., max. deurvleugel breedte: 1.100 mm, max. deurvleugel hoogte: 2.500 mm):  
 
... aant. set beslagelementen bestaande uit: 

- 1x montageprofiel inclusief alle afdekelementen  
   (   ) ……….. mm [breedte dagmaat] 
- 1x RTS 85 (EN3) met vastzetinrichting op 90° 
- 1x glasklem draailager (bovenaan) 
- 1x onderste lagerkom met glasklem en afdekelementen 

 
                      
... aant. volglas deurvleugel: 

(   ) 10 mm ESG of 
(   ) 12 mm ESG 
Deurvleugel breedte: ............ mm [dagbreedte – 10 mm*]  
Deurvleugel hoogte: ............ mm [daghoogte – 114 mm*] 
uitgevoerd met glastongen 
optioneel: boringen voor een deurgreep of deurknop 

 
Levering en installatie van een discreet beslagsysteem voor een dubbele volglazen pendeldeur 
(max. 85 kg. per deurvleugel, max. deurvleugel breedte: 1.100 mm per vleugel, max. deurvleugel 
hoogte: 2.500 mm): 
 
... aant.         set beslagelementen bestaande uit: 
                     - 1x montageprofiel inclusief alle afdekelementen 

   (   ) ……….. mm [breedte dagmaat] 
 - 2x RTS 85 (EN3) met vastzetinrichting op 90° 
 - 2x glasklem draailager (bovenaan) 
 - 2x onderste lagerkom met glasklem en afdekelementen  

                      
 
 
... / ... 
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... aant. volglas deurvleugels: 
(   ) 10 mm ESG of 
(   ) 12 mm ESG 

                     2 deurvleugels met breedte: ............ mm [(dagbreedte – 15 mm) : 2 *] 
                     Deurvleugels met hoogte: ............ mm [daghoogte – 114 mm *] 
                     uitgevoerd met glastongen  
                     optioneel: boringen voor een deurgreep of deurknop 
 
* door DORMA aanbevolen aftrekmaat / voegmaat. 
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