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DORMA-Glas MANET- Concept 
 
SYSTEEM VOOR PUNTGESCHROEFDE BINNENBEGLAZING  
 

 
Het DORMA-Glas MANET-Concept beslag voor vlak geschroefde 
puntbeglazing voor binnentoepassingen met gehard glas in 10mm en 12mm 
glasdikte is vervaardigd uit mat geborsteld roestvrij staal volgens DIN X 5 CrNi 
18 10 & DIN X 10 CrNiS 18 9, gecombineerd met beslagvoeringen in zwarte 
kunststoffen. 
 
Het DORMA-Glas MANET-Concept beslag wordt gekarakteriseerd door de 
vlak gedraaide kop van de puntschroef ø28,5mm, coplanair met het 
glasoppervlak gevat in de beslagvoering ø32mm, met op R= 7,5mm twee 
codiametraal liggende aangrijpgaatjes ø3mm. 
 
Het DORMA-Glas MANET-Concept gamma omvat 
 beslag voor het bevestigen van hardglazen panelen aan dragende elementen; 
 beslag voor het verbinden van hardglazen panelen met vaste elementen 

 onder elke gewenste hoek; 
 beslag voor het onderling verbinden van hardglazen panelen onder elke 

 gewenste hoek; 
 beslag voor het realiseren van hardglazen schuifdeuren 

 met een maximaal vleugelgewicht van 100kg, 
 met looprail ø25mm, zowel glas- als wandgemonteerd, 
 aldanniet gecombineerd met hardglazen vaste bovenpanelen en/of 
 zijpanelen; 
 beslag voor het realiseren van hardglazen draaideuren 

 met een maximaal vleugelgewicht van 80kg, 
 maximale deurbreedte 1200mm en maximale deurhoogte 2500mm, 

 met draaistang ø25mm in korte of lange uitvoering, 
 aldanniet uitgerust met vloerveer, 
 aldanniet gecombineerd met hardglazen vaste bovenpanelen en/of 

 zijpanelen; 
 toebehoren voor deuren: 
o enkele en dubbele deurknop ø25mm; 
o enkele en dubbele deurtrekker ø25mm in lengtes 350mm, 720mm, 
 1240mm en 1760mm; 
o vloerslot voor Europrofielcylinder; 
o glas-glasslot met rondcylinder; 
o glaskant-tochtweringsprofiel met zachte grijze borstel 5mm. 

 
Voor de montage van het DORMA-Glas MANET beslag is een zeer specifieke, 
gecombineerde glasbewerking vereist, bestaande uit 
 een doorgaande rechte boring ø26mm, 
 een éénzijdige kegelboring 90°, ø32+0,2mm, diepte 3-0,2mm coaxiaal met de 

 doorgaande boring. 
 
Voor de montage van het DORMA-Glas MANET beslag is het specifieke 
DORMA-Glas MANET gereedschap vereist 
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