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STUDIO-RONDO 
 
MIDDENSLOT, TEGENKAST, SCHARNIEREN & KRUKKEN 
 
Het DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot met dagschoot voor 8mm hardglazen 
aanslagdeuren met standaard sponningdiepte 24mm voldoet aan de DIN-norm 
18 251 klasse 3 ( 200.000 dagschootbewegingen; 50.000 slotbewegingen ). 
 
Het DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot heeft een klassieke vormgeving met 
als basisvorm een horizontale rechthoek met overmeten dimensies 
159x65x38mm achteraan afgerond met R= 32,5mm voorzien voor krukken met 
krukrozetten of met krukkragen. 
 
Het DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot is leverbaar in volgende uitvoeringen: 
 voorzien voor Europrofielcylinder; 
 WC-uitvoering met vrij/bezet-rozet; 
 niet-afsluitbaar, ook beschikbaar met krukvoorziening vooraan; 
 baardslot ( incl. 2 baardsleutels ). 

 
De DORMA-Glas STUDIO-RONDO tegenkast heeft dezelfde vormgeving als de 
slotkast ( spiegelsymmetrisch ) met als overmeten dimensies 174x65x38mm  
( inclusief aanslag ). 
 
Voor de montage van het DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot/tegenkast zijn 
volgende glasbewerkingen vereist: 
 2 rechte boringen ø45mm, 
 horizontaal coaxiaal met 61mm axiale tussenafstand, 
 axiaal op 60mm van de glasrand. 

 
De behuizing van een DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot/tegenkast is 
vervaardigd uit een gegoten aluminiumlegering. 
 
De afdekkappen van een DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot/tegenkast zijn 
leverbaar in volgende uitvoeringen: 
 aluminium geanodiseerd, mat geborsteld / gepolierd; 
 aluminium gemoffeld ( RAL-kleuren ); 
 messing gepolierd gelakt / glansverchroomd gepolierd.  

 
DORMA-Glas STUDIO-RONDO krukken met krukrozetten of krukkragen in 
gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar. 
 
DORMA-Glas STUDIO-RONDO scharnieren in gelijkaardige design en 
uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar in volgende functionaliteiten: 
 maximum deurgewicht van 35kg tot 45kg, 
 montage door middel van: 
o opschroefplaat, 
o stiften, 
o kaderdeel voor klemdoos 
o glasmontage, 
o aldanniet gelagerd 
o aldanniet roestvrij, 
o aldanniet helicoïdaal. 
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Het draaipunt van de DORMA-Glas STUDIO-RONDO scharnier ligt op 26mm 
van het glasoppervlak en 18,5mm van de glasrand. 
 
Voor de montage van het DORMA-Glas STUDIO-RONDO scharnier zijn 
volgende glasbewerkingen vereist: 
 2 rechte boringen ø16mm, 
 horizontaal coaxiaal met 45mm axiale tussenafstand, 
 axiaal op 33mm van de glasrand. 
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