
 
w

w
w

.d
or

m
a.

be
 

DORMA foquin N.V./S.A. – Lieven Bauwensstraat 21a – 8200 Brugge – Tel. 050/45 15 70 – Fax 050/31 95 05 – info@dorma.be 

ARCOS-OFFICE 
 
MIDDENSLOT, TEGENKAST, SCHARNIEREN & KRUKKEN  
 
Het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot met dag- en nachtschoot voor 8mm 
hardglazen aanslagdeuren met standaard sponningdiepte 24mm werd specifiek 
ontworpen voor hoge belasting en zeer intensief gebruik en voldoet aan de DIN-
norm 18 251 klasse 4 ( 500.000 dagschootbewegingen; 100.000 
slotbewegingen ). 
 
Het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot heeft als basisvorm een verticale 
rechthoek met overmeten dimensies 91x218x50mm en heeft een zeer 
specifieke boogvormgeometrie met R= 400/700mm die uitloopt op het 
glasoppervlak en zo een vloeiende overgang tussen beslag en glasoppervlak 
realiseert en is voorzien voor krukken met krukrozetten of met krukkragen 
welke in de boogvorm verzonken liggen. 
 
Het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot is leverbaar in volgende uitvoeringen: 
 voorzien voor Europrofielcylinder met wissel; 
 baardslot zonder wissel ( incl. 2 baardsleutels ); 
 uitvoering met enkel dagschoot ( niet-afsluitbaar ). 

 
De DORMA-Glas ARCOS-OFFICE tegenkast heeft dezelfde vormgeving als de 
slotkast ( spiegelsymmetrisch ) met als overmeten dimensies 106x218x50mm ( 
aanslag inbegrepen ). 
 
Voor de montage van het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot zijn volgende 
glasbewerkingen vereist: 
 2 rechte boringen ø50mm, 
 verticaal coaxiaal met 80mm axiale tussenafstand, 
 axiaal op 57mm van de glasrand. 

 
Voor de montage van de DORMA-Glas ARCOS-OFFICE tegenkast zijn 
volgende glasbewerkingen vereist: 
 2 rechte boringen ø20mm, 
 verticaal coaxiaal met 80mm axiale tussenafstand, 
 axiaal op 40mm van de glasrand. 

 
De behuizing van een DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot/tegenkast is 
vervaardigd uit een gegoten aluminiumlegering. 
 
De afdekkappen van een DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot/tegenkast zijn 
leverbaar in volgende uitvoeringen: 
 aluminium geanodiseerd “EV1DEKO” ( satijnmat ) 
 INOX-LOOK. 

 
DORMA-Glas ARCOS krukken met krukrozetten of krukkragen in gelijkaardige 
design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar. 
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DORMA-Glas ARCOS-OFFICE scharnieren in gelijkaardige design en 
uitvoeringen zijn eveneens leverbaar in volgende functionaliteiten: 
 maximum deurgewicht van 45kg tot 70kg, 
 maximale deurbreedte van 800mm tot 1200mm 
 montage door middel van: 
o opschroefplaat, 
o stiften, 
o kaderdeel voor klemdoos 
o aldanniet gelagerd 
o aldanniet roestvrij.  

 
Het draaipunt van de DORMA-Glas ARCOS scharnier ligt op 27mm van het 
glasoppervlak en 22,5mm van de glasrand 
 
Voor de montage van het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE scharnier zijn 
volgende glasbewerkingen vereist: 
 2 rechte boringen ø16mm, 
 verticaal coaxiaal met 45mm axiale tussenafstand, 
 axiaal op 35,5mm van de glasrand. 
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