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BEYOND draaideurbeslag 

 
Klemvrij beslag voor toepassing op een pendeldeur of aanslagdeur. 

 
Draaideursysteem op basis van een buisvormig beslagsysteem van slechts 40 mm, gemaakt uit geanodiseerd aluminium.  

De cirkelvormige buis klemt verticaal de glasvleugel aan één zijde en vormt tegelijkertijd  het boven- en onderdraaipunt.  
Hierdoor wordt een draaipunt bekomen van slechts 22 mm.  

Met de doorlopende draaistang wordt de scharnierzijde van de deur (vinger)klemvrij.  Voor 10 en 12 mm glasdikten, max. 
gewicht van 80 kg, maximale afmetingen van 1.000 mm (b) x 2.200 mm (h). 

  

Toepassingen 

1.  BEYOND draaideurbeslag in korte uitvoering 

 1.1. Set voor enkele deuren 

 1.2. Set voor deur met bovenlicht of bovenlicht met zijpane(e)l(en) 

2. BEYOND draaideurbeslag met doorlopende draaistang voor volledig klemvrijheid 

 2.1. Set voor enkele deuren 

 2.2. Set voor deur met bovenlicht of bovenlicht en zijpane(e)l(en) 

3. Toebehoor 

 

 

1. BEYOND draaideurbeslag in korte uitvoering: 173 mm lengte per stuk: 

 
1.1. Set voor enkele deuren, bestaande uit: 1 bovenpivot met 15 mm as, een onderpivot voor toepassing vlakconische as 
voor vloerveer BTS (hydraulisch gecontroleerde sluiting) of draailager (losse pivot). 

(  ) voor 10 mm glas 

(  ) voor 12 mm glas 

(  ) Aluminium anodisatie gesatineerd EV1 Deko   

(  ) Aluminium anodisatie inox look  

 
Toebehoor: 

(  ) Inbouwdraailager plafond (zie toebehoor glas 01.129 of 01.130 of 01.131 of 01.132)  

(  ) Inbouwhuls excentrisch met kunststofhuls (zie toebehoor Beyond 05.194)  

(  ) Draailager met rondas (zie toebehoor glas 01.106 of 01.107) of draailager met vlakconische as (zie toebehoor glas 
04.602 of 04.603) 

(  ) BTS 84 EN 2, 3 of 4.  Keuze in functie van de breedte van de deur. 

(  ) BTS 75 V EN 2-4 (Instelbare veerkracht EN 2-4) 

(  ) DORMA BTS 80 EN 3 of 4.  Keuze in functie van de breedte van de deur. 

1 x Deurvleugel 

- Breedte =  ……… mm 

- Hoogte  =  ……… mm 

 

1.2. Set voor deur met bovenlicht of bovenlicht en zijpane(e)l(en), bestaat uit set 1.1., plus extra bevestiging van 
bovenlicht en zijpanelen.  Zie ook specificatie Wandaansluitprofiel (WAP). 

(  ) Beyond bovenlicht draailager 128 mm hoog, met wandbevestiging 

(  ) voor 10 mm glas 

(  ) voor 12 mm glas 

(  ) Beyond bovenlicht draailager 128 mm hoog met glasverbinding (toepassing pendel- of draaideur) 

(  ) voor 10 mm glas 

(  ) voor 12 mm glas 

(  ) Beyond Glasverbinding, zwarte kunststof (verbinding bovenlicht met zijpaneel aan sluitzijde van de deur) 

Voor 10 of 12 mm glas 

1 x Deurvleugel 

- Breedte = ……… mm 

- Hoogte  = ……… mm 

1x bovenlicht 

- Breedte = ……… mm 

- Hoogte  = ……… mm 

1x zijlicht (draaipuntzijde)  

- Breedte = ……… mm 

- Hoogte  = ……… mm 
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1x zijlicht (sluitzijde)  

- Breedte = ……… mm 

- Hoogte  = ……… mm 

 

2. BEYOND draaideurbeslag met doorlopende draaistang voor volledige klemvrijheid: 

 
2.1. Set voor enkele deuren, bestaande uit: 1 draaistang met bovenpivot een 15 mm as, een onderpivot voor toepassing 
vlakconische as voor vloerveer BTS (hydraulisch gecontroleerde sluiting) of draailager (losse pivot) 

(  ) voor 10 mm glas 

(  ) voor 12 mm glas 

(  ) Aluminium anodisatie gesatineerd EV1 Deko   

(  ) Aluminium anodisatie inox look  

Toebehoor: 

(  ) Inbouwdraailager plafond (zie toebehoor glas 01.129 of 01.130 of 01.131 of 01.132) 

(  ) Inbouwhuls excentrisch met kunststofhuls (zie toebehoor Beyond 05.194)  

(  ) Draailager met rondas (zie toebehoor glas 01.106 of 01.107) of draailager met vlakconische as (zie toebehoor glas 
04.602 of 04.603)  

(  ) BTS 84 EN 2, 3 of 4.  Keuze in functie van de breedte van de deur. 

(  ) BTS 75 V EN 2-4 (Instelbare veerkracht EN 2-4) 

(  ) BTS 80 EN 3 of 4.  Keuze in functie van de breedte van de deur. 

1 x deurvleugel 

- Breedte = ……… mm 

- Hoogte  = ……… mm 

 

2.2. Set voor deur met bovenlicht of bovenlicht en zijpane(e)l(en), bestaat uit set 2.1., plus extra bevestiging van 
bovenlicht en zijpanelen.  Zie ook specificatie  Wandaansluitprofiel (WAP) 

(  ) Beyond bovenlicht draailager 128 mm hoog met wandbevestiging 

(  ) voor 10 mm glas 

(  ) voor 12 mm glas 

(  ) Beyond bovenlicht draailager 128 mm hoog met glasverbinding (toepassing pendel- of draaideur) 

(  ) voor 10 mm glas 

(  ) voor 12 mm glas 

(  ) Beyond Glasverbinding, zwarte kunststof (verbinding bovenlicht met zijpaneel aan sluitzijde van de deur) 

Voor 10 of 12 mm glas 

1 x Deurvleugel 

- Breedte = ……… mm 

- Hoogte  = ……… mm 

1x bovenlicht 

- Breedte = ……… mm 

- Hoogte  = ……… mm 

1x zijlicht (draaipuntzijde)  

- Breedte = ……… mm 

- Hoogte  = ……… mm 

1x zijlicht (sluitzijde)  

- Breedte = ……… mm 

- Hoogte  = ……… mm  

 

3. Toebehoor: 

BEYOND deurgreep voor 10 of 12 mm glas 

(  ) Lengte 450 mm 

(  ) Lengte 600 mm 

(  ) Lengte 900 mm 

(  ) Aluminium anodisatie gesatineerd EV1 Deko   

(  ) Aluminium anodisatie inox look  

ARCOS deurgreep voor 10 of 12 mm glas 

(  ) Lengte 350 mm 

(  ) Lengte 750 mm 

(  ) Aluminium anodisatie gesatineerd EV1 Deko 

(  ) Inox mat 
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Afbeeldingen: 
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