
Optimaal comfort, dankzij nieuwe technologie. 
UNIVERSAL Motion sluit de deur altijd zacht en zorgt zo 
voor stilte en een constante temperatuur. Het glasbeslag 
met geïntegreerde zelfsluitende functie is niet alleen 
comfortabel, maar ook efficiënt. De hydraulische techno-
logie bewijst haar voordeel, zonder dat er een stroom- 

 
voorziening en een zichtbaar mechanisme nodig is. 
UNIVERSAL Motion is als een betrouwbare medewerker 
met intrinsieke waarden; de plaatsbesparende technolo-
gie is geïntegreerd in het compacte hoekbeslag onderaan 
op de glazen deur.

Het zelfsluitende 
hoekbeslag

UNIVERSAL Motion
Voor stilte en constante temperaturen
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UNIVERSAL Motion

Technische kenmerken: 

Glasdikte:  10 + 12 mm
Deurbreedte:  max. 1.000 mm
Deurgewicht:  max. 100 kg
Afwerking:  roestvrij staal en aluminium
Variantes:  met/zonder vastzetting op 90°

Acht troeven.

• Compleet doordacht. De automatische sluitfunctie van de deur is geïntegreerd in het 
compacte, elegante UNIVERSAL Motion beslag. Een subtiel functioneel ontwerp.

• Bijna onzichtbaar. UNIVERSAL Motion ziet eruit als standaard hoekbeslag, maar  
regelt ook het sluiten van de deur. Installatie van een vloerveer is hierbij niet nodig.

• Duidelijke besparingen. Minder inspanning en kostenefficiënter: voor een zelfsluitende 
deur heeft u slechts twee beslagen nodig: UNIVERSAL Motion en PT 20.

• Comfortabele functionaliteit. De deur sluit zacht vanzelf. Het beslag zorgt voor de  
hydraulisch gedempte sluitbeweging van de deur – zonder bijkomende voorzieningen 
of stroomtoevoer.

• Eenvoudige montage. UNIVERSAL Motion bestaat uit een beperkt aantal onderdelen. 
De glazen deur wordt in het beslag vastgezet. Er zijn geen voorafgaande vloerbewer-
kingen noodzakelijk.

• Voor bestaande gebouwen. Het achteraf toepassen is veel gemakkelijker dan voor-
heen. Er hoeft geen uitsparing of uitfrezing in de vloer voorzien te worden.

• Een eenvoudige verankering. De afwerking en de samenstelling van de vloer zijn niet 
belangrijk. Het onderste scharnierpunt wordt met slechts vier verticale schroeven in 
de vloer bevestigd.

• Verschillende afwerkingen. Het dormakaba kleurenpalet zorgt voor een systematische 
diversiteit. Het kleurenspectrum komt overeen met het standaard UNIVERSAL beslag. 
Een individuele kleurkeuze volgens RAL is ook mogelijk. Steeds geschikt voor toepas-
sing in een modern interieur.


