
Glass Inside is specialist op het gebied van glas  

in het interieur. Glazen deuren in veel variëteiten tot 

aan automatische schuivende glazen deuren toe. 

Glazen wanden, inloopdouches en al dan  

niet verwarmde spiegels. Beloopbaar glas, glazen  

balustrades, werkbladen van glas en nog veel meer. 

Gelaagd, gehard of gelaagd gehard, dus veilig!  

Op maat geleverd en vakkundig geplaatst. Overal  

in Nederland. Laat u verrassen en bezoek een van 

onze showrooms of kijk op onze site: 

www.glassinside.nl

SCHUIFDEUREN

PRODUCTSHEET

Specialist op het gebied van glas in elk interieur

Glazen schuifdeuren

Glazen schuifdeuren

Glass Inside heeft veel expertise op het gebied van 

glazen schuifdeuren en heeft in de voorbije jaren veel 

verschillende systemen gemonteerd. Glazen schuif-

deuren hebben het voordeel dat geen ruimte verloren 

gaat bij het openen en sluiten van de deur.

Glazen schuifdeuren worden aan de wand gemon-

teerd of aan het plafond. In beide gevallen is een ste-

vige ondergrond van belang omdat het glas aan de 

rails hangt. Behoudens een geleider op de vloer is er 

geen rails of sparing in de vloer. De schuifsystemen zijn 

meestal vervaardigd uit aluminium, dat ofwel geano-

diseerd is of een RVS look uitstraling heeft. De meer in-

dustriële systemen bestaan uit RVS onderdelen.

Het toegepaste glas is meestal enkel 10 mm gehard 

veiligheidsglas. In de lichtere systemen kan ook 8 mm 

glas worden gebruikt. Het glas is blank (transparant) of 

geëtst (mat) of blank glas voorzien van gezandstraal-

de banen. Ook gekleurd glas of gelaagd met speciale 

folie behoort tot de mogelijkheden.

In de meeste gevallen wordt de deur voorzien van een 

RVS greep, maar ook een sparing, al dan niet voorzien 

van een metalen kom, is mogelijk.



Muto Comfort Manueel Schuifdeursysteem

Het compacte, flexibele manuele schuifdeursys-

teem voor glazen schuifdeuren. Met tal van nieu-

we functies en mogelijkheden zoals een zelfslui-

tend en geïntegreerd vergrendelingsmechanisme.  

De techniek die dit alles mogelijk maakt is ge-

heel onzichtbaar geïntegreerd in het schuifdeur-

beslag. 

Indrukwekkend veel comfort

Met de compacte elegantie en de waaier aan 

optionele functies van MUTO was een schuifdeur-

systeem nog nooit zo gebruiksvriendelijk:

• De deur sluit automatisch en zonder energie-

verbruik dankzij het zelfsluitende mechanisme

• Met DORMOTION wordt het deurpaneel zacht-

jes naar zijn eindpositie geleid

• De deur kan worden vergrendeld met afstands-

bediening of met een muurschakelaar

• Deurstatus indicator verbonden met het ge-

bouw beheersysteem

• Met de synchro-functie kunt u door een dub-

bele deur stappen, terwijl u maar één van de 

twee panelen hoeft open te trekken

Plannen in alle vrijheid

MUTO heeft vele troeven en biedt met zijn pure 

elegantie een meerwaarde voor zowat elk interi-

eur:

• Geschikt voor glazen en houten constructies

• Met of zonder zijlichten

• Enkele of dubbele deur

• Voor lichte en zware deuren (50-150 kg)

• Telescopische variant voor brede openingen in 

een krappe ruimte

• Keuze uit verschillende oppervlakken in wit, zil-

ver, donkere inox; speciale gepoederlakte of ge-

anodiseerde afwerkingen op bestelling

• Verwijderbare logo-clip

MUTO
(DORMOTION)
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Eenvoudige installatie

Met MUTO zijn manuele schuifdeursystemen bij-

zonder gemakkelijk te installeren:

• Toegang tot alle relevante functies via de verwij-

derbare afdekplaat vooraan

• Hoogteregeling van het hangende deurpaneel

• DORMOTION demping kan zonder glasvoorbe-

reiding worden geïnstalleerd, ook achteraf

• Adapterprofiel voor valse/hangende plafonds

• Getest voor toepassing met gelaagd veilig-

heidsglas

Uitbreidbaar met extra functies

Met de handige toebehoren sets kunnen de ex-

tra functies desgewenst achteraf worden toege-

voegd:

• DORMOTION demping

• Elektromechanisch slot

• Statusindicator

De voordelen punt voor punt:

• Kan zelfsluitend uitgevoerd worden

  DORMOTION demping – zonder glasvoorberei     

  ding, ook achteraf aan te brengen

• Ingebouwd elektromechanisch slot en statusin  

  dicator

• Geschikt voor glazen (en houten) schuifdeuren

• Gesynchroniseerde en telescopische uitvoe-      

  ring beschikbaar

• Gemakkelijk te installeren en af te stellen dank-     

  zij de verwijderbare afdekplaat vooraan

MUTO
(DORMOTION)
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Deze schuifdeur systemen kenmerken zich door 

de minimale afmetingen van de profielen.

De GT 60 is ontwikkeld voor deuren met een 

maximaal gewicht van 60 kg terwijl de GT 150 

wel 150 kg aan deurgewicht kan dragen. De sys-

temen zijn leverbaar als enkel schuivende deu-

ren maar ook als dubbele deur en met zijlicht 

oplossing. 

De voordelen punt voor punt:

• GT schuifsystemen zijn toe te passen als wand    

   of als plafondmontage systeem en derhalve    

   vrijwel overal toepasbaar

• Het gebruikte glas is bij het GT 60 8 of 10 mm 

• Bij het GT 150 heeft het glas een dikte van 10     

   of 12 mm

• De profielen zijn uitvoerbaar in EV1 geanodi    

   seerd aluminium of RVS look

• Beide systemen zijn uitvoerbaar in een zoge 

   naamde  soft close uitvoering. De deuren wor-       

   den bij openen en sluiten geremd zodat  ze  

   niet hard dicht of open slaan

• Het GT 150 systeem met dubbele deuren zijn  

   ook uitvoerbaar in een synchro uitvoering  

   waarbij beide deuren openen wanneer één   

   deur bewogen wordt

 

 

GT 60 EN GT 150
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De universeel ontworpen vol-glasschuifdeursys-

temen DORMA RS 120 zijn geschikt voor zowel 

enkele als dubbele schuifpanelen, met zowel 

wandbevestiging als plafond bevestiging.

Het systeem DORMA RS 120 kan met zijdelen 

worden aangevuld. Bovendien is het looprailpro-

fiel voor inbouw in een synchronisatie-inrichting 

voor dubbele deuren ingericht. Dit zorgt ervoor 

dat een van de beide schuifpanelen ook de 

andere deur opent of sluit.

De looprails zijn standaard voorzien van 

montagegaten en kunnen snel en eenvoudig 

worden aangebracht. De schuifpanelen 

hangen veilig in klemhouders, zodat glasbewer-

king niet nodig is. In de deurschoenen geïnte-

greerde verstelbare eindaanslagen zorgen er 

samen met een opvanginrichting voor, dat de 

loopwagens en daarmee de schuifpanelen, 

veilig in de eindposities opgevangen worden.

De voordelen punt voor punt:

• Mogelijk in dubbele deuren versie - RS 120  

   Synchro

• Ook mogelijk voor houten deurpanelen

• Hoogteverstelling is na montage van de  

   panelen nog steeds mogelijk

• Met ingebouwd remsysteem

• Bruikbaar voor glasdiktes van 8 tot 12 mm 

RS 120
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Een schuifdeur heeft altijd iets bijzonders. En het 

kozijnloze Manet schuifdeursysteem geeft dit 

bijzondere nog eens extra charme en hoogwaar-

dige functionaliteit. Het design-beslag laat hierbij 

zeer flexibele oplossingen toe, bijvoorbeeld in gla-

zen scheidingswandconstructies of voor muur-

openingen.

De deur zweeft over de stabiele looprail nauwelijks 

hoorbaar en soepel opzij. Of heeft u liever twee 

tegengesteld werkende parallelschuifdeuren? Er 

zijn zeer veel mogelijkheden - zelfs gebogen vari-

anten.

Midden- en hoeksloten laten zich net zo goed inte-

greren als bijvoorbeeld tochtstrips rondom.

Alle beslagelementen van Manet voor het 

realiseren van draai- en schuifdeuren zijn stan-

daard verkrijgbaar in RVS 1.4404, zodat ook Ma-

net deuren in vochtige ruimtes hun schoonheid 

behouden!

De voordelen punt voor punt:

• Lange levensduur, getest op meer dan 50.000 

  bewegingscycli

• Winnaar van de Red Dot Design Prijs 2002

• Bruikbaar voor glasdiktes van 8 tot 12 mm

• Onopvallende kleine vloergeleiding

• Mogelijk met gebogen glas 

MANET
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GI 1200
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Design hoeft niet altijd te wijken voor functie. De 

GI 1200 is een schuifdeursysteem voor momen-

ten waar design en functie elkaar ontmoeten en 

waar glas zijn vernuft toont. 

Bij het telescopische systeem schuiven twee gla-

zen panelen langs elkaar voor een grotere deur-

opening. Dit systeem wordt vooral toegepast 

voor bijvoorbeeld een garderrobekast of andere 

kastruimte. Een dubbele rail van hoogwaardig 

geanodiseerd aluminium geleidt de twee 10 mm 

glazen panelen geruisloos en moeiteloos.

Het design is een lust voor het oog waarbij de 

werking netjes is verborgen in de rail, waardoor 

de deuren als het ware voor uw ogen zweven.

Het geheel is tegen het plafond of wand te be-

vestigen en is met allerhande varianten van 

8mm of 10mm glas mogelijk. Ook het beslag is 

volledig naar uw keus en is te zien in één van de 

showrooms bij u in de buurt.

De voordelen punt voor punt:

• Bruikbaar in krappe deuropeningen

• Bruikbaar voor glasdiktes van 8 tot 10 mm



Glas creëert niet alleen ruimte, maar moet het 

vaak ook kunnen scheiden. Waar conventionele 

schuifdeuren bestaan uit twee of vier schuivende 

panelen, kan de Telescopia bestaan uit zes 

schuifpanelen. Zo zijn grotere ruimtes makkelijk 

op te delen met één schuifdeursysteem.

Het design van de Telescopia is elegant en sim-

pel. Het glas creëert ruimte, verlicht en met de 

aluminium rail is het een toonbeeld van een-

voud.

Het systeem bestaat uit een twee- of drievoudige 

rail met twee vaste panelen, waar een enkele of 

dubbele set van drie glaspanelen geruisloos 

voor schuiven.

De voordelen punt voor punt:

• Zeer geschikt voor grotere, af te sluiten, ruimtes

• Toepasbaar bij veelvuldig gebruik 

• Bruikbaar voor glasdiktes van 8 tot 10 mm

TELESCOPIA
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Glass Inside presenteert de schuifrails Stuttgart 

als onderdeel van het budget schuifdeur seg-

ment. Het schuifdeur systeem onderscheidt zich 

van andere schuifsystemen door een beperking 

in  de maatvoering van de rails. Hierdoor kan dit 

product scherp worden aangeboden.

GI Stuttgart wordt geleverd in handelslengtes 

van 2000 of 2400 mm.

Het product kan worden uitgevoerd met een soft-

closing naar zowel de openzijde als de sluitzijde.

Hierdoor wordt bij open en sluiten de deur opge-

vangen en loopt het laatste stukje langzaam 

open of dicht. Zo wordt het risico van schade als 

gevolg van het dicht “gooien” van de deur tot 

een minimum beperkt.

De voordelen punt voor punt:

• Deur gewicht van maximaal 80 kg

• Dikte glas 8 of 10 mm

• Wand of plafondmontage

• Geen boring voor softclose alleen voor greep  

   of kom

• Uitgevoerd in EV1 geanodiseerd aluminium of  

   RVS look

• Bestaat uit een looprails met afdekprofiel , 

   2 loopwagens met  klemmen, één paar eind 

   kappen, 2 eindstoppers en één vloergeleider

• Optioneel sofclose aan 1 of 2 zijden

• Leverbaar in 2000 en 2400 mm rail voor deuren  

   tot 1200 mm breedte

GI STUTTGART
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WIE ZIJN WIJ

Glass Inside is specialist op het gebied van 
glas in het interieur.

Wij zijn al jaren thuis in uw huis 
en op uw bedrijf

Van kleine particuliere glaswensen 

tot grote zakelijke projecten

Wij zijn uw glasspecialist van idee tot realisatie.  

Kijk hier voor een

VESTIGING

bij u in de buurt.  

Onze documentaties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Glass Inside is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en/of vergissingen. 
Niets uit deze documentatie mag zonder toestemming van Glass Inside worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd. Geplaatste foto’s dienen om een 
impressie te geven van een eindresultaat. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Een Glass Inside vestiging mag andere producten 
aanbieden dan omschreven in deze documentatie. Glass Inside Nederland BV september 2015
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