
Glass Inside is specialist op het gebied van glas  

in het interieur. Van alle soorten glazen deuren tot 

aan glazen wanden, inloopdoucehes 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

AANSLAGDEUREN

PRODUCTSHEET

Specialist op het gebied van glas in elk interieur

Glazen aanslagdeur

Glazen aanslagdeur

Glazen aanslagdeuren vallen in een sponning 
en draaien daardoor naar één kant. De deur is 
meestal van 8 mm gehard glas: blank, geëtst of 
extra helder geëtst.

Het blanke glas kan voorzien worden van een 
zandstraalpatroon, waarbij ter bescherming een 
anti-vingercoating wordt aangebracht.

Ook gehard figuurglas behoort tot de mogelijk-
heden.

De deuren draaien over het algemeen op twee 
of drie scharnieren. Hierbij kunnen óf zogenaam-
de paumelscharnieren worden gebruikt bij ver-
vanging van een opdekdeur óf zogenaamde 
clarit scharnieren bij een stompe deur.

Het loopslot is verkrijgbaar in een aantal uitvoe-
ringen qua vormgeving, met het krukstel voor of 
achterop het loopslot. Een afsluitbaar loopslot 
met cilinder of WC sluiting is ook mogelijk.



Deze slanke klassieker heeft langdurige 
beproevingen reeds met vlag en wimpel 
doorstaan. Dit solide systeem is niet voor niets 
buitengewoon geliefd.

De RONDO onderstreept in woningen het royale 
karakter van glasdeuren zowel met krukkraag 
als in de rozetvarianten. Verschillende 
slotoplossingen komen volledig tegemoet aan 
individuele behoeften. Alle sloten voldoen aan 
DIN 18251, klasse 3, volgens typekeuring met 
200.000 bewegingen van de klinkfunctie en 
50.000 bewegingen van de grendel.

Dankzij de grote verscheidenheid aan 
materialen en kleuren kunnen de oppervlakken 
mooi op de omgeving worden afgestemd.  
Montage is uitermate eenvoudig. 

Technische informatie

• Studio Rondo deuruitvoering 

• Geschikt voor een glasdikte van 8 mm 

• Geschikt voor een deurgewicht van max. 45 kg  

• Geschikt voor een deurbreedte van max. 1000 mm

• De sponningdiepte is standaard 24 mm 

• Als Paumel en Clariet uit te voeren

• Verkrijgbaar in verschillende materiaal en 

   oppervlakken:

 • RVS Look

 • Geanodiseerd aluminium

RONDO
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Binnendeurbeslag STUDIO CLASSIC sluit perfect 
aan bij een op functionaliteit ingerichte 
omgeving en accentueert tegelijk, door haar 
sierlijke slanke vormen, het luxueus royale van 
vol-glas-deuren.

Deze klassieker in woningen onderstreept 
karakter van glasdeuren zowel met krukkraag als 
in de rozetvarianten. Verschillende 
slotoplossingen komen volledig tegemoet aan 
individuele behoeften. Alle sloten voldoen aan 
DIN 18251, klasse 3, volgens typekeuring met 
200.000 bewegingen van de klinkfunctie en 
50.000 bewegingen van de grendel.

Dankzij de grote verscheidenheid aan 
materialen en kleuren kunnen de oppervlakken 
mooi op de omgeving worden afgestemd. 

Technische informatie

• Studio Classic Deuruitvoering

• Geschikt voor een glasdikte van 8 mm 

• Geschikt voor een deurgewicht van max. 45 kg  

• Geschikt voor een deurbreedte van max. 1000 mm

• De sponningdiepte is standaard 24 mm

• Verkrijgbaar in verschillende materiaal en 

   oppervlakken:

 • Geanodiseerd aluminium

 • Messing 

 • RVS look

CLASSIC
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Elegantie over de hele lijn. Een compliment voor 
representatieve glasdeuren: STUDIO GALA heeft 
een dynamische lijnenspel en mooie accenten.

Het systeem is geschikt voor alle deurkrukken 
zonder rozetten en is gebaseerd op gestandaar-
diseerde glasbewerking. Complete garnituren 
met diverse slotvarianten bieden oplossingen 
voor enkele en dubbele deuren.

Alle slotelementen voldoen aan DIN 18251, klas-
se 3, volgens typekeuring met 200.00 bewegin-
gen van de klinkfunctie en 50.000 bewegingen 
van de grendel.

Technische informatie

• Studio Gala Deuruitvoering

• Geschikt voor een glasdikte van 8 mm 

• Geschikt voor een deurgewicht van max. 45 kg  

• Geschikt voor een deurbreedte van max. 1000 mm

• De sponningdiepte is standaard 24 mm

• Verkrijgbaar in verschillende materiaal en 

   oppervlakken:

 • Geanodiseerd aluminium

 • Messing

 • RVS look

 

GALA
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Discrete perfectie. De  ARCOS STUDIO is een 
stijlvol, compact boog/design.

De veelzijdige combinatie mogelijkheden van 
oppervlakken, slotfuncties en krukvarianten 
voldoen aan elke wens - te beginnen bij de 
speciale ARCOS deurkruk die met rozetten of 
krukkraag naar keuze voor of achter gepositio-
neerd kan worden.

Wat betreft de sloten kan worden gekozen uit 
baardsloten, profielcilinders of Kabacilinders. 
Deze voldoen alle aan DIN 18251, klasse 3, 
volgens typekeuring met 200.000 bewegingen 
van de klinkfunctie den 50.000 bewegingen van 
de grendel.

Technische informatie

• Studio Arcos Deuruitvoering

• Geschikt voor een glasdikte van 8 mm 

• Geschikt voor een deurgewicht van max. 45 kg  

• Geschikt voor een deurbreedte van max. 1000 mm

• De sponningdiepte is standaard 24 mm

• Verkrijgbaar in verschillende materiaal en 

   oppervlakken:

   • Geanodiseerd aluminium

 • RVS look

ARCOS
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Solide argumenten. Hoge dagelijkse belasting 
vraagt om bestendigheid - voor velen een reden 
om in openbare omgevingen voor OFFICE JUNI-
OR te kiezen.

Achter het programma “JUNIOR” gaat een vol-
groeid professioneel systeem schuil: een veelheid 
aan vormgevingsopties voor oppervlakken en 
een ruime keus aan slot-varianten, krukken en 
scharnieren.Regelmatig openen en sluiten kan 
de Office junior niet uit evenwicht brengen. De 
sloten voldoen aan DIN 18251, klasse 3, volgens 
typekeuring met 200.000 bewegingen van de 
klinkfunctie en 50.000 bewegingen van de 
grendel. Het merendeel van de sloten werd bo-
vendien door een onafhankelijk onderzoeksinsti-
tuut onderworpen aan een uitgebreide test be-
staande uit 500.000 bewegingen van de 
klinkfunctie en 100.000 bewegingen van de 
grendel en goedgekeurd.

Opmerking bij DIN 18251, klasse 3: “De sloten wor-
den o.a. aanbevolen voor huisdeuren en open-
bare gebouwen (zogenaamde projectsloten).”

Technische informatie
• Studio Office Deuruitvoering

• Geschikt voor een glasdikte van 8 mm 

• Geschikt voor een deurgewicht van max. 70 kg  

• Geschikt voor een deurbreedte van max. 1200 mm

• De sponningdiepte is standaard 24 mm

• Verkrijgbaar in verschillende materiaal en 

   oppervlakken:

 • Geanodiseerd aluminium

 • RVS look
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Glass Inside is verheugd om u het QUADRA 
binnendeurbeslag aan te bieden.

Aandacht voor detail in het ontwerp en de pro-
ductie van elk onderdeel gecombineerd met de 
ervaring van onze producenten. Betekent dat wij 
de mogelijkheid hebben om een systeem te pre-
senteren dat vol-glas-deuren kan installeren in 
een bestaand of een nieuw deurkozijn, gemaakt 
van hout, staal of aluminium.

De QUADRA deursloten worden geproduceerd 
volgens de DIN 18251, klasse 4, standaard waar 
de klinkfunctie in 500.000 cycli en de grendel-
functie in 100.000 cycli worden getest.

Dit verzekert uw beslag van betrouwbaarheid en 
een lange levensduur.

De ontwikkeling van de QUADRA serie heeft gere-
sulteerd in een innovatieve en verrassende serie 
aan beslag, bedoeld voor vol-glas binnendeuren 
en completeert vele types aan toepassingen van 
glas in kantoren, winkels, hotels en huizen.

Technische informatie
• Zowel paumel als clariet uit te voeren

• Quadra Deuruitvoering

• Geschikt voor een glasdikte van 8 of 10 mm 

• Geschikt voor een deurgewicht van max. 50 kg  

• Geschikt voor een deurbreedte van max. 1000 mm

• De sponningdiepte is standaard 24 mm

• Verkrijgbaar in verschillende materiaal en 

   oppervlakken:

 • Geanodiseerd aluminium

 • RVS afdekkappen
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De CLAUSTRA is een waardevolle aanvulling op 
de serie aanslagdeuren.

Net als de QUADRA, is er bij de CLAUSTRA veel 
aandacht gegeven aan de details van het ont-
werp en de productie en is deze te installeren in 
een bestaand of een nieuw deurkozijn gemaakt 
van hout, staal of aluminium. 

Verder is de CLAUSTRA identiek in productie, wat 
betekent dat de deursloten worden geprodu-
ceerd volgens de DIN 18251, klasse 4, standaard 
waar de klinkfunctie in 500.000 cycli en de gren-
delfunctie in 100.000 cycli worden getest.

Dit geeft u de zekerheid op betrouwbaar beslag 
met een lange levensduur.

Technische informatie

• Zowel paumel als clariet uit te voeren

• Claustra Deuruitvoering

• Geschikt voor een glasdikte van 8 of 10 mm 

• Geschikt voor een deurgewicht van max. 50 kg  

• Geschikt voor een deurbreedte van max. 1000 mm

• De sponningdiepte is standaard 24 mm

• Verkrijgbaar in verschillende materiaal en 

   oppervlakken:

 • Geanodiseerd aluminium

 • RVS afdekkappen

CLAUSTRA

GLAZEN AANSLAGDEUREN

www.glassinside.nl



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

http://www.glassinside.nl/nl/producten_wonen
http://www.glassinside.nl/nl/productenwerken
http://www.glassinside.nl/nl/inspiratie_wonen
http://www.glassinside.nl/nl/inspiratie_werken
http://www.glassinside.nl/nl/showrooms
http://www.glassinside.nl/nl/contact

