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Specialist op het gebied van glas in elk interieur

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
Glazen pendeldeur

Glazen pendeldeuren
Glass Inside heeft veel ervaring op het gebied van glazen pendeldeuren en levert meerdere mogelijkheden
in pendelsystemen. Het voordeel van een pendel- of
taatsdeur is dat ze twee kanten op scharniert, voor een
betere doorstroom en hoger gebruiksgemak.
Glazen pendeldeuren worden gemonteerd zonder kozijn, wat zorgt voor een strak en minimalistisch uiterlijk.
De draaipunten bij pendel– en taatsdeuren zijn of
scharnieren aan de lange zijde van de deur of bij
taatsdeuren met het draaipunt aan de onder en bovenhoek.
Dit draaipunt kan op de normale afstand zitten, of verlegd gemonteerd worden, indien de deur breder is
dan ca. 1050 mm. Het is zelfs mogelijk zonder zichtbaar beslag te werken. Het beslag is vervaardigd van
RVS of aluminium en is afgewerkt met een RVS- of verchroomde look .
Het gebruikte glas is 8,10 of 12mm gehard veiligheidsglas. Het glas is blank (transparant), geëtst (mat) of
blank glas voorzien van gezandstraalde banen. Ook
gekleurd glas, figuurglas of gelaagd glas met speciale
folie behoren tot de mogelijkheden.
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GLAZEN PENDELDEUREN

BTS
Standaard deuren, smal of breed, DIN-links en
DIN-rechts of dubbelwerkend, de universele vloerveren DORMA BTS 80 en BTS 75 V zijn ontworpen
voor nagenoeg alle deurtypen.

Een uitgebreid onderdelen-programma maakt
aanpassing aan verschillende deurconstructies
en vloerafwerkingen mogelijk. DORMA BTS 80 en
75V90 vloerveren voldoen, dankzij de vele individuele gebruiksfuncties, aan de meest uiteenlopende eisen en beschikken over maximale betrouwbaarheid door de hoogste kwaliteit.
Gecertificeerd naar ISO 9001.

De voordelen voor de architect zijn bijvoorbeeld
de optische perfectie. Alle belangrijke functies
zijn geïntegreerd en de beproefde en robuuste
constructie voor deuren tot een max van 300 kg
(BTS 80)
De voordelen voor de gebruiker/beheerder zijn
de constante en temperatuuronafhankelijke sluitbeweging. Daar bovenop nog de gemakkelijke
deurbediening dankzij hoge mechanische effectiviteit.

www.glassinside.nl

GLAZEN PENDELDEUREN

UNICA
UNICA doet zijn naam eer aan.
Unica is een innovatief taatsdeursysteem
waarbij de hydraulische remming in het
beneden scharnierpunt is opgenomen. Dus
geen grote sparingen meer maken in de vloer,
zodat het systeem vrijwel overal toepasbaar is.
De hydraulische remming in het beneden
scharnier zorgt voor een aanpasbare sluitsnelheid terwijl het scharnier slechts 56 mm hoog is.
Tevens zorgt het scharnierpunt voor de
vastzetinstelling op 90 graden. Het scharnier
boven is qua draaipunt vergelijkbaar met het
BTS systeem.
UNICA is geschikt voor glazen deuren van 8 mm
tot gelaagd glas van 13,5 mm dik, met een
maximaal gewicht van 80 kg.
Doordat nagenoeg geen inbouwdiepte nodig is
(30 mm), is het product eenvoudig te monteren.
Unica is geschikt voor toepassingen waarbij
beperkt verkeer van personen plaats vindt.
Wordt de deur intensief gebruikt in een kantoor
dan wordt het gebruik van Unica afgeraden. In
dit geval wordt geadviseerd een BTS of RTS te
gebruiken.
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BILOBA
De BILOBA serie is een samensmelting van de
huidige automatische pendelscharnieren en
deurdrangers op de markt.
Doordat de scharnieren alleen aan de wand en
in de deur zijn bevestigd, hoeven er geen mechanismen boven of onder de deur te worden
geplaatst. Hierdoor zweeft de deur als het ware in
zijn opening en behoudt haar vermogen tot automatische sluiting.
De hydraulisch remmende scharnieren van BILOBA zijn uitvoerbaar in een glas-wand en een
glas-glas variant. Het scharnierpunt zorgt voor de
vastzetinstelling op 90 graden.
BILOBA scharnieren zijn alleen toepasbaar mits
de wand voldoende stevigheid biedt. Beton, hout
en staal bieden deze stevigheid. Gipswanden en
blokken zijn niet geschikt om een BILOBA scharnier aan te monteren. In deze situatie wordt, indien mogelijk, aangeraden een versteviging aan
te brengen.
De sluitsnelheid is aanpasbaar en veilig, omdat
de deur geen weerstand biedt tegen onbedoeld
agressief gebruik.
De deur is met succes intensief getest in meer
dan een miljoen testcycli.
Biloba is geschikt voor toepassingen waarbij
beperkt verkeer van personen plaats vindt.
Wordt de deur intensief gebruikt in een kantoor
dan wordt het gebruik van Biloba afgeraden. In
dit geval wordt geadviseerd een BTS of RTS te
gebruiken.
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GI P100
Met toepassing van de hartvormige as-techniek
heeft de GI P100 een zelfsluitende onderschoen
waarmee de sluitsnelheid geregeld kan worden
door middel van twee onafhankelijk werkende
regelventielen.
De bediening is eenvoudig via de bovenzijde.
Het grootste voordeel ten opzichte van vloerveren is dat er geen cementbak geplaatst hoeft te
worden. De montageplaat is direct op de vloer te
plaatsen en heeft een verstelbare as-plaat. Er
ontstaan daardoor de volgende afstelmogelijkheden: 3 mm in breedte en diepte, 4° links of
rechts.
De onderschoen en de montageplaat worden
afgedekt met RVS kappen in mat geborsteld. Gepolijste uitvoering is optioneel leverbaar. Bijpassende bovenschoenen zijn te leveren.
De GI P100 is toepasbaar bij binnendeuren tot
100 kg met een maximale breedte van 1000 mm.
Toepasbare glasdiktes van 8 tot 13 mm. De maximale deuropening bedraagt 150° naar twee zijden. De GI P100 is in twee uitvoeringen leverbaar:
Zonder openhoudstand en met openhoudstand
op 90°.
Met de toegepaste techniek ervaart u verminderde openingsweerstand en grote efficiency in
sluitkracht. De GI P100 is bewezen beproefd op
500.000 bewegingen. Hiermee is de GI P100 toepasbaar voor zowel woon- als werkruimte.
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VISUR
Volglazen pendeldeuren zonder enig zichtbaar
beslag? Het antwoord heet VISUR. Dit voor DORMA gepatenteerde systeem houdt volglazen
pendeldeuren volledig vrij van visueel storende
functionele elementen.
VISUR toont de deur in volkomen transparantie.
De beslagelementen verschijnen niet meer in het
zuiver afgelijnde deurblad, maar werden ingewerkt in de omliggende structuren. Deze absolute visuele vereenvoudiging maakt dat de volglazen pendeldeur zich perfect inpast in elk interieur.
De duurzaamheidstest met 500.000 gerealiseerde bewegingscycli spreekt voor de hoge kwaliteitsnorm – ook dat is 100 % DORMA.
De geïntegreerde kozijndorpeldeursluiter DORMA
RTS zorgt er niet alleen voor dat de deur na elke
opening opnieuw sluit, maar beschermt ze ook
via een speciaal dempingssysteem tegen te heftig openen. Met de standaard ingebouwde vastzetting, kan de deur bovendien vastgezet worden
in een openingshoek van 90°.
Glastongen boven– en onderaan het deurblad
vormen de verbinding met het deurbeslag. De
onderste lagerkom met het draailager wordt ingewerkt in de vloer met een draaipuntsafstand
van 65mm. De inbouwdiepte bedraagt 64mm bij
een diameter van 125mm voor de lagerkom.
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WIE ZIJN WIJ
Glass Inside is specialist op het gebied van
glas in het interieur.

Kijk hier voor een

VESTIGING
bij u in de buurt.

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.

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

