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DEUR MET ONZICHTBAAR DEURKADER - VALU DEUR

BESCHRIJVING 

 

  

 

  

 

 

 
 

  

 

  

 

 Kenmerken:
 - Valu deursysteem, alu profielen met berken multiplex van 22 mm
   dikte
 - Deuren kunnen naadloos met de muur verweven worden

                                                                              

 Standaard meegeleverde deuraccessoires:
- 3 onzichtbare regelbare scharnieren (eerder bij hogere deuren)

- chromékleurig slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot)

Optie:
- dichtingsrubbers

 

Afmetingen
- Steeds maatwerk
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DEUR MET ONZICHTBAAR DEURKADER - XINNIX X40

BESCHRIJVING 

• Voordelen
Universeel toepasbaar:
  - systeem is geschikt voor duwende en trekkende versie
  

 

    - voor deurdiktes van 40 mm
  - voor metselwerk en wanden met minimale wanddikte van 75 mm
  - voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen
  - plaatsing van deurframe en deurpaneel op hetzelfde moment

 

 

 

Standaard meegeleverde deuraccessoires:
  - 3 onzichtbare 3D regelbare scharnieren Xinnix X4030

  - magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot,  

    slot met onzichtbare deurgreep)

  - akoestische slagdichting als deurdemping

 

  

• Afmetingen
Standaard deur afmetingen:
  - hoogte: 2015, 2115, 2315 mm

  - breedte: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030 mm

Maatwerk: (op aanvraag)
  - kamerhoge deuren
  - dubbele deuren

  - niet-standaard afmetingen

 
  

XINNIX X40 deurframe is een plaatsklaar geheel bestaande uit voorgefreesde staanders verpakt met alle beslag, het kopstuk is apart verpakt 
samen met de bevestigingstoebehoren. 
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DEUR MET ONZICHTBAAR DEURKADER - XINNIX X1

BESCHRIJVING 

• Voordelen
Universeel toepasbaar:
  - systeem is geschikt voor trekkende versie, geschikt voor zowel linkse als rechtse versie.
  

 

    - voor deurdiktes van 40 mm
  - voor metselwerk en wanden met minimale wanddikte van 75 mm
  - voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen.

 

 

 

Standaard meegeleverde deuraccessoires:
  - 3 onzichtbare 3D regelbare scharnieren Xinnix X4030

  - magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot,  

    slot met onzichtbare deurgreep)

  - akoestische slagdichting als deurdemping

 

  

• Afmetingen
Standaard deur afmetingen:
  - hoogte: 2015, 2115, 2315 mm

  - breedte: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030 mm

Maatwerk: (op aanvraag)
  - kamerhoge deuren
  - dubbele deuren

  - niet-standaard afmetingen

 
  

XINNIX X1 deurframe is een plaatsklaar geheel bestaande uit voorgefreesde staanders verpakt met alle beslag, het kopstuk is apart verpakt 
samen met de bevestigingstoebehoren. 
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DEUR MET ONZICHTBAAR DEURKADER - XINNIX X2_40

BESCHRIJVING 

• Voordelen
Universeel toepasbaar:
  - systeem is geschikt voor duwende en trekkende versie, geschikt voor zowel linkse als rechtse versie.
  

 

    - voor deurdiktes van 50 mm (duwend en trekkend), 38 mm (trekkend)
  - voor metselwerk en wanden met minimale wanddikte van 75 mm
  - voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen.

 

 

 

Standaard meegeleverde deuraccessoires:
  - 3 onzichtbare 3D regelbare scharnieren Xinnix X4030

  - magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot,  

    slot met onzichtbare deurgreep)

  - akoestische slagdichting als deurdemping

 

  

• Afmetingen
Standaard deur afmetingen:
  - hoogte: 2015, 2115, 2315 mm

  - breedte: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030 mm

Maatwerk: (op aanvraag)
  - kamerhoge deuren
  - dubbele deuren

  - niet-standaard afmetingen

 
  

XINNIX X2_40 deurframe is een plaatsklaar geheel bestaande uit voorgefreesde staanders verpakt met alle beslag, het kopstuk is apart verpakt 
samen met de bevestigingstoebehoren. 

info@dkphout.be 03/665 47 46 
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SCHUIFDEUR - XINNIX X5

BESCHRIJVING 

• Voordelen

  - plaatsbesparend systeem.
  

 

    - snel en eenvoudig te plaatsen
  - inclusief softclose
  - inkortbaar.

 

 
 

Standaard meegeleverde deuraccessoires:
  - standaard X5 railsystemen

 

  

 

• Afmetingen
Standaard deur afmetingen:
  - hoogte:                  201,5 cm
                 211,5 cm
                 231,5 cm

  - breedte: 830, 930, 1030, 1230 mm

 
  

XINNIX X5, universeel schuifdeursysteem, integreerbaar in te beplaten wandconstructies van 75 en 100 mm. 
 

info@dkphout.be 03/665 47 46 
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DEUR MET ONZICHTBAAR DEURKADER - INVISIDOOR
PORTE AVEC EBRASEMENT INVISIBLE - IVISIDOOR

BESCHRIJVING DESCRIPTION

• Voordelen
Universeel toepasbaar:
  - voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en     
  renovatie)
  - voor deurdiktes van 40 mm
  - voor standaard stompe deuren
  - voor metselwerk en wanden met minimale wanddikte van 70 mm
  - voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

Weinig kans op scheuren in plakwerk dankzij:
  - stevige constructie van kader ( geïntegreerde hoekverbinding)
  - stabiel profiel
  - stevige en eenvoudige bevestiging aan muur door schroeven of d.m.v.  

doken
  - speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting muur en  
 plaaster

Standaard meegeleverde deuraccessoires:
  - onzichtbare regelbare scharnieren: argenta invisible®
  - magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot,  
  magneetsnapper, slot met onzichtbare deurgreep)
  - geïntegreerde grijze slagdichting als deurdemping (kan gemakkelijk  
  verwijderd en terug geplaatst worden)

• Afmetingen
Standaard deur afmetingen:
  - hoogte: 2015, 2115 mm
  - breedte: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1130, 1230 mm

Maatwerk: (op aanvraag)
  - kamerhoge deuren
  - dubbele deuren
  - niet-standaard afmetingen
  max. breedte = 1250 mm (enkele deur) / 2500 mm (dubbele deur)
  max. hoogte = 2500 mm (invisidoor) / 4000 mm (invisidoor DL)

Speling:
  - 2 mm tussen het deurpaneel (links, rechts en boven) en het kader
  - 4 mm tussen het deurpaneel (onder) en het kader

Wandopening:
  - breedte = breedte deurblad + minimum 70 mm (voor montage zonder 
  doken) / min. 74 mm (voor montage met doken)
  - hoogte = hoogte deurblad + minimum 36 mm

Slot:
  - afmeting hoogte deurkruk: 1050 mm (gemeten vanaf vloer)
  - vierkantopening voor een krukstift 8 mm standaard (adaptor voor 7  
  mm op aanvraag)

• Avantages
Application universelle:
  - s’adapte à toutes les ouvertures de porte standard ou non (construction  
  neuve et rénovation)
  - pour épaisseurs de porte de (38 à) 40 mm
  - pour portes standards à chant plat
  - pour maçonnerie et parois d’une épaisseur minimale de 70 mm
  - application en maçonnerie et dans des parois en plaques de plâtre  
  (structure en métal léger ou en bois)

Moins de risque de fissuration de plâtrage grâce à:
  - une construction et encadrement robuste (assemblage en angle intégré)
  - un profil stable
  - une fixation robuste et simple au mur au moyen de pattes de fixation  
  spéciales ou par des vis à travers le profil
  - une meilleure liaison plâtre/profils grâce au profilage à queue d'aronde

Accessoires de porte fournis en standard:
  - charnières invisibles réglables: argenta invisible®
  - serrure magnétique (en option: serrure de salle de bains, loqueteau de  
  porte magnétique, serrure avec poignée de porte invisible)
  - joint gris intégré pour amortissement de la porte (peut facilement être  
  enlevé et remis en place)

• Dimensions
Standards:
  - hauteur: 2015, 2115 mm 
  - largeur: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 030, 1130, 1230 mm

Sur mesure: (sur demande)
  - portes à hauteur plafond
  - portes doubles
  - dimensions non standards 
 Largeur max. = 1250 mm (porte simple) / 2500 mm (porte double 
  Hauteur max. = 2500 mm (invisidoor) / 4000 mm (invisidoor DL)

Jeu:
  - 2 mm entre le panneau de porte et le cadre (à gauche, droite et en haut)
  - 4 mm entre le panneau et le sol

Dimensions de l'encadrement (le mur): 
  - largeur = largeur du panneau de porte + minimum 70 mm (pour montage  
  sans doguets) / min. 74 mm (pour montage avec doguets)
  - hauteur = hauteur du panneau de porte + minimum 36 mm

Poignée de porte:
  - hauteur: 1050 mm (mesuré à partir du sol)
  - fouillot carré de 8 mm standard (dimensions standards belges), un  
   adapteur pour 7 mm est disponible (standard pour les dimensions  
   standards françaises)

INVISIDOOR is een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren dat ingepleisterd kan worden. De deur ligt in lijn met de wand. 
De deur 'Invisidoor' wordt steeds geleverd met de "Argenta Invisible", 3D regelbare en onzichtbare scharnieren. De 'Invisidoor DL', waar esthetiek, 
gebaseerd op perfecte onzichtbare integratie van de deur in de woning primordiaal is, wordt steeds geleverd met de "Argenta Invisible Neo", 3D 
regelbare en onzichtbare designscharnieren.

INVISIDOOR est un encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures qui peut être entièrement intégré dans la maçonnerie. La porte est 
entièrement alignée à la paroi. 
La porte 'Invisidoor' est toujours livrée avec la charnière invisible et réglable en 3D, la "Argenta Invisible". La porte 'Invisidoor DL' qui permet l'intégration 
esthétique de la porte dans l'habitation, est toujours livrée avec la charnière invisible design et réglable en 3D, la "Argenta Invisible Neo".

info@dkphout.be 03/665 47 46 
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DEUR MET ZICHTBAAR IJZEREN KADER 

• Voordelen
Universeel toepasbaar:
  - voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en     
  renovatie)
  - alle maatwerk
  - voor standaard stompe deuren
  - gepoedercoat in RAL kleur naar keuze

  - leverbaar met: - scharnieren om te schroeven
                            - oplasscharnieren
                            - pivo scharnieren




