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argenta® invisidoor®
Dankzij de argenta® invisidoor®, een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren dat ingepleisterd kan worden,
is het mogelijk om tot de essentie van puur esthetisch wonen te komen.
De deur ligt dankzij de invisidoor® in lijn met de wand en zo kan men creatief omgaan met ruimtelijke volumes en wanden.
De argenta® invisidoor® wordt steeds geleverd met de argenta® invisible, 3D regelbare en onzichtbare scharnieren.

4 types
4 types (volgens EN): Links OUT – Rechts OUT – Links IN – Rechts IN
Er zijn verschillende types beschikbaar:
IN - OUT
Type IN voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur ‘in’ de wand wordt geduwd en type
OUT voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur ‘uit’ de wand wordt getrokken
Links - Rechts
Links of rechts opendraaiend volgens EN-norm

Deurtype
Standaard: enkele deur
Op aanvraag: - dubbele deuren
		
- kamerhoge deuren
			
Afwerking deurblad:
		
- standaard: tubespaan plamuur
		
- op aanvraag: - fineer
				- lak
				- HPL
				- brandwerend EI230 (RF30)
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Kenmerken
Standaard deur afmetingen
hoogte: 2015 mm, 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)
andere krukhoogte

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 + min. 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 de vloer)
vierkantopening voor een krukstift 8 mm standaard (adaptor voor 7 mm op aanvraag)

Scharnieren
standaard met invisible Small scharnieren
op aanvraag: Invisidoor DL met invisible NEO S5 scharnieren

Levering
Kan geleverd worden:
alle onderdelen apart:
- zijprofielen
				
- bovenprofielen met slot en scharnieren
				- ingefreesd deurblad
gemonteerd: deur in het kader
			

Voordelen
Esthetisch: geen zichtbaar kader rondom de deur
standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag
(gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)

Efficiënte plaatsing: plaatsing van kader en deur op hetzelfde moment
montage deur en kader mogelijk in atelier
vrije keuze van plaatsing: voor of na het pleisteren
geen kans op vervuiling van scharniergaten door bepleistering dankzij afdekdopjes

Universeel toepasbaar:
voor alle standaard en niet standaard deuropeningen
(nieuwbouw en renovatie)
voor deurdiktes van 38 tot 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 kader (geïntegreerde hoekverbinding)
stabiel profiel
stevige en eenvoudige bevestiging aan muur door schroeven of d.m.v. doken
speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting PUR en plaaster

Afmetingen:
ruime keuze aan standaardmaten
bovenregel (breedte) kan men eenvoudig zelf op maat zagen/aanpassen

Standaard meegeleverde deuraccessoires:
onzichtbare regelbare scharnieren: argenta® invisible (optioneel: argenta® invisible neo)

magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot, magnotica®, onzichtbaar No-Ha® slot met
onzichtbare deurgreep)
geïntegreerde slagdichting als deurdemping (kan gemakkelijk verwijderd en terug geplaatst worden)
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1

waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

2

heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43

3

brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31

4

oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45

5

merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81

6

relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00

7

beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

8

halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

9

trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

10

dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

11

manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00

12

latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

