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argenta® invisidoor® SD/X
Onzichtbaar aluminium kader voor schuif-in-de-wand deuren

argenta® invisidoor® SD - Onzichtbaar aluminium kader voor schuif-in-de-wand deuren
Met de argenta® invisidoor® SD kan u nu ook een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren die in de wand
schuiven. Hierdoor kan u nu ook voor uw schuifdeuren het strakke design van het invisidoor assortiment aanhouden
voor een tijdloos resultaat en strak design.
De invisidoor ® SD maakt gebruik van de gekende invisidoor® technologie voor onzichtbare aluminium kaders.
Dankzij het argenta® proslide® schuifdeurbeslag, kan u deuren tot 100 kg toepassen. Via de meegeleverde speciale
ESSI ® module kunnen de rolstelsel gemakkelijk gemonteerd en gedemonteerd worden. Doordat de argenta®
invisidoor ® SD geleverd wordt met de Manual-Fix bevestiging, is er slechts een uiterst kleine ruimte (tot 3mm)
tussen het deurpaneel en bovenprofiel. Het enige wat u, als interieurbouwer, zelf moet voorzien, is het kader in de
wand.
Patent pending

Technische eigenschappen:
Deurgewicht

Max 100 kg

Deurhoogte

Max 3000 mm

Deurbreedte

Max 1230 mm

Vrije doorgang

Max 1200x3030 mm

Deurdikte

38 - 45 mm

Muurdikte

100 mm*

* Uitbreidbaar tot 125mm

• Min. deurbreedte bij één Slow Stop = 730 mm
• Min. deurbreedte bij twee Slow Stops = 930 mm
• Standaard geleverd met:
- argenta® invisidoor® kader
- argenta® proslide® bovenprofiel
- 3 verbindingsbeugels
- argenta ® proslide® Manual-Fix bevestiging
- ESSI ® module: 50 mm
- Eén slowstopdemper en één regelbare stop
- argenta ® magnotica® slot
- Geïntegreerd vloerplaatje
- Uitneembare, akoestische TPE afdichting

Voordelen:
• Geen zichtbaar kader rondom de deur
• Toepasbaar voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
• Toepasbaar voor deurdiktes van 38 tot 45 mm
• 100% vrije doorgang doordat de deur volledig in de wand schuift
• Weinig kans op scheuren in het plakwerk dankzij de gekende invisidoor® technologie:
- Stevige constructie van de kader (geïntegreerde hoekverbinding en afstandsbeugels)
- Stabiel profiel
- Speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting PUR en plaaster
• Minimale speling tussen het kader en het deurpaneel tot 3 mm
• Voorzien van een epoxy primer zodat het kader gemakkelijk kan geschilderd worden
• Toepasbaar elk type een haakslot
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argenta® invisidoor® SDX - Onzichtbaar aluminium kader voor schuif-in-de-wand deuren
De argenta ® invisidoor ® SDX is een complete oplossing met een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren die
in de wand schuiven. Hierdoor kan u nu ook voor uw schuifdeuren het strakke design van het invisidoor assortiment
aanhouden voor een tijdloos resultaat en strak design.
De invisidoor® SDX maakt gebruik van de gekende invisidoor® technologie voor onzichtbare aluminium kaders.
Dankzij het argenta® proslide® schuifdeurbeslag, kan u deuren tot 100 kg toepassen. Via het uitneembare
bovenprofiel kunnen de rolstelsels en stops eenvoudig en snel gemonteerd en gedemonteerd worden.
Het beslag wordt aan de deur bevestigd via de Manual-Fix. Hierdoor creëert u een uiterst kleine ruimte (tot
3mm) tussen het deurpaneel en het bovenprofiel met een strak resultaat tot gevolg. Maar zelfs deze speling kan
weggewerkt worden via een optioneel afdekprofiel.
Patent pending

Technische eigenschappen:
Deurgewicht

Max 100 kg

Deurhoogte

Max 3000 mm

Deurbreedte
Vrije doorgang

Max 1230 mm
Max 1200x3030 mm

Deurdikte

38 - 45 mm

Muurdikte

100 mm*

* Uitbreidbaar tot 125mm

• Min. deurbreedte bij één Slow Stop = 730 mm
• Min. deurbreedte bij twee Slow Stops = 930 mm
• Standaard geleverd met:
- argenta® invisidoor® kader
- Uniek verbindingsprofiel
- Uitneembaar argenta® proslide® bovenprofiel
- 6 tussenprofielen (afh van de deurbreedte)
- 3 verbindingsbeugels
- argenta® proslide® Manual fix bevestiging
- ESSI ® module: 50 mm
- Eén slowstopdemper en één regelbare stop
- argenta ® magnotica® slot
- Geïntegreerd vloerplaatje
- Uitneembare, akoestische TPE afdichting

Voordelen:
• Geen zichtbaar kader rondom de deur
• Volledige en snel te plaatsen kaderoplossing
• Toepasbaar voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
• Uitneembaar bovenprofiel
• Toepasbaar voor deurdiktes van 38 tot 45 mm
• 100% vrije doorgang doordat de deur volledig in de wand schuift.
• Weinig kans op scheuren in het plakwerk dankzij:
- Stevige constructie van de kader (geïntegreerde hoekverbinding en uniek bovenprofiel)
- Stabiel profiel
- Speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting PUR en plaaster
• Geen speling bovenaan door het afdekprofiel
• Voorzien van een epoxy primer zodat het kader gemakkelijk kan geschilderd worden
• Toepasbaar met elk type haakslot
• Bovenaan kan de kader bevestigd worden via doken in het schroefkanaal of rechtstreeks via de gaten in het
bovenprofiel
• Afwerking met dubbele gipskartonplaten mogelijk
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argenta® invisidoor® SD/X - Onzichtbaar aluminium kader voor schuif-in-de-wand deuren
argenta® proslide deurbeslag:

argenta® proslide®
bovenprofiel

ESSI®-module
(enkel bij argenta ®
invisidoor® SD)

argenta® proslide® kantelbare slowstop

argenta® proslide®
regelbare
kunststofstopper

argenta® proslide®
rolstelsel met precisie
kogellagers

argenta® proslide®
Manual-Fix met
regelbare hoogte
(3-8mm)

argenta® magnotica®
Contactloze
magneetdeursluiter
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Opties:
• Slotplaat voor haaksloten
• Afdichtingsborstel
• Ondergeleidingsprofiel voor de deur
• Opklikbaar afdekprodiel (enkel voor argenta® invisidoor® SDX)
• Deurinbouwprofiel voor een eenvoudige bevestiging van de Manual-Fix
Toepasbaar met extra afdichtingsborstels.
• Design argenta® C-handgreep

