
Glasbeslag



BSW GLASDEURSCHARNIEREN
VERKRIJGBAAR IN TWEE UITVOERINGEN:

SPECIFICATIES
· RVS
· t.b.v. 8-, 10 en 12 mm glas
· links en rechts toepasbaar
· maximaal deurgewicht: 80 kg (per jaar)
· maximale deurbreedte: 1000mm
· glasboring 16mm
· schroeven aandraaien met max 6nM

ARTIKELNUMMER
4072056

ARTIKELNUMMER
4072056
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DORMA MUTO
MANUEEL SCHUIFDEURSYSTEEM
Technische kenmerken:

Enkele of dubbele deur, met of zonder zijlichten, telescopisch en met synchro funktie
Voor glazen en houten deuren van lichte (max.60 kg) tot zware (max. 150 kg)
Toe te passen met gehard glas of gelaagd veiligheidsglas, dankzij de unieke “Camp & Glue”
technologie.
Dormotion demping, elektromechanisch slot en status indicator kunnen achteraf toege  
voegd worden.
Zelfsluitend, zonder externe stroomvoorziening
Toegang tot alle relevante onderdelen en instelmogelijkheden, via verwijderbare afdekkap 

  aan de voorzijde.
Eenvoudige hoogteregeling van het hangende deurpaneel.
Standaard leverbaar in zilver, wit en dark niro (rvs-look) en optioneel met gepoederlakte 

  of geannodiseerde afwerkingen.
Beschikbaar in standaard sets, of maat gemaakt. Met de compacte elegantie en de 
waaier aan optionele functies van Muto was een glazen of houten schuifdeur nog nooit zo 

  gebruiksvriendelijk.



DORMA VLOERVEREN
Dorma Vloerveren
Door het toepassen van verschillende type’s vloerveren BTS80 / BTS75V kunnen 
deuren gecontroleerd geopend en gesloten worden. 
Ook is het mogelijk om deze te voorzien van een vastzetting zodat de deuren op 90° 
open blijven staan. 
Met verschillende steekassen is het ook nog mogelijk om een grotere spelingsmaat 
onder de deur te creëren. 

Universeel Beslag (PT)
Met het PT beslag kunnen hardglazen deuren worden gerealiseerd in nagenoeg elke 
volglasconstructie.





GRAL
DOUCHEBESLAG type BF112
Meervoudig en traploos instelbaar nulpunt
Zelfsluitend mechaniek vanaf 20˚  (binnen / buiten)
Blinde bevestiging
Maximale deurgewicht: 45 kg.
Met minimale tussenruimte (zonder dichtingen)
Deurstop op 90˚ positie (binnen/buiten)
Dichtingen eenvoudig op maat te knippen. (lengte)
Basismateriaal: messing
Dikte glas: 8 mm. (standaard), 10 mm (met extra dichting, art. nr. 72.036) 

verkrijgbaar in uitvoering;
-Glans-Chroom
-Mat-Chroom
-RVS-Look



De productgroep glasdeurbeslag sluit perfect aan bij het 
bestaande assortiment en behelst onder meer beslag voor
glazen deuren, schuifdeuren en wanden en douche- cabine-
beslag. De toepassing van glas geeft projecten een exclusief
en transparant karakter. Vaak wordt maatwerk gevraagd. Het 
gebruik van glas vraagt dus een zeer specialistische benadering 
en hiervoor heeft Van Enckevort de vakkennis in huis



HARDGLAZEN
SCHEIDINGSWANDEN
Voor complete volglazen systeemwanden te kunnen aanbieden hebben we aluminium 
portaalkozijnen TW-3000 in ons programma. Deze hebben slechts een profieldikte van 
60mm en zijn te leveren voor Hardglazen deuren van 8-12mm dik, maar ook voor HPL of
Kaderdeuren. Deze worden op maat gemaakt  en geleverd inclusief hang & sluitwerk.
De vaste glaspanelen worden vastgezet d.m.v. zeer slanke U-profielen van 25mm breed, 
welke afgemonteerd worden met glasrubbers. De verticale glasnaden kunnen eventueel 
met transparante verbindingsprofielen aan elkaar gekoppeld worden.
Alles kan geleverd worden in standaard kleuren: aluminium ev1, Ral 9006 – 9010 – 9016, 
overige kleuren op aanvraag.
Met dit systeem kun je exclusief transparante ruimtes creëren, denk bijvoorbeeld aan 
vergaderruimtes en spreekkamers.





ONDERSCHOEN ZELFSLUITEND
Met toepassing van de hartvormige as-techniek is het gelukt om een zelfsluitende 
onderschoen te produceren waarmee u de sluitsnelheid regelt d.m.v. twee onafhankelijk
werkende regelventielen. 
U bedient deze eenvoudig via de bovenzijde Uw grootste voordeel ten opzichte van vloerve

-
ren is dat er geen cementbak geplaatst hoeft te worden.
De montageplaat is direct op de vloer te plaatsen en heeft een verstelbare as-plaat. 
U heeft 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.
U kunt de PDC100 onderschoen toepassen 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.

artikel nummer 4071734 artikel nummer 4071733 artikel nummer 4071732



uitsparing bovenschoen uitsparing onderschoen



SUPRA
SCHUIFLOKETBESLAG
Supra is het beslag voor glazen schuifdeuren van vitrinekasten en 
meubels - zowel voor thuis, winkels, beurzen en musea. 
Het modulaire, onderaan lopende beslagsysteem voldoet aan de 
hoogste eisen op het gebied van duurzaam functioneren, esthetisch 
design, optimale zichtbaarheid en probleemloos monteren. 
Supra is universeel geschikt voor glasdiktes van 4, 5, 6 en 8 mm en 
een vleugelgewicht tot 50 kg. 
Ook éénbaans en meerbaans systemen of systemen met een rondom 
lopend frameprofiel zijn met supra mogelijk.

Voor Supra zijn een elektronisch slot en drukcilindersloten beschik-
baar

Supra-beslag Supra-framebeslag Supra-driebaansbeslag



ZWART DEURBESLAG
Mat zwart deurbeslag is momenteel een trendy kleur, ook op het gebied van glasdeurbeslag.  
Voor pendel-, aanslag-, douche- en schuifdeuren is het beslag nu ook bij Van Enckevort in deze 
kleur leverbaar.

-

Glasdeur loopslot
Voor hardglazen deuren.
Din LS en RS bruikbaar. 
Met fluisterschoot. 
Model: 035-30BL
Artikel nummer 4072060

Glasdeursloten
Voor deuren van veiligheids-
glas (Junior) BSW K04.
Voor deurkrukken zonder
rozet tbv deurdikte 8-10 
mm DIN EN 18251 Klasse 3 
model: 036-1413BL

Glasdeurscharnier
3-delig Voor volglazen deu
ren van houten kozijnen. 
Din LS en RS bruikbaar
Hoge draagkracht door
onderhoudsvrije lagers.
Artikel nummer 4072057

MEER WETEN?
neem dan contact op met Chris Lemmen
(specialist op het gebied van glasbeslag)
Bel (088) 765 3062 of via e-mail
c.lemmen@enckevort.com




