Het is meer
dan een deur ...

‘Het is ook
ruimtebesparend.’
Schuifdeursets

.

Op plaatsen waar men efficiënt met de beschikbare ruimte om
moet gaan, bieden de schuifdeursystemen van Theuma uitkomst.
Ze combineren optimale ruimtewinst en toegankelijkheid met
een strak en tijdloos uiterlijk. Bovendien hebben deze dezelfde
uitstraling en kwaliteit als onze binnendeuren en kozijnen. Dat
maakt dat ze onderling uitstekend te combineren zijn in één
ruimte of woning. De schuifdeursets zijn leverbaar in enkele
en dubbele uitvoering, zowel in standaard deurhoogtes als
verdiepingshoog.

Schuifdeurkozijn
• Sendzimir verzinkt staal 1,5 mm
• Kras- en stootvaste poederlaklaag

Schuifdeur
• Afgelakte deur met krasvaste EBC-lak
• HPL deur
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Schuifdeursets in de wand - Utiliteit
Robuust en luxueus
Speciaal voor de utiliteitsbouw heeft Theuma een
schuifdeursysteem in de wand ontwikkeld. Op plaatsen
waar de systemen intensief gebruikt worden is een solide
element noodzakelijk. Dankzij de extra verstevigde en gelaste
kastconstructie is het systeem daarvoor zeer geschikt. Het
schuifdeursysteem is voorzien van verstevigde 1,5 mm dikke
zijstijlen ter voorkoming van schade door stoten van o.a. bedden
of rolstoelen. Beide zijden van de doorgang zijn afgewerkt met
een stofafdichting en indien gewenst wordt het kozijn uitgerust
met een dubbelwerkend softclose-systeem. Het systeem is dus
ideaal voor zorginstellingen, hotels, kantoren en scholen.

Elektrische schuifdeurset
Tegenwoordig is er steeds meer behoefte
aan automatische deursystemen. Ons
schuifdeursysteem kan worden uitgebreid met
een elektrische aandrijving. De geavanceerde
elektronica zorgt samen met de robuuste
motor voor een sterke, maar discrete en
stille aansturing. De elektrisch aandrijving is
gecertificeerd en toepasbaar in vluchtwegen
volgens de nieuwste norm EN16005. Er zijn
diverse bedieningssystemen beschikbaar.
We bieden u complete pakketten. Na een
adviesgesprek worden de materialen door ons
gemonteerd en ingeregeld volgens uw wensen.

Scan en bekijk onze demo-film

Met doorvoer
voor een tillift
• Sendzimir verzinkt staal 1,5 mm
• Kras- en stootvaste poederlaklaag
• Verstevigd en voorgelast kastgedeelte
• Stofafdichting d.m.v. borstels aan beide zijde van de doorgang
• Flenshoogte 15 mm tbv tegelwerk
• Haakslot (loop, vrij&bezet, profielcilinder)
• Afgelakte deur met krasvaste EBC-lak of HPL deur
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Het schuifdeursysteem kan
worden uitgevoerd in combinatie
met een doorvoer voor een
tillift. De patiënt wordt met een
tillift van zijn bed getild en met
behulp van rails aan het plafond
naar de aangrenzende badkamer
gebracht. De doorvoer in het
kozijn maakt dat de patiënt
moeiteloos en comfortabel van
de ene naar de andere ruimte
kan worden verplaatst. Dankzij
deze inventieve oplossing kunnen
medewerkers in de zorg hun werk
gemakkelijker en met minder
fysieke inspanning doen.
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Schuifdeursets in de wand - Woning

Schuifdeursets vóór de wand

Maak je leefruimte groter
door middel van een schuifdeursysteem

Wanneer een schuifdeur in de wand geen optie is

De schuifdeurset in de wand voor de woningbouw is te herkennen aan de unieke greeprand met
slotfunctie. Hierbij is op de deur een aluminium greeprand bevestigd die ervoor zorgt dat de deur volledig
in de wand kan schuiven. Daardoor wordt er een optimale vrije doorloop gecreëerd.

Het schuifdeursysteem vóór de wand is geschikt voor bestaande situaties waar geen in-de-wand-schuivende
schuifdeuren kunnen worden geplaatst.
Standaard is deze deur voorzien van een aluminium greeprand, maar deze kan ook vervangen worden door
een deurkruk in combinatie met een haakslot of door een schuifdeurkom.

Door het speciale push-2-run systeem komt de deur, door een simpele druk op de deurrand, weer uit de wand.
Deze set kan worden geleverd in combinatie met een enkelvoudig softclose-systeem dat ervoor zorgt dat
de deur langzaam sluit.

• Sendzimir verzinkt staal 1,5 mm
• Kras- en stootvaste poederlaklaag
• Bediening van het slot via de greeprand
• Slotfunctie loop of vrij&bezet
• Push-2-run systeem
• Afgelakte deur met krasvaste EBC-lak of HPL deur
Optioneel:
• Softclose-systeem
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• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
• Past in standaard sparingen voor draaideuren
• Geruisloos railsysteem
Optioneel:
• Softclose-systeem
• Elektrisch uitvoerbaar
• Doorvoer voor een tillift
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