argenta

®

opening doors

argenta® invisidoor®
Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren
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HET INVISIDOOR® CONCEPT
‘Onopvallende binnendeuren’ - dé trend voor een
tijdloos interieur met een strak en minimalistisch
ontwerp. Met zijn onzichtbare deursystemen speelt
Argent Alu perfect in op deze trend. Dankzij deze
systemen vormen gesloten deuren en wanden één
geheel: de storende omlijstingen verdwijnen, terwijl
de scharnieren zo gemonteerd zijn, dat ze van buitenaf
helemaal niet meer zichtbaar zijn. Argent Alu biedt
vandaag een ‘onzichtbare’ oplossing voor draaideuren,
pivoterende en schuif-in-de-wand deuren.

DRAAIENDE DEUREN
Dankzij de argenta invisidoor, een onzichtbaar aluminium
kader voor draaiende 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.

argenta® invisidoor®
Wat zijn de voordelen ?
• ESTHETISCH
- geen zichtbaar kader rondom de deur
- standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag
(gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)
• EFFICIËNTE PLAATSING
- vrije keuze van plaatsing: voor of na het pleisteren
• UNIVERSEEL TOEPASBAAR
- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
- voor standaard stompe deuren
- voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen
• WEINIG KANS OP SCHEUREN IN PLAKWERK DANKZIJ
- stevige constructie van het kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- stabiel profiel
- stevige en eenvoudige bevestiging aan de muur door schroeven of d.m.v. doken
- speciale zwaluwstaart-profilering voor een goede hechting van PUR en de plaaster
• AFMETINGEN
- ruime keuze aan standaardmaten
- kamerhoog
- bovenregel (breedte) kan men eenvoudig zelf op maat zagen/aanpassen

Afmetingen met betrekking tot de deur
• 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 de vloer)
- vierkantopening voor een krukstift 8 mm standaard (adaptor voor 7 mm op aanvraag)
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argenta® invisidoor®
Technische eigenschappen
argenta® invisidoor®
Basic

DL 40 mm

DL 44/45 mm

Max. deurbreedte (enkele deur)

1250 mm

Max. deurbreedte (dubbele deur)

2500 mm

Max. deurhoogte

2500 mm

Max. deurdikte

4000 mm

38 - 40 mm

Min. wanddikte (zowel metselwerk
als wanden met minimale dikte van)

DL 50 mm

44/45 mm

70 mm

50 mm

80 mm
EI130, EI230, EW30, E30

Brandwerende versie (volgens EN 1634-1)

Wat omvat een argenta invisidoor ?
argenta® invisidoor®
Basic

DL 40 mm

DL 44/45 mm

DL 50 mm
Invisible neo M-6
(optioneel neo L-7)

Scharnieren

Invisible Small

Invisible neo S-5 (optioneel neo M-6)

Geïntegreerde
slagdichting

Standaard: grijs

Standaard: wit
Op aanvraag: grijs of zwart

Slot

Standaard:
- Magneetslot

Standaard:
- Magneetslot

Op aanvraag:
- Magnetisch
cilinderslot
- Magnetisch
badkamerslot

Op aanvraag:
- Magnetisch cilinderslot
- Magnetisch badkamer- en toiletslot
- Onzichtbaar No-Ha slot
- Onzichtbaar No-Ha badkamer- en toiletslot
- Magnetische sluiting Magnotica (zonder slot)
- KFV magneetslot
- KFV magnetisch cilinderslot
- KFV magnetisch badkamer- en toiletslot
- Meerpuntsluiting type T1781(enkel uitfrezing)

Afwerking

Standaard voorzien van overschilderbare primer (RAL op aanvraag)

Invisible scharnieren
Bij het kiezen van een argenta invisidoor is het belangrijk rekening te houden met het deurgewicht en de gewenste
afwerking
Invisible
small
Afwerking

Invisible
neo S-5

mat chroom

Invisible
neo M-6

Invisible
neo L-7

mat chroom, chroom blinkend, inox-look,
pekzwart, omber zwart, brons, donker brons,
klassiek brons, gepolijst messing (CU), koper**

Deurgewicht (2 stuks)* tot

40 kg

60 kg

80 kg

100 kg

Deurgewicht (3 stuks)* tot

50 kg

80 kg

100 kg

150 kg

Technisch kenmerken

- 3D-regelbaar
(hoogte, diepte en aandruk)

-

3D-regelbaar (hoogte, diepte en aandruk)
Geen zichtbare schroeven
Easy-Hook, door 1 persoon te plaatsen
Hoogteregeling zonder spie
Superieur en tijdloos design

* Gebaseerd op een referentiedeur van 1000 x 2000 mm
** Zie pagina 27
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PIVOTERENDE DEUREN
Ook hiervoor biedt Argent Alu de perfecte oplossing en
ontwikkelde op basis van de invisidoor technologie
pivoterende deursystemen, waarbij het doel van
minimalistisch en strak design niet uit het oog verloren wordt.

argenta® invisidoor® AX / AX Pro

argenta® invisidoor® AX
Onzichtbaar aluminium kader voor
pivoterende binnendeuren tot 45 kg
De argenta invisidoor AX is een onzichtbaar aluminium kader voor
pivoterende binnendeuren dat eenvoudig, snel en onzichtbaar geïnstalleerd
en ingepleisterd kan worden. Dankzij dit vernieuwend concept is de installatie
van een pivoterende deur kinderspel; de plaatsing van het kader met
geïntegreerd pivotsysteem is zeer eenvoudig en er dient geen systeem in de
vloer ingebouwd te worden. De argenta invisidoor AX is uitermate geschikt om
toegepast te worden als deur naar een dressing of als deur tussen de keuken
en leefruimte. Men kan namelijk de deur snel en eenvoudig openduwen, in
beide richtingen, zonder draaikruk.

PATENTED TECHNOLOGY

argenta® invisidoor® AX Pro
Onzichtbaar aluminium kader voor
pivoterende binnendeuren tot 100 kg
De argenta invisidoor AX Pro is een onzichtbaar aluminium kader voor
pivoterende binnendeuren tot 100 kg, ideaal voor zwaardere en frequent
gebruikte toepassingen. Doordat het pivotsysteem in de deur geplaatst wordt,
kan de argenta invisidoor AX Pro zowel in nieuwbouw en renovatie gebruikt
worden en is het de ideale oplossing bij vloeren met vloerverwarming.
De deur kan in beide richtingen geopend worden en heeft een vasthoudstand
op 90°. Dankzij de actieve sluitdemping komt de deur bij het sluiten steeds
perfect tot het nulpunt waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat
zodat het strakke design van de wand gewaarborgd blijft.

PATENTED TECHNOLOGY

De argenta invisidoor AX Pro voldoet aan eisen volgens EN 1154 voor
deursluiters.
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argenta® invisidoor® AX / AX Pro
Wat zijn de voordelen ?
• ESTHETISCH
- geen zichtbaar kader rondom de deur
- gemakkelijke en verborgen deurmontage omwille van gepatenteerd bovenpivot systeem
- nagenoeg onzichtbaar pivotsysteem
- standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag
(gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)
• EFFICIËNTE PLAATSING
- snelle en moeiteloze plaatsing van kader en deur, zonder uitlijning van de vloerplaat
- de deur hoeft niet afgeregeld te worden
- vrije keuze van plaatsing: voor of na het pleisteren
• UNIVERSEEL TOEPASBAAR:
- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
met minimale wanddikte van 70 mm
- voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen
• WEINIG KANS OP SCHEUREN IN PLAKWERK DANKZIJ
- stevige constructie van het kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- stabiel profiel
- stevige en eenvoudige bevestiging aan de muur door schroeven of d.m.v. doken
- speciale zwaluwstaart-profilering voor een goede hechting van PUR en het plaaster
• AFMETINGEN
- ruime keuze aan afmetingen
- kamerhoog

Afmetingen met betrekking tot de deur
• SPELING
- argenta invisidoor AX
• 7 mm tussen het deurpaneel
• 3 mm tussen het deurpaneel
• 4 mm tussen het deurpaneel
• 5 mm tussen het deurpaneel

(scharnierkant) en het kader
(slotkant) en het kader
(bovenkant) en het kader
(onderkant) en het kader

- argenta invisidoor AX Pro
• 6 mm tussen het deurpaneel (scharnierkant) en het kader
• 3 mm tussen het deurpaneel (slotkant) en het kader
• 4 mm tussen het deurpaneel (bovenkant) en het kader
• 13 mm tussen het deurpaneel (onderkant) en het kader
• WANDOPENING
- argenta invisidoor AX
• breedte wandopening = breedte deurblad + min. 70 mm (voor montage zonder doken)
min. 74 mm (voor montage met doken)
• hoogte wandopening = hoogte deurblad + min. 39 mm (voor montage zonder doken)
min. 44 mm (voor montage met doken)
- argenta invisidoor AX Pro
• breedte wandopening = breedte deurblad + min. 70 mm (voor montage zonder doken)
min. 74 mm (voor montage met doken)
• hoogte wandopening = hoogte deurblad + min. 45 mm (voor montage zonder doken)
min. 50 mm (voor montage met doken)
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argenta® invisidoor® AX / AX Pro
Technische eigenschappen
argenta® invisidoor®
AX

AX Pro

Max. Deurgewicht

45 kg

100 kg

Max. Deurbreedte

1000 mm

1000 mm

Max. Deurhoogte

3000 mm

3000 mm

38 - 40 mm

40 mm

Min. Deurdikte

Wat omvat een argenta invisidoor AX/ AX Pro?
argenta® invisidoor®

Pivoterend deursysteem

AX

AX Pro

argenta pivotica

argenta pivotica Pro

Slot

Standaard:
- Magnetische sluiting Magnotica

Standaard:
- Zonder slot

EPB norm (BE)

Enkel via extra vloerplaatje
(speling van 5 mm naar 9 mm)

Voldoet standaard
(13 mm onderspeling)

EN1154

-

Voldoet aan de EN1154 norm
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SCHUIFDEUREN
Schuifdeursystemen worden toegepast om optimaal
gebruik te maken van de beschikbare ruimte.
Dankzij de Argent Alu schuifdeursystemen, gebaseerd op
het invisidoor concept, geniet u nog steeds van
tijdloos resultaat en strak design.

argenta® invisidoor® SD / SDX

argenta® invisidoor® SD
Onzichtbaar aluminium kader voor schuif-in-de-wand deuren
Met de argenta invisidoor SD, een onzichtbaar aluminium kader voor
binnendeuren die in de wand schuiven, kan u nu ook voor uw schuifdeuren
het strakke design van het invisidoor assortiment aanhouden voor een tijdloos
resultaat en strak design.
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 5 mm) tussen het
deurpaneel en bovenprofiel. Het enige wat u, als interieurbouwer, zelf moet
voorzien, is het kader in de wand.

argenta® invisidoor® SDX
De complete oplossing voor onzichtbare
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 argenta 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 5 mm) tussen het deurpaneel en het bovenprofiel
met een strak resultaat tot gevolg.

Waarom kiezen voor de argenta invisidoor SDX ?
• Een complete oplossing
• Snelle en eenvoudige plaatsing
• Uitneembaar bovenprofiel
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argenta® invisidoor® SD / SDX
Wat zijn de voordelen ?
• ESTHETISCH
- 100% vrije doorgang doordat de deur volledig in de wand schuift
- geen zichtbaar kader rondom de deur
- standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag
(gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)
- minimale speling van 5 mm tussen de bovenkant van het deurpaneel en het kader
• EFFICIËNTE PLAATSING
- plaatsing van kader en deur op hetzelfde moment
- afwerking met dubbele gipskartonplaten mogelijk (enkel bij een muurdikte van 125 mm)
• UNIVERSEEL TOEPASBAAR:
- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
- toepasbaar voor deurdiktes van 38 tot 45 mm
- elk type haakslot
• 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
- maatwerk

Afmetingen met betrekking tot de deur
• SLOW STOPS
- min. deurbreedte bij één Slow Stop = 730 mm
- min. deurbreedte bij twee Slow Stops = 930 mm
• SPELING
- min. 5 mm tot max. 10 mm tussen het deurpaneel (onderkant) en de vloer
• MINIMUM INBOUWMATEN
- type SD
		
B = (breedte deurpaneel x 2) + 17 mm
		
H = hoogte deurpaneel + 60 mm
- type SDX
		
B = (breedte deurpaneel x 2) + 17 mm
		
H = hoogte deurpaneel + 65 mm

argenta
opening doors

®

20

argenta® invisidoor® SD / SDX
Technische eigenschappen
argenta® invisidoor®
SD 100

SD 125

SDX 100

SDX 125

Max. Muurdikte

100 mm

125 mm

100 mm

125 mm

Max. Deurhoogte

2140 mm

3000 mm

2140 mm

3000 mm

Max. Deurgewicht

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

Max. Deurbreedte
Deurdikte

Afhankelijk van de deurhoogte*
38 – 45 mm

38 – 45 mm

38 – 45 mm

38 – 45 mm

* Vraag onze berekeningstabel op voor meer info

Wat omvat een argenta invisidoor SD/X ?
argenta® invisidoor®
SD
Kader

SDX
Standaard invisidoor deurkader

Schuifdeurprofiel

- Argenta Proslide bovenprofiel
- 3 verbindingsbeugels

- Uitneembaar argenta proslide
bovenprofiel
- 3 verbindingsbeugels
- 2 tussenprofielen*
- Uniek verbindingsprofiel

Schuifdeur garnituur

- Argenta Proslide Manual-Fix bevestiging
- Eén slowstopdemper en één regelbare
stop
- Geïntegreerd vloerplaatje
- Uitneembare, akoestische TPE afdichting
- ESSI module: 50 mm

- Argenta Proslide Manual-Fix bevestiging
- Eén slowstopdemper en één regelbare
stop
- Geïntegreerd vloerplaatje
- Uitneembare, akoestische TPE afdichting

Slotprofiel

Toepasbaar met of zonder slotprofiel

Afwerking

Standaard voorzien van overschilderbare primer

Opties

Slotplaat

Standaard:
- Afdekplaatje
Op aanvraag:
- Magnetische sluiting ‘Magnotica’
- Slotplaat voor haakslot
- Geen infrezing

Accessoires

- Afdichtingsborstels
- Ondergeleidingsprofiel voor de deur
- Deurinbouwprofiel voor een éénvoudige
bevestiging van de Manual-Fix
- Design deurgreep

- Afdichtingsborstels
- Ondergeleidingsprofiel voor de deur
- Deurinbouwprofiel voor een éénvoudige
bevestiging van de Manual-Fix
- Design deurgreep
- Opklikbaar afdekprofiel

* Afhankelijk van de deurbreedte raden wij aan om extra tussenprofielen te plaatsen
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ONZICHTBARE PLINTEN
In moderne, minimalistische architectuur primeert
pure zuiverheid in al zijn aspecten. Dankzij de invisidoor
kaders zijn deuromlijstingen en scharnieren al langer
geen obstakel meer. Het laatste obstakel zijn de klassieke
opbouwplinten. Via de invisiplint, “onzichtbare plinten”,
heeft u nu ook daarvoor de perfecte oplossing. Dankzij deze
vlakliggende of ingebouwde plinten bereikt u nu het strak en
minimalistisch resultaat die u van uw woning verwacht.
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argenta® invisiplint
Wat zijn de voordelen ?
• ESTHETISCH
- nagenoeg onzichtbare stootplinten
- standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag
- perfect te combineren met het invisidoor assortiment om een volledige ruimte de minimalistische
uitstraling te geven waar u naar streeft
• UNIVERSEEL TOEPASBAAR
- bij toepassing met de invisidoor type OUT kan de deur met de Invisiplint 180° geopend worden, iets wat met
een standaard opbouwplint niet mogelijk is.
- bij toepassing met invisidoor type IN kan er geen opbouwplint toegepast worden, met de Invisiplint is dit wel
mogelijk zonder risico te lopen dat de deur tegen de plint botst.

Technische eigenschappen
argenta® invisiplint
Vlakliggende Kleefplint (type 1)
Max. Lengte
Schuifdeurprofiel

Verzonken plint (type 2)
3000 mm

Voor connectie met invisidoor:
- Eindplaatje, binnen- en buitenhoek voor invisidoor DL40
- Eindplaatje, binnen- en buitenhoek voor invisidoor DL44/45
- Eindplaatje, binnen- en buitenhoek voor invisidoor DL50

Vlakliggende Kleefplint (type 1)

Verzonken plint (type 2)
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Verzonken plint (type 2) met afwerkingsplint in
hetzelfde materiaal als de vloer
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algemene informatie
• DEURTYPE
Standaard betreft het ‘enkele’ deuren maar ook ‘dubbele’ deuren evenals ‘kamerhoge’ deuren, zowel enkel als
dubbel zijn mogelijk. Voor kamerhoge deuren worden geen horizontale bovenprofielen meegeleverd.
Bij de bestelling dient aangegeven te worden dat het kamerhoge deuren betreft. Ook is een vierzijdig kader
mogelijk voor ‘enkele’ kokerdeuren, hier worden twee horizontale bovenprofielen meegeleverd (een voor
bovenaan en een voor onderaan het kader). Bij de bestelling dient aangegeven te worden dat het kokerdeuren
betreft. Zowel kamerhoge deuren, kokerdeuren als dubbele deuren zijn ‘maatwerk’.

• IN of OUT en LINKS of RECHTS
EN links OUT

EN links IN

EN rechts OUT

EN rechts IN

• INVISIBLE NEO AFWERKINGEN

Pekzwart

Koper

Mat chroom

Brons

Donker brons

Inox look

Blinkend chroom

Gepolijst messing (CU)

Omber zwart

Klassiek brons
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Argent Alu: dé referentie voor het openen van deuren
Opgericht in 1909 is Argent Alu, beter bekend onder
de merknaam argenta, al meer dan 100 jaar actief in de
ontwikkeling en productie van paumellen en scharnieren
voor de binnendeur.
Dankzij

een

doorgedreven

verticale

integratie

kan

Argent Alu een volledig gamma aan deurbeslag aanbieden.
Argent Alu heeft een eigen ontwikkelingsafdeling en
testlabo maar ook matrijzenbouw, kunststofspuitgieten,
productie,

aluminiumbewerking,

anodisatie,

lakken

en montage worden in huis beheerd. Onze lokale
verkoopteams geven ondersteuning aan onze verdelers
en volgen de marktevoluties steevast op de voet.
Het ruime productgamma bestaat ondermeer uit:
- Onzichtbare scharnieren invisible
- Onzichtbaar deurkader invisidoor
- Paumellen in alle maten, kleuren en uitvoeringen
(zowel modern als cottage)
- Binnenschuifdeurbeslag argentaslide voor houten en
glazen deuren

Follow us on:

*L2002003*
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- Een uitgebreid gamma venster- en luikbeslag

