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Dankzij de 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.

ll

De invisidoor wordt steeds geleverd met de invisible,
3D regelbare en onzichtbare scharnieren.
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De invisidoor DL waar esthetiek, gebaseerd op perfecte
onzichtbare integratie van de deur in de woning
primordiaal is, wordt steeds geleverd met de invisible
neo, 3D regelbare en onzichtbare designscharnieren.
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Mogelijke deur/kadertypes
Links IN

Rechts IN

Links OUT

Rechts OUT

Zowel uitvoering met invisible Neo S5 scharnieren (DL)
als pivoterende deuren (AX/AX Pro) zijn mogelijk.
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Liever een andere deur? Wij verdelen een gamma
deuren naar ieders smaak: landelijk, in glas,
schuifdeuren, pivoterende deuren, ...

Stap per stap

900mm

900mm
910mm

Zowel ‘enkele’ deuren maar ook ‘dubbele’ deuren

830mm
830mm

AX Rechts

2015mm
2015mm

AX Links

830mm
830mm
780mm
730mm
680mm
630mm

2050 -- 2090mm
2085mm
2060

ll

780mm
730mm
680mm
630mm

2015mm

Types

2315mm
2115mm
2015mm

3. Aanwerken (inpleisteren) van invisidoor deurkader.
830mm

2315mm
20502115mm
- 2085mm
2015mm

2. Na het eerste pleisterwerk de invisodoor plaatsen.

zijn mogelijk evenals ‘kamerhoge’ deuren (zonder
horizontale bovenregel), zowel enkel als dubbel.
ll

Al deze deuren zijn op aanvraag brandwerend te
verkrijgen.

Decodoor
invisidoor®
Decodoor
Standaard
afmetingen van binnendeuren.

Hoogte : 2015 - 2115 - 2315mm

Tel. +32 (0) 11 360 460
www.decotrap.be
Bezoek onze toonzaal en teststation
Tijdens de kantooruren of na afspraak

Industrieterrein De Schacht
Mijnwerkerslaan 42
3550 Heusden-Zolder

Vanaf 2315 tot 3000mm is maatwerk.
Breedte : 680 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 - 980mm
Deur/metsopening: breedte + 80mm / hoogte + min. 35mm

910mm

2060 - 2090mm

deuropening.

Voorbeeld: deur van 2015mm hoog en 830mm breed

1. Stukadoor laten pleisteren tot ongeveer 5 à 7 cm van

830mm

invisidoor®

