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inloopkasten

1991

Ontwikkeling “ANYWAYdoors“ concept

1993

1e octrooi Anyway deurtechniek

1993

Realisatie showroom en productie atelier langsheen E313

1995

Opening Flagship Store

2002

Ontwikkeling schuifdeursysteem “SLIDE-A-WAY”

2004

Uitbreiding productieatelier

2005

Tussen 2005 & 2014 werden 10 internationale octrooien m.b.t.
verschillende innovatieve deurconcepten ingediend

2007

Ontwikkeling onzichtbare zelfsluitende pivotscharnier

2009

Ontwikkeling “DRESS-A-WAY”

2012

Ontwikkeling “StealthPivot” scharniertechniek

2014

Opstart partnerships met verdelers in BE, NL en LU

2015

Reddot design award “pivoting room dividers”

2016

AZ award & IDA award “pivoting room dividers”

2017

iF design award “pivoting room dividers”
Lancering “Frame-A-Way”

2019

Lancering “DressWall” 2.0

2020

25 jaar ANYWAY doors
Ontwikkeling 8e productgeneratie

2021

ANYWAY doors is onderdeel geworden van de Theuma groep
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(Ver)bouwen is ook deurdenken
Bouwen of verbouwen is plannen maken. Letterlijk en figuurlijk. Reden te meer om je bij de eerste schets al af te vragen
hoe je de woonfuncties van je pand indeelt en hoe binnendeuren daarbij een meerwaarde kunnen bieden.
Hoe creëer je rust en eenheid en hoe laat je de ene ruimte in de andere overgaan? Moeten deuren daarbij transparantie
bieden of juist niet? Deze brochure wil je inspireren en inzicht geven in de deurdenkwereld van ANYWAYdoors.
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Sinds 1995 bestudeert ANYWAYdoors alle aspecten die wat dan
ook met het concept ‘binnendeur’ te maken hebben. Aangezien
wij al onze producten uitsluitend op maat maken zijn de
ontwerpmogelijkheden eindeloos. Wij stellen dan ook uw ‘ideale
deur’ samen door modulaire componenten te combineren tot een
volledig afgewerkt eindproduct. Deurdenken is hier de boodschap.
Een strak lijnenspel, maatwerk en geavanceerde techniek zijn
duidelijk onze stokpaardjes. En ‘alles kan beter’ is al van bij de start
de bedrijfsfilosofie.
Inmiddels vonden meer dan 50.000 deuren hun weg naar een
cliënteel dat kwaliteit en minimalistisch design hoog in het vaandel
draagt. Of moeten we zeggen ‘publiek’? Want ANYWAY deuren
bieden naast gezond wooncomfort ook dagelijks kijkgenot.
Als graag geziene gast op vakbeurzen verrast ANYWAYdoors
vrijwel jaarlijks de interieurwereld met innovatief vernuft.
Op de meeste van onze technologische ontwikkelingen rusten
patenten.
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Uit puur esthetisch oogpunt maakt ANYWAY er een erezaak van om
alle bevestigingstechnologieën compleet aan het oog te onttrekken.
Dit geeft een perfect strakke lijn die langs beide deurzijden valt te
bewonderen.
Veel aandacht gaat er naar:
‐

onderhoudsvrije materialen zoals geanodiseerd aluminium,
Resopal Massiv, glas, rvs...

‐

krasbestendigheid

‐

veiligheid en hygiëne (vb. antibacteriële materialen)

‐

discreet ingebouwde ventilatie en tochtpreventie ter bevordering
van een gezond woonklimaat

‐

thermische en akoestische afscherming

‐

privacy en veiligheidsaspecten

Bovendien wil ANYWAY schoonheid creëren. Uiteraard gekoppeld aan
functionaliteit en ultiem gebruiksgemak.
Elke deur is een visueel-technologisch hoogstandje, toekomstgericht
en steeds op de meest esthetische manier gerealiseerd. Zo ontvingen
onze pivoterende ‘room dividers’ reeds meerdere internationale
awards.
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Eerlijk, wat gebruikt men nu het meest in een
woning?
De vraag stellen is ze beantwoorden.
Nochtans beschouwen opdrachtgevers een
binnendeur vaak als een noodzakelijk kwaad
waar men zelden de slaap voor laat. Ramen,
badkamertegeltjes, de voordeur... zijn van een
hogere orde.
Niets is minder waar. Eenmaal een klant zijn
nieuwe woonst betrekt, zullen binnendeuren
een leven lang zijn meest gebruikte
woonelementen zijn.
Bovendien beslaan zij qua omvang een
aanzienlijk percentage van het totale
wandoppervlak. Zodanig zelfs dat ze de sfeer
van een interieur kunnen maken of kraken. Een
feit om toch wel dieper op in te gaan!
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Wie deurdenkt, denkt ANYWAY!
ANYWAY hecht veel waarde aan een directe en transparante
communicatie met de bouwheer, de architect en de aannemer.
Deze brochure, de websites en onze gemotiveerde medewerkers
voorzien u graag van duidelijke informatie en gedegen advies.
Onze producten worden op maat samengesteld, door
verschillende modulaire componenten samen te voegen tot een
‘ideale deur’. Wij maken al onze producten uitsluitend op maat,
zowel qua samenstelling als maatvoering. Dit biedt aardig wat
mogelijkheden, zolang er rekening gehouden wordt met de juiste
voorbereidende werken.
Afhankelijk van persoonlijke smaak en het type woning, kiest u
uit een brede collectie basiselementen waarbij we innovatieve
systemen combineren met een hedendaags en eigenzinnig
ontwerp. Door de modulaire bevestigingstechniek blijven de
scharnierzijde en draairichting van de deuren aanpasbaar en kan u
elk deurbladtype met elke omlijsting combineren.
Uiteindelijk beslist u zelf over afmetingen, materialen, grepen en
eventuele accessoires. Het gekozen design en gebruikscomfort
worden mee bekeken in functie van de woning of het gebouw.
Al onze oplossingen zijn duurzaam, onderhoudsvriendelijk,
energiebesparend en voldoen aan de vooropgestelde normen.
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De verschillende deurbladen
ANYWAYdoors biedt verschillende deurbladtypes aan. Per deurtype kan u vervolgens kiezen uit een
selectie omlijstingen, grepen, kleuren, opties zoals sloten, ... om zo uw ideale draaideur, pivotdeur of
schuifdeur samen te stellen. Dit alles steeds op maat, in hoogte en in breedte.
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Volle deuren
Het vol deurblad van ANYWAYdoors is een vlak, strak en stabiel sandwichpaneel
met een totaaldikte van 48 mm. Het aluminium basisframe werkt als omkadering
voor het sandwichgeheel en beschermt de randen tegen zijdelings aanstoten en
indringend of opstijgend vocht.
Het frame is beschikbaar in naturel of zwart geanodiseerd aluminium. Het
basisframe krijgt een kern van 40 mm PU hardschuim isolatie, die tevens ook
de thermische en akoestische afsluiting van de deur optimaliseert. De Resopal
Massiv eindafwerking (3 mm) wordt aan weerszijden op het basiskader verlijmd.
Resopal Massiv is een uiterst stabiel en vochtafstotend materiaal dat door zijn
beschermende toplaag eveneens bestand is tegen vlekken, hitte en stoten. Dit
materiaal is tevens antibacterieel. Deze samenstelling biedt een schilderarme,
kleurvaste, krasbestendige en onderhoudsvriendelijke binnendeur.
Als draaideur wordt het deurblad m.b.v. een deuromlijsting (of zonder indien
keuze voor Frame-A-Way) centraal t.o.v. de muurdikte gemonteerd. De ANYWAY
scharnieren zijn onzichtbaar ingewerkt en laten de deur toe 90° in beide
richtingen te openen, of zelfs 360° bij centraal gepositioneerde pivotscharnieren.
Ook (asymmetrische) dubbele deuren zijn mogelijk.
Als schuifdeur wordt het deurblad m.b.v. een aluminium rail tegen een wand of
onder een solide plafond of linteel gemonteerd.
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Glazen deuren
Het glazen deurblad van ANYWAYdoors heeft een 10 mm (draaideur) of 8 mm
(schuifdeur) gehard veiligheidsglasblad (securit). Het glas kan helder, gekleurd,
gezuurd of gezandstraald zijn.
Bij de draaideur worden op de geharde glasplaat mechanisch twee
scharnierblokken bevestigd. Deze zijn beschikbaar in naturel of zwart
geanodiseerd aluminium en worden ingevuld met een 3mm Resopal Massiv decor
afwerking. De volledige scharniertechniek bevindt zich op het deurblad waardoor
er geen inbouwdelen in de vloer en/of het plafond voorzien moeten worden.
De ANYWAY scharnieren laten de deur toe 90° in beide richtingen te openen en
zelfs 360° bij centraal gepositioneerde pivotscharnieren. De deur wordt m.b.v. een
deuromlijsting (of zonder indien keuze voor Frame-A-Way uitvoering) centraal
t.o.v. de muurdikte gemonteerd.
Een glazen deur kan zowel enkelvoudig als (asymmetrisch) dubbel uitgevoerd
worden. Ook verschillende opstellingen met een vast zijlicht zijn mogelijk.
Als schuifdeur wordt het glazen deurblad m.b.v. een aluminium rail tegen een
wand of onder een solide plafond of linteel gemonteerd.
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Kaderdeuren met enkel glas
Bij dit deurtype zit het glas rondom ingeklemd in een geanodiseerd aluminium
kaderprofiel dat volledig zichtbaar blijft. Het kaderprofiel is beschikbaar in naturel
of zwart aluminium en beschermt de glasranden tegen zijdelings aanstoten. De
glasplaat is 6 of 8 mm gehard veiligheidsglas (securit) en kan helder, gekleurd,
gezuurd of gezandstraald zijn. Op het glas kunnen horizontale en/of verticale
aluminium traversprofielen verlijmd worden, voor decoratieve doeleinden. Met
zwart aluminium wordt dit deurtype ook wel ‘steel look’ genoemd.
Als draaideur wordt het deurblad m.b.v. een deuromlijsting (of zonder indien
keuze voor Frame-A-Way) centraal t.o.v. de muurdikte gemonteerd. De volledige
scharniertechniek bevindt zich in het kaderprofiel, waardoor er geen inbouwdelen
in de vloer en/of plafond voorzien moeten worden. De ANYWAY scharnieren
laten de deur toe 90° in beide richtingen te openen, of zelfs 360° bij centraal
gepositioneerde pivotscharnieren. Ook (asymmetrische) dubbele deuren zijn
mogelijk, eveneens als combinaties met een vast zijlicht.
Als schuifdeur wordt het deurblad m.b.v. een aluminium rail tegen een wand of
onder een solide plafond of linteel gemonteerd.
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Kaderdeuren met 2 x 4mm glas
Dit deurtype bestaat uit een aluminium kader waarop twee glasbladen
structureel verlijmd worden. Het aluminium basisframe werkt als omkadering en
beschermt de glasranden tegen zijdelings aanstoten. Het frame is beschikbaar in
naturel of zwart geanodiseerd aluminium.
De eindafwerking in gehard veiligheidsglas (gezuurd) wordt aan weerszijden
op het basiskader verlijmd. Het basiskader blijft diffuus zichtbaar tussen de
glasplaten.
Als draaideur wordt het deurblad m.b.v. een deuromlijsting (of zonder indien
keuze voor Frame-A-Way) centraal t.o.v. de muurdikte gemonteerd. De volledige
scharniertechniek bevindt zich in het kaderprofiel van het deurblad, waardoor
er geen inbouwdelen in de vloer en/of plafond voorzien moeten worden. De
ANYWAY scharnieren laten de deur toe 90° in beide richtingen te openen, of zelfs
360° bij centraal gepositioneerde pivotscharnieren. Ook (asymmetrische) dubbele
deuren zijn mogelijk.
Als schuifdeur wordt het deurblad m.b.v. een aluminium rail tegen een wand of
onder een solide plafond of linteel gemonteerd.
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Mini-Max
Mini-Max staat voor ‘minimal frame, maximal glass’. Dit gloednieuwe
deurbladconcept bestaat uit een glasplaat met een minimaal kaderprofiel
rondom. De glasplaat is 8 mm gehard veiligheidsglas (securit) en kan helder,
gekleurd, gezuurd of gezandstraald zijn.
De glasplaat wordt uitgerust met twee aluminium scharnierblokken in combinatie
met een smal kaderprofiel rondomrond. Beiden zijn beschikbaar in naturel of
zwart geanodiseerd aluminium. Op het glas kunnen naar wens horizontale en
verticale traversprofielen verlijmd worden, voor decoratieve doeleinden.
Het Mini-Max deurblad is niet beschikbaar als schuifdeur of gewone draaideur,
maar uitsluitend als pivotdeur met een excentrisch of centraal pivotscharnier.
De volledige scharniertechniek bevindt zich in de scharnierblokken op het glas,
waardoor er op voorhand geen inbouwdelen in de vloer en/of plafond voorzien
moeten worden. Een solide vloer- en plafondconstructie is nodig om de deur te
installeren.
Het Mini-Max deurconcept kan in een ANYWAY deuromlijsting gemonteerd
worden, waarbij deze deur betrekkelijk goed afsluit. Een Frame-A-Way opstelling,
zonder deuromlijsting, is ook mogelijk.
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De verschillende deuromlijstingen
De omlijsting staat los van het gekozen deurtype, maar heeft bouwkundige en afwerking technische gevolgen.
Naast uw esthetische voorkeur, hangt de keuze van omlijsting mede af van de technische mogelijkheden die de
bouwkundige situatie biedt.
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BKO - BloKOmlijsting
Een blokomlijsting is het meest gekozen omlijstingsysteem van ANYWAYdoors. Hiermee bieden
we een strak en minimalistisch profiel aan, dat door zijn eenvoud ook resulteert in onze meest
budgetvriendelijke omlijsting.
De aluminium BKO-omlijsting wordt centraal op de afgewerkte deuropening gemonteerd. Deze
centrale positie voorkomt scheuren, barsten en loswrikken en maakt de deur optisch identiek aan
beide zijden. De stelvoeg wordt met een overschilderbare kitvoeg afgewerkt. Optisch blijft 22,5 mm

‐

Geanodiseerde aluminium blokomlijsting (naturel of zwart)

‐

Centrale montage en deurbladpositie in de dagopening

‐

Volledig af te werken deuropening en dagkanten

‐

Bevestigen in systeemwanden mogelijk, mits versteviging binnenin

‐

Centrale vloerovergang of zetvoeg

>

VOORBEREIDING

50 mm

min. 80 mm

min. 40 mm

profiel zichtbaar rondom het deurblad.

22,5
25 mm

afwerken dagkanten en vloeren
>

NA MONTAGE
aanwerken plinten en schilderen kitvoeg rondom omlijsting
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IBO - InBouwOmlijsting
Dit systeem creëert minimalistische binnendeuren zonder zichtbare omlijsting rond de deur.
De aluminium inbouwomlijsting wordt meestal in de ruwbouw, centraal op de ‘onafgewerkte’
deuropening gemonteerd. Deze centrale positie voorkomt scheuren, barsten en loswrikken van de
omlijsting en maakt de deur optisch identiek aan beide zijden. Het profiel dient in de wandafwerking
ingewerkt te worden door de stukadoor. Het deurblad wordt gemeten en geplaatst in een tweede

‐

Geanodiseerde aluminium inbouwomlijsting (naturel of zwart)

‐

Centrale montage en deurbladpositie in de dagopening

‐

In te pleisteren met normale hoekprofielen

‐

Inbouwen in systeemwanden mogelijk, mits versteviging binnenin

‐

Plinten in dagopening gelijk met de wandafwerking

‐

Centrale vloerovergang of zetvoeg

>

FASE 1

40 mm

50 mm

min. 80 mm

min. 40 mm

fase, na volledige afwerking van wanden en vloeren.

opmeten en plaatsen inbouwomlijstingen
>

FASE 2
opmeten en plaatsen deurbladen, na volledig afwerken dagkanten en vloeren
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FAW - Frame-A-Way (zonder omlijsting)
Elke ANYWAY deur kan technisch gezien zonder omlijsting geplaatst worden, indien deze uitgerust
zijn met onze StealthPivot scharniertechniek. In dergelijke opstelling worden de pivotscharnieren
lokaal bovenop de volledig afgewerkte vloer en tegen het solide plafond of linteel verankerd.
Esthetisch gezien is dit de ideale oplossing voor de echte puristen!
Onder en boven de deur zit een kier van minimum 11 mm. Links en rechts van het deurpaneel
3 à 5 mm bij haaks uitgepleisterde dagkanten. Indien u een goede akoestische en thermische barrière
verwacht, adviseren wij te werken met de minimalistische BKO-omlijsting of de in te pleisteren
IBO-omlijsting.

‐

Geen omlijsting = solide vloeropbouw en solide plafond / linteel nodig

‐

Kan zowel centraal als decentraal in de deuropening gepositioneerd worden

‐

Vloerovergang of zetvoeg te bekijken n.a.v. positie deurpaneel

‐

Vloerplinten dienen ingewerkt te worden om de kier minimaal te houden

‐

Compatibel met StealthPivot NL en StealthPivot XL

>

VOORBEREIDING

pivot 1/4 -> 1/2

afwerken dagkanten, vloeren en inbouwplinten
>

NA MONTAGE
/
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8e scharniertechniek
Alle binnendeuren van ANYWAYdoors worden steeds met een volledig eigen scharniertechniek uitgerust.
Er zijn drie verschillende gepatenteerde scharniersystemen, die afhankelijk van de deurbreedte en de
gewenste opstelling toegepast worden.
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ANYWAY scharnieren
De ‘standaard’ 8e generatie scharnieren van ANYWAYdoors zijn ontworpen voor
deurbladen tot maximaal 1100 mm breed. Deze scharnieren worden zijdelings in
de deuromlijsting bevestigd en hebben geen vloerbevestiging.
De scharnieren worden volledig ‘onzichtbaar’ geïntegreerd in het deurblad en de
techniek blijft zelfs bij een geopende deur verborgen (in tegenstelling tot klassieke
‘onzichtbare scharnieren’).
Technisch kan elke deur 90° in beide richtingen opendraaien (2-way). De
draairichting kan middels de gepatenteerde sluittechniek wisselen van 2-way
naar 1-way 90° waar dit gewenst is. De draairichting (1-way of 2-way) en
scharnierzijde kunnen ten allen tijde aangepast worden in de omlijsting,
waardoor de deuren uiterst flexibel en dus ANYWAY zijn.
De scharnieren zijn standaard met een comfortsluiting uitgerust. Optioneel kan u
onze deuren ook zonder comfortsluiting verkrijgen.
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StealthPivot scharnieren
Deze uiterst compacte pivotscharnieren zitten volledig in het deurpaneel,
deurframe of glasscharnier ingebouwd. Ze zijn voorzien van een hightech
comfortsluiting die de deur tevens op 90° geopend houdt.
Tijdens de ontwikkeling werd veel aandacht besteed aan de montage, zodat
de scharnier zowel in nieuwbouw als renovatie toegepast kan worden. De
pivotscharnier wordt bovenop de solide afgewerkte vloer bevestigd en tegen het
solide afgewerkte plafond, telkens met twee schroeven en pluggen van 45 mm.
Om een stabiele montage te verzekeren dient een vals plafond voorzien te
worden van de nodige verstevigingen. Hou ook rekening met de positie van
eventuele (vloerverwarmings)leidingen.

>

STEALTHPIVOT NL
Deze versie is geschikt voor deuren tot 1250 mm breedte. De pivotvoet kan
op min. 90 mm tot centraal in het deurblad geplaatst worden.

>

STEALTHPIVOT XL
Deze versie is geschikt voor deuren t.e.m. 2250 mm breedte. De pivotvoet
kan op ongeveer 1/4 tot centraal in het deurblad geplaatst worden.

>

De exacte scharnierpositie is mede afhankelijk van het deurtype en de
bouwkundige situatie.
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Slide-A-Way schuifdeuren
De doordachte schuifdeurtechniek van ANYWAYdoors met aluminium railsysteem.
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Slide-A-Way
Het Slide-a-way schuifdeursysteem heeft een strakke vormgeving met
onzichtbaar geïntegreerde technieken. De aluminium rail is uiterst compact en
kan zowel tegen de wand als het plafond bevestigd worden. De rail kan eveneens
in een koof of in een nis gemonteerd worden mits hiervoor de juiste bouwkundige
voorzieningen getroffen worden. De soft-close remtechniek draagt bij aan de
gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit en veilige bediening.
Het schuifdeur systeem is uitgerust met een lokale vloergeleider zodat er niets
hindert of zichtbaar is in de deuropening.
Slide-A-Way werd hoofdzakelijk ontwikkeld als ‘opbouw’ schuifdeurconcept,
omdat dit de meest aangewezen uitvoering is. In de wand geïntegreerde
schuifwanden zijn mogelijk, mits hiervoor de juiste voorbereidingen getroffen
worden.
De beoogde functie, locatie en opstelling zijn bepalend voor de materiaalkeuze en
het schuifwandtype. De schuifdeuren kunnen uitgevoerd worden met een glazen
deurblad, een kaderdeur (enkel of dubbel glas) of een vol deurpaneel met 3 mm
Resopal Massiv afwerking naar keuze.
Schuifwanden zijn zeer actueel en trendy, doch zijn minder aangewezen
op plaatsen met een hoge doorgangsfrequentie of met hoge akoestische of
thermische eisen. Bovendien ogen deze eenvoudig maar de bouwkundige
situaties zijn vaak complex, het is daarom aangewezen om u tijdig te informeren.
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Materialen, grepen en accessoires
ANYWAYdoors kiest voor haar deurbladen resoluut voor volledig afgewerkte materialen, die schildervrij,
krasbestendig en onderhoudsvriendelijk zijn.
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>

RESOPAL PLAIN COLORS (EM)

Resopal Massiv

Een selectie van unikleuren voorzien van een extra matte EM-structuur
ARCTIC WHITE

DESIGNER WHITE

SNOW WHITE

die als meerwaarde een dieptezicht geeft dat zowel visueel als tastbaar

PEARL WHITE

aanwezig is. De selectie edelmatte kleuren bevat verschillende witen grijstinten, die een tijdloze sfeer uitstralen. Lichte kleuren zijn het

De volle binnendeuren van ANYWAYdoors hebben als eindafwerking het

makkelijkst te combineren met uw toekomstige interieuraccenten en zijn

3 mm dikke ‘Massiv’ product van Resopal. Deze afwerking heeft dezelfde

eenvoudig te onderhouden.
SOFT GREY

SHADOW

SILVER GREY

DOVE GREY

eigenschappen als die van HPL. De beschermende toplaag bovenop de

NORTH SEA

decorlaag is bestand tegen vlekken, hitte en stoten, is krasvast en tevens
antibacterieel.
>

STORM

EBONY

SLATE GREY

RESOPAL PLAIN COLORS (60)

Ze voldoet ruimschoots aan de eisen van de Europese BS EN 438 norm. Deze

De donkere kleuren worden aangeboden in satijnglans. Deze collectie

bepaalt dat het materiaal bestand moet zijn tegen vlekken veroorzaakt door 49

bevat enkele donkergrijze, petroleumkleurige, bruine en zwarte decors.

in het dagelijks gebruik voorkomende producten zoals koffie, citroenzuur, aceton,
alcohol, reinigingsmiddelen en chemicaliën die in labo’s worden gebruikt.

BLACK

Het is een uiterst stabiel materiaal en is tevens vochtafstotend. Met de trend naar
>

hogere en bredere deuren in het achterhoofd is stabiliteit van het deurblad een

RESOPAL WOODGRAINS (EM)

zeer belangrijk gegeven.

Een selectie van tijdloze houtprints die voorzien wordt van een extra
ESSENTIAL LARGE

GLEN OAK

VINTAGE OAK

matte toplaag die als meerwaarde een ongekend ‘echtheidsgevoel’ en

AVIAN CHERRY

Er is keuze uit een 35-tal verschillende decors.

dieptezicht geeft dat zowel visueel als tastbaar aanwezig is. De selectie
woodgrains bevat zowel lichte, donkere als trendy prints die een warme
sfeer uitstralen.

NOCE LYON

CORNWALL OAK

WENGE NAKURU

MILANO QWEAR

>

RESOPAL SPECIAL DECORS
Marmo bianco en marmo nero zijn ware blikvangers in uw interieur. De
Black TP decor is voorzien van een speciale traceless coating waardoor
deze minder vingerafdrukken vertoont en makkelijk te onderhouden is.

MARMO BIANCO

MARMO NERO

BLACK TP
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Gehard glas
De glazen (kader)deuren van ANYWAYdoors worden met 6 - 8 - 10 mm gehard
veiligheidsglas (securit) afgewerkt.
In gehard glas wordt spanning opgebouwd door het glas te verhitten en snel
af te koelen. Dit zorgt ervoor dat het glas mechanisch sterker en veiliger is dan
ongehard glas. Ongehard glas breekt in grote scherpe stukken die ernstige
schade kunnen aanbrengen. Gehard glas breekt veel minder snel en versplintert
in honderden onschadelijke fragmentjes.
Er zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar:
‐

Helder

‐

Gekleurd

‐

‘Satinato’ gezuurd glas (onderhoudsvriendelijk mat glas)

‐

‘Sablé’ gezandstraald glas met clearshield coating

De verschillende tinten:
‐

Standaard

‐

Extra klaar

‐

Grey

‐

Dark grey

Hou er rekening mee dat het kleureffect sterker is naarmate de glasplaat dikker
wordt. Een dikkere glasplaat is m.a.w. donkerder dan een dunnere glasplaat met
in dezelfde tint. De toegepaste glasdikte hangt af van het deurbladtype en de
gewenste uitvoering.

52

53

DK.A1

DK.A4

DK.A8

DK.A9

DK.A11

Grepen, sloten en opties

DK.A12

Voor haar deurbeslag werkt ANYWAYdoors uitsluitend met eigen ontwerpen. De
collectie deurknoppen, deurgrepen en slotaccessoires bepalen in belangrijke mate
DG.8

DG.12

DG.11

ISG.4

ISG.1

het karakter, gezicht en identiteit van het product en het merk.

IBO.1

De deuren hebben geen dagschootmechanisme, simpelweg duwen of trekken
volstaat om de deuren te bedienen. Er is keuze uit verschillende deurknoppen,
handgrepen, insteekgrepen en volledig geïntegreerde inbouwhandgrepen.

DG.10

UGP

RGP

Optioneel kan u in de volle binnendeuren een glasvolume laten integreren onder

RGPGD

de vorm van een ronde patrijspoort of rechthoekig bandraam. De patrijspoort
heeft een binnendiameter van 340 mm en een aluminium rand van 30 mm waarin
een enkelvoudige glasplaat vastgemaakt wordt. Het glas kan helder, gezuurd
(volledig mat) of gezandstraald (met motief) zijn.
Het bandraam is 250 mm hoog en wordt in breedte afgestemd op de
deurbladmaat. Op het aluminium basisframe wordt aan weerzijden een glasplaat
IBHG H 125

IBHG HK (250)

IBHG HB

IBHG VK 125

IBHG VK (250)

IBHG VM (1130)

IBHG VH

SCHUIFSLOT (privé)

SCHUIFSLOT (vrij/bezet)

verlijmd. Rondom de glasplaat blijft een aluminium rand van 5 mm zichtbaar.

SLEUTELSLOTJE

Als glasinvulling heeft u keuze uit onderhoudsvriendelijk gezuurd glas of
gezandstraald glas met verschillende motieven.
Afhankelijk van het deurtype en de gewenste functie kunnen sloten geïntegreerd
worden. Dit wordt steeds per deur individueel bekeken.

EUROCILINDER
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KNOPCILINDER
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DressWall inloopkasten
Een aparte dressing ruimte is de laatste jaren een gewaardeerd onderdeel van onze woning geworden. Maar om een
inloopkast volledig tot haar recht te laten komen moet ze naast mooi en presentabel, vooral functioneel opgebouwd
zijn. ANYWAYdoors biedt een modulair ‘DressWall’ concept aan om deze ruimte optimaal in te richten.
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Na 15 jaar deurgeweld kon de vraag niet
uitblijven. ‘Waarom alleen gestileerde
binnendeuren? Jullie technologie en
ervaring zijn toch op tal van andere
zaken toepasbaar?…’ En inderdaad,
na rijp beraad begon het ANYWAYteam warm te lopen voor het thema
‘Opgeruimd staat netjes’. Boeiend
genoeg om onze filosofie en technische
kennis op los te laten.
Door letterlijk ‘out of the box’ te denken
kwam het designteam al snel tot
dressings en kastsystemen gebaseerd
op de sterkste ANYWAY-troef: perfect
maatwerk met geavanceerde technologie
en materiaalkeuze. Het DressWallconcept stoelt op kasten met meerdere
functies. Uiteraard kan die ook als
vestiaire of opbergkast dienen.
Eender hoe: elke DressWall is 100%
maatwerk.
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DressWall
De basis van het modulaire ‘DressWall’ systeem van
ANYWAYdoors is een verticale profielenstructuur in
geanodiseerd aluminium. Deze structuur kan vrijstaand tussen
de vloer en het solide plafond geïnstalleerd worden, of tegen
een wand.
De profielen zijn van ledverlichting voorzien, wat een bijzonder
sfeervol ruimtegevoel schept. Benaderend kunstdaglicht biedt
bovendien een quasi exact beeld van hoe je straks een stap in
de wereld zet.
De modulaire inrichting blijft makkelijk aanpasbaar. De
zwevende tabletten zijn beschikbaar in verschillende
afwerkingen en kunnen uitgerust worden met een
kledingroede. TA’OR laden in diverse kleuren vervolledigen het
geheel. Eventuele uitbreiding later is een fluitje van een cent.
DressWall werd specifiek ontworpen voor locaties waar
een aparte ruimte voorzien is. Dan beschik je al over een
‘bouwkundige kast’ en zijn volgens ons de kastdeuren
overbodig.
Bij vrijstaande montage (tussen vloer en plafond), kan er
gehard glas aan de achterzijde van de profielen geplaatst
worden om een visuele scheidingswand te creëren. Zo kan uw
inloopkast ook stijlvol geïntegreerd worden in de slaapkamer.
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Wil je meer weten over de mogelijkheden en
bouwtechnische kant van onze producten, neem
dan een kijkje op www.anywaydoors.be
Een bezoek aan één van onze showrooms neemt
zeker de allerlaatste twijfels weg. Je maakt er
kennis met onze gespecialiseerde medewerkers die
elk project enthousiast en vrijblijvend begeleiden.
Zij inspireren je met handige en vaak budget
besparende tips. Hedendaagse architectuur en
Colofon:

renovatie is helemaal hun ding!

Indoor Collection NV
ANYWAYdoors flagship store & productie

Nijverheidsweg 32

Nijverheidsweg 32

B-2240 Massenhoven

B-2240 Massenhoven

+32 3 475 15 15
info@anyway.be

+32 (0)3 475 15 15
info@anyway.be

Verantwoorlijke uitgever:
Koen Dries
Nijverheidsweg 32

Kijk voor een showroom in uw regio op

2240 Massenhoven

www.anywaydoors.be

Fotorealisaties:

Koen Dries
Kristof Vervaeck
Luc Roymans

Opmaak brochure:

Annelien Kortleven

Vertalingen:

GD-Interlignes

Drukwerk:

Drukkerij Impressa

Met dank aan al onze klanten voor de mooie realisaties en al
onze interne en externe medewerkers voor hun toewijding.
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