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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
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
deurdenk-wereld van ANYWAYdoors.
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DÉ REFERENTIE IN MAATWERK
BINNENDEUREN
Sinds 1995 bestudeert ANYWAYdoors alle
aspecten die met het concept ‘binnendeur’
te maken hebben. Een strak lijnenspel,
maatwerk en geavanceerde techniek zijn
duidelijk de trefwoorden van ANYWAY. En
‘alles kan steeds beter’ is al van bij de start
de bedrijfsfilosofie.
Inmiddels vonden meer dan 75.000 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.
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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 dieper op in te gaan!

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.
Aangezien alle producten uitsluitend op maat gemaakt worden,
zijn de keuze mogelijkheden eindeloos. Uw ‘ideale deur’ wordt
samengesteld door modulaire componenten te combineren tot
een volledig afgewerkt eindproduct.
Elke deur is een visueel-technologisch hoogstandje, duurzaam,
toekomstgericht en steeds op de meest esthetische manier
gerealiseerd. Zo ontvingen de pivoterende ‘room dividers’ reeds
meerdere internationale awards.
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DEURBLADEN

ANYWAYdoors biedt verschillende deurbladtypes aan. Per type kan u
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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ANYWHITE
Met ANYWHITE biedt ANYWAYdoors een uiterst strakke en
tijdloze deurcombinatie aan, met zowel het volle deurblad als de
blokomlijsting in de kleur ‘Snow White’ (RAL9016).
Anders dan bij het personaliseerbaar gamma van
ANYWAYdoors, worden bij ANYWHITE de aluminium profielen
gepoedercoat i.p.v. geanodiseerd. Dit maakt de witte afwerking
mogelijk.
De kopse kanten van het deurblad zijn uitgerust met
sluitprofielen, die bijdragen aan een goede akoestische en
thermische afdichting.
De minimalistische inbouwgreep ‘IBHG VXS’ vervolledigt het
strakke ontwerp van deze deur. Optioneel kan een schuifslot
voorzien worden.
›

Basisframe - ‘Snow White’ (RAL 9016)
Gepoedercoat aluminium - satijnglans met Qualicoat label.

›

Kern - eps 100 regeneraat (eco friendly)

›

Afwerking - 3 mm Resopal Massiv ‘Snow White’ 9417-60
Resopal Massiv is uiterst stabiel, vochtafstotend en
makkelijk afwasbaar. Het materiaal is eveneens bestand
tegen vlekken, hitte en stoten. De kleur Snow White
met ‘fine pearl (60)’ structuur is ongevoelig voor vuil en
vingerafdrukken.

ANYWHITE is uitsluitend beschikbaar in Swing uitvoering, met
een blokomlijsting (BKO).
Altijd op maat: maximaal 1100 mm breed en 3000 mm hoog.
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VOLLE DEUREN
Het vol deurblad van ANYWAYdoors is een schilderarm,
kleurvast, krasbestendig en onderhoudsvriendelijk
sandwichpaneel met een totale dikte van 48 mm.
De kopse kanten zijn uitgerust met sluitprofielen en bieden zo, in
combinatie met een BKO of IBO omlijsting, een goede afsluiting
tussen twee ruimtes.
Door de uitgebreide keuze aan grepen, kleuren en opties (zoals
sloten), kan het deurblad volledig gepersonaliseerd worden.
›

Basisframe - geanodiseerd aluminium
Het basisframe werkt als omkadering en beschermt de
randen van het deurblad tegen zijdelings aanstoten en
indringend of opstijgend vocht. Geanodiseerd aluminium
is zeer duurzaam, corrosiebestendig en slijtvast. De
beschikbare kleuren zijn zilver, zwart en brons.

›

Kern - PU hardschuim

›

Afwerking - 3 mm Resopal Massiv
Resopal Massiv is uiterst stabiel, vochtafstotend en
makkelijk afwasbaar. Het materiaal is eveneens bestand
tegen vlekken, hitte en stoten. Beschikbaar in verschillende
kleuren, houtprints en marmerdecors.

Beschikbaar in de uitvoeringen Swing, Pivot en Slide.
Kan geïnstalleerd worden met een blokomlijsting (BKO),
inbouwomlijsting (IBO) of zonder omlijsting (FAW).
Altijd op maat: maximaal 1300 mm breed en 3000 mm hoog.
(breder mits gekoppelde panelen)
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GLAZEN DEUREN
Het glazen deurblad van ANYWAYdoors heeft als basis een
glasplaat van 10 mm (Swing/Pivot) of 8 mm (Slide) gehard
veiligheidsglas. Het glas is verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen.
›

Helder
Doorzichtig glas. Beschikbaar in standaard klaar, extra klaar
of gekleurde uitvoering (grijs, brons of dark grey).

›

Satinato / gezuurd
Onderhoudsvriendelijk mat glas. Beschikbaar in standaard
satinato, extra klaar satinato of gekleurde uitvoering (grijs
satinato, brons satinato of dark grey satinato).

›

Sablé / gezandstraald
Met clearshield coating. De gezandstraalde zijde is
gevoeliger voor vlekken. Deze uitvoering wordt uitsluitend
toegepast bij glasmotieven.

Beschikbaar in de uitvoeringen Swing, Pivot en Slide.
Bij swing en pivot worden op het glas twee scharnierblokken
bevestigd. Deze zijn beschikbaar in zilver en zwart geanodiseerd
aluminium.
Kan geïnstalleerd worden met een blokomlijsting (BKO),
inbouwomlijsting (IBO) of zonder omlijsting (FAW).
Altijd op maat: max. 2200 mm breed, 3000 mm hoog en 5,5 m².
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STEEL LOOK DEUREN - 6930 PROFIEL
De steel look deuren met 69 mm profiel worden uitgerust met
sluitprofielen op de kopse kanten en bieden zo, in combinatie
met een BKO of IBO omlijsting, een goede afsluiting tussen twee
ruimtes.
Door de uitgebreide keuze aan grepen, glastypes en grid
verdelingen, kan het deurblad volledig gepersonaliseerd worden.

›

Glasplaat
De 6 of 8 mm dikke glasplaat is beschikbaar in verschillende
uitvoeringen (helder, gezuurd, gekleurd).

›

Grid (optioneel)
Voor decoratieve doeleinden kunnen er aluminium
verdelingen van 15 mm of 30 mm op het glas verlijmd
worden.
GRID 15 x 9

6930 profiel - geanodiseerd aluminium
Het profiel van 69 mm breed beschermt de glasrand en is
beschikbaar in drie verschillende kleuren: zilver, zwart en
brons geanodiseerd aluminium.

GRID 30 x 9

›

Beschikbaar in de uitvoeringen Swing, Pivot en Slide.
Kan geïnstalleerd worden met een blokomlijsting (BKO) of
inbouwomlijsting (IBO).
Altijd op maat: max. 2200 mm breed, 3000 mm hoog en 6 m².
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STEEL LOOK DEUREN - 5730 PROFIEL
De steel look deuren van ANYWAYdoors zijn opgebouwd uit een
glasplaat die rondom geklemd wordt in een profiel van 57 mm.
Door de uitgebreide keuze aan grepen, glastypes en grid
verdelingen, kan het deurblad volledig gepersonaliseerd worden.

›

Glasplaat
De 6 of 8 mm dikke glasplaat is beschikbaar in verschillende
uitvoeringen (helder, gezuurd, gekleurd).

›

Grid (optioneel)
Voor decoratieve doeleinden kunnen er aluminium
verdelingen van 15 mm of 30 mm op het glas verlijmd
worden.
GRID 15 x 9

5730 profiel - geanodiseerd aluminium
Het profiel van 57 mm breed beschermt de glasrand en is
beschikbaar in vijf verschillende kleuren: zilver, zwart, brons,
stainless steel en goud.

GRID 30 x 9

›

Beschikbaar in de uitvoeringen Pivot en Slide.
Steel look deuren met 5730 profiel zijn uitsluitend verkrijgbaar
zonder omlijsting (FAW). Waar een betere akoestische en
thermische afsluiting gewenst is, zijn de steellook deuren met
6930 profiel aangewezen.
Altijd op maat: max. 2200 mm breed, 3000 mm hoog en 6 m².
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MINI-MAX DEUREN
Mini-Max staat voor ‘Minimaal frame, Maximaal glas’. Dit
deurtype bestaat uit een 8 mm geharde glasplaat waarrond
een uiterst minimaal profiel gecombineerd wordt met twee
scharnierblokken.
Door de uitgebreide keuze aan grepen, glastypes en grid
verdelingen, kan het deurblad volledig gepersonaliseerd worden.

›

Glasplaat
De 8 mm dikke glasplaat is beschikbaar in verschillende
uitvoeringen (helder, gezuurd, gekleurd).

›

Grid (optioneel)
Voor decoratieve doeleinden kunnen er aluminium
verdelingen van 15 mm of 30 mm op het glas verlijmd
worden.
GRID 15 x 9

Mini-Max profiel - geanodiseerd aluminium
Het profiel beschermt de glasrand en is beschikbaar in
naturel en zwart geanodiseerd aluminium.

GRID 30 x 9

›

Uitsluitend beschikbaar in Pivot uitvoering.
Kan geïnstalleerd worden met een blokomlijsting (BKO),
inbouwomlijsting (IBO) of zonder omlijsting (FAW).
Altijd op maat: max. 2200 mm breed, 3000 mm hoog en 6 m².
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DEUROMLIJSTINGEN

Naast uw esthetische voorkeur, hangt de keuze van omlijsting mede af van
de technische mogelijkheden die de bouwkundige situatie biedt.

25

min. 40 mm

50 mm

min. 80 mm

22,5
25 mm

BKO - BLOKOMLIJSTING
De BKO omlijsting is het meest populaire deuromlijsting systeem
van ANYWAYdoors.
Het strakke aluminium profiel wordt centraal in een afgewerkte
(vb. bepleisterde) deuropening gemonteerd. Deze centrale positie
voorkomt scheuren, barsten en loswrikken en maakt de deur
optisch identiek aan beide zijden. Het 22,5 mm brede aluminium
profiel blijft zichtbaar rondom het deurblad.
De BKO omlijsting is beschikbaar in zilver, zwart en brons
geanodiseerd aluminium.
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›

Voorbereiding - dagkanten
Volledig afgewerkt (vb. bepleisterd), zo recht mogelijk
Schilderen (grondlaag) aangewezen voor afkitten

›

Voorbereiding - vloeren
Volledig afgewerkt, doorlopend of met centrale
vloerovergang of zetvoeg

›

Na montage
Plaatsen (opbouw)vloerplinten in de dagopening
Schilderen kitvoeg rondom BKO omlijsting
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50 mm

min. 40 mm
min. 80 mm

40 mm

IBO - INBOUWOMLIJSTING
Met de IBO omlijsting creëert u minimalistische binnendeuren
zonder zichtbare omlijsting.
Het aluminium omlijstingprofiel wordt centraal in de
onafgewerkte (ruwbouw) dagopening geplaatst. Na plaatsing
dient de stukadoor de omlijsting mee in te werken in de
wandafwerking, met standaard hoekprofielen. De centrale positie
voorkomt scheuren, barsten en loswrikken en maakt de deur
optisch identiek aan beide zijden.
Het deurblad wordt geplaatst in een tweede fase, nadat de
vloer- en pleisterwerken voltooid zijn.
De IBO omlijsting is beschikbaar in zilver en zwart geanodiseerd
aluminium.
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›

Fase 1 - opmeten en plaatsen inbouwomlijsting
Onafgewerkte dagkanten
Indien onafgewerkte vloer: nulpas aangeduid

›

Fase 2 - opmeten en plaatsen deurblad
IBO omlijsting ingepleisterd
Volledig afgewerkte vloer, doorlopend of met centrale voeg
Inbouw vloerplinten in de dagopening (opbouw niet
mogelijk)
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FAW - FRAME-A-WAY (ZONDER OMLIJSTING)
stealthpivot
min. 85 mm
max. center

Alle ANYWAYdoors Pivot deuren kunnen geplaatst worden
zonder deuromlijsting. In dergelijke FAW-uitvoering worden de
‘Stealth Pivot’ scharnieren lokaal bovenop de volledig afgewerkte
vloer en tegen het solide plafond of linteel verankerd.
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. Wanneer de akoestische en/of thermische afsluiting
belangrijk is, adviseren wij de BKO of IBO omlijsting.
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›

Voorbereiding - dagkanten
Volledig afgewerkt (vb. bepleisterd), zo recht mogelijk

›

Voorbereiding - vloeren
Volledig afgewerkt, doorlopend of met centrale voeg
Inbouw vloerplinten in de dagopening

›

Na montage
/
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SCHARNIERTECHNIEK

Alle binnendeuren van ANYWAYdoors worden steeds met een volledig
eigen scharniertechniek uitgerust. Er zijn drie verschillende gepatenteerde
scharniertypes, die afhankelijk van de deurbreedte en de gewenste
opstelling toegepast worden.
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ANYWAY SCHARNIERTECHNIEK (SWING)
De ANYWAY scharnieren zijn ontworpen voor deurbladen tot
maximaal 1100 mm breed. De gepatenteerde scharniertechniek
wordt volledig ‘onzichtbaar’ geïntegreerd in het deurpaneel,
deurframe of glasscharnier en blijft zelfs bij een geopende
deur verborgen (in tegenstelling tot klassieke ‘onzichtbare
scharnieren’).
De scharnieren worden zijdelings in de deuromlijsting bevestigd
(BKO of IBO) en vragen geen vloerbevestiging.

Swing - 2-WAY

De ANYWAY scharnieren laten de deur toe 90° in beide
richtingen te openen (2-WAY). De draairichting kan middels de
gepatenteerde sluiting wijzigen van 2-WAY naar 1-WAY waar dit
gewenst is.
Zowel de draairichting (1 of 2-WAY) als de scharnierzijde (links
of rechts) kunnen na installatie nog gewijzigd worden, waardoor
deze deuren uiterst flexibel zijn.
›

Voor deurbladen tot maximaal 1100 mm breed

›

Geen vloerbevestiging

›

1-WAY of 2-WAY openend

›

Steeds met BKO of IBO omlijsting

›

Met of zonder comfort sluithulp

Swing - 1-WAY
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STEALTHPIVOT NL EN XL
Deze uiterst compacte pivotscharnieren zitten volledig in het
deurpaneel, deurframe of glasscharnier ingebouwd. Ze zijn
voorzien van een hightech ‘comfort sluithulp’ die de deur tevens
op 90° geopend houdt.
Tijdens de ontwikkeling werd veel aandacht besteed aan
de montage, zodat pivotdeuren zowel in nieuwbouw als
renovatieprojecten toegepast kunnen worden, zonder het gebruik
van inbouwdelen.
StealthPivot scharnieren worden gemonteerd op de afgewerkte
vloer en tegen het afgewerkte plafond, telkens met twee
schroeven en pluggen van 45 mm.
Pivot - 2-WAY

Om een stabiele installatie te verzekeren is een solide ondergrond
noodzakelijk. Zo dient een verlaagd plafond voorzien te worden
van de nodige verstevigingen. Hou ook rekening met de positie
van eventuele leidingen (vb. vloerverwarming).
›

StealthPivot NL
Voor deurbladen tot maximaal 1250 mm breed.
Minimale pivot positie 85 mm, maximaal centraal.

›

StealthPivot XL
Voor deurbladen tot maximaal 2250 mm breed.
Minimale pivot positie 155 mm*, maximaal centraal.
* De minimale positie is afhankelijk van de deurbladbreedte

Pivot - 1-WAY
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SLIDE-A-WAY SCHUIFDEUREN

Doordachte schuifdeurtechniek 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 beschikbaar in zilver, zwart
of brons geanodiseerd aluminium.
›

Railmontage tegen stevige wand of plafond
Montage in koof kan, mits correcte voorbereidingen.

›

Soft-close bij openen en sluiten
De geïntegreerde remtechniek draagt bij tot de
gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit en veilige bediening van
de schuifdeur.

›

Lokale vloergeleider
Het schuifdeur systeem is uitgerust met een lokale geleider
zodat er in de deuropening niets hindert.

Schuifwanden kunnen een mooie toevoeging zijn aan het
interieur, maar zijn minder aangewezen op plaatsen met
een hoge doorgangsfrequentie of waar enige akoestische of
thermische afsluiting belangrijk is.
Bovendien ogen schuifdeuren 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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GEANODISEERD ALUMINIUM
Aluminium is de basis van elke ANYWAY deur. Zowel de
deurbladstructuur als de omlijsting en handgrepen worden
vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium. Dit
materiaal is uiterst sterk en vraagt, behalve een periodieke
reiniging, geen specifiek onderhoud of nabehandeling.
Anodiseren is een elektrochemisch procedé waarbij het
metaaloppervlak wordt omgezet in een decoratieve, duurzame
en corrosiebestendige afwerking. Deze aluminiumoxide laag
wordt niet op het oppervlak aangebracht zoals verf of poederlak,
maar wordt volledig geïntegreerd met het onderliggende
aluminium, zodat het niet kan afschilferen.
Geanodiseerd aluminium wordt beschouwd als milieuvriendelijk
omdat het weinig of geen schadelijke effecten heeft op land,
lucht of water.
›

Mooie finish met behoud van metalen karakter

›

Duurzaam, corrosiebestendig en kleurvast

›

Makkelijk te recycleren

›

Herbuikbaar

›

Onderhoudsarm

Er worden 5 verschillende kleuren aangeboden: zilver, zwart,
brons, goud en stainless steel. Zwart en zilver zijn doorheen
het volledige gamma van ANYWAYdoors verkrijgbaar. De
beschikbaarheid van brons, goud en stainless steel is variabel
per deurtype.
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arctic white
0179-EM

designer white
D354-EM

snow white
9417-EM

pearl white
0105-EM

soft grey
1500N-EM

shadow
D96-EM

silver grey
0160-EM

dove grey
D92-EM

north sea
D90-EM

RESOPAL MASSIV®
De volle binnendeuren van ANYWAYdoors worden aan
weerszijden afgewerkt met het 3 mm dikke ‘Massiv’ product
van Resopal. Dit materiaal is ongevoelig voor vuil en vlekken,
hitte en stoten, is krasbestendig, kleurvast, vochtafstotend en
antibacterieel.

storm
10542-60

ebony
10622-60

slate grey
D91-60

black
0901-60

Het is bovendien een uiterst stabiel en vormvast materiaal. Met
de trend naar hogere en bredere deuren is de stabiliteit van een
deurblad een zeer belangrijk gegeven.

black traceless
0901-TS

Er is keuze uit verschillende tijdloze lichte en donkere unikleuren,
houtprints en speciale ‘marmo’ decors. Donkerdere tinten zijn
doorgaans iets gevoeliger voor vingerafdrukken. Wie fan is van
zwart en vingerafdrukken geen kans wil geven, kan opteren voor
de innovatieve ‘black traceless premium’ afwerking.

essential large a
4055-EM

glen oak
4081-EM

vintage oak
4289-EM

marmo bianco
3570-EM

emperador
3576-EM

marmo nero
3577-EM
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avian cherry qwear
4463-EM

noce lyon
4232-EM

cornwall oak
4084-EM

wenge nakuru
4110-EM

milano qwear
4408-EM

Resopal Massiv is zeer makkelijk in onderhoud. Een vochtige,
zachte doek is doorgaans voldoende, maar het materiaal is
eveneens bestand tegen andere reguliere reinigingsmiddelen en
zelfs aceton.
Kortom, deze deurbladafwerking complementeert perfect de
duurzame en kwalitatieve eigenschappen van ANYWAYdoors
binnendeuren.
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GEHARD GLAS
Voor de glazen deuren gebruikt ANYWAYdoors uitsluitend
gehard veiligheidsglas (securit).
In gehard glas wordt spanning opgebouwd door het glas
te verhitten en snel af te koelen. Dit proces maakt het glas
mechanisch vele malen sterker en veiliger dan ongehard glas.
Ongehard glas breekt in grote scherpe stukken die ernstige
schade kunnen aanbrengen. Gehard glas breekt veel minder snel
en valt in honderden kleine stukjes uiteen.
Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar.
›

Helder
Standaard, extra klaar, grijs, brons of dark grey

›

Satinato / gezuurd (mat)
Standaard, extra klaar, grijs, brons of dark grey
Onderhoudsvriendelijk mat glas

›

Sablé / gezandstraald
Met clearshield coating

›

Figuurglas
Met fijne crepi structuur

De toegepaste glasdikte hangt af van het deurbladtype en de
gewenste uitvoering. Let op dat het kleureffect van getint glas
sterker wordt naarmate het glas dikker wordt.
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RGP

RGP

RGPGD

RGPGD

DG.08

DG.08

GREPEN

DG.09

DG.09

Voor haar deurbeslag werkt ANYWAYdoors uitsluitend met eigen
ontwerpen. De collectie deurgrepen en accessoires bepalen
in belangrijke mate het karakter, gezicht en identiteit van het
product en het merk.
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UGP

Er is keuze uit verschillende opbouw- en inbouwgrepen.

DG.11

DG.11

DG.12

DG.12

DG.10

UGP
DG.10

UGP
DG.10

UGP
DG.10

DG.10

UGP

De deuren hebben geen dagschootmechanisme, simpelweg
duwen of trekken volstaat om de deuren te bedienen.
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ISG.4 HB

ISG.1 VK

ISG.1 VK

IBO.1

IBO.1

IBO.1 GLASS

IBHG VH

ISG.4 HB

IBHG HB

ISG.1 HB

IBHG VM

ISG.1 HB

IBHG HK

ISG.4 HK

IBHG VK

ISG.4 HK

IBHG HXS

ISG.1 HK

IBHG VXS

ISG.1 HK
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SCHUIFSLOT

privé

vrij / bezet (1)

vrij / bezet (2)

SLOTEN

CILINDERSLOT

DRAAISLOT

De volle deuren en steellook deuren met 6930 frame kunnen
optioneel uitgerust worden met een slot.
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Het ANYWAY schuif- of draaislot heeft een eenvoudige
slotmechaniek en kan bijgevolg minimalistisch en sober
uitgevoerd worden. Dit is ideaal voor ruimtes zoals een toilet of
badkamer.
privé

vrij / bezet (1)

knopcilinder

eurocilinder

vrij / bezet (2)

ANYWAY sleutel

Waar een meer geïndividualiseerde toegang gewenst is, kan een
cilinderslot toegepast worden.
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DRESS WALL INLOOPKASTEN

Een aparte dressing ruimte is de laatste jaren een gewaardeerd onderdeel
van onze woning geworden. Met ‘Dress Wall’ biedt ANYWAYdoors een
concept aan om deze ruimte optimaal in te richten.
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DRESS WALL
Om een inloopkast volledig tot haar recht
te laten komen moet ze naast mooi, vooral
functioneel opgebouwd zijn.
Met Dress Wall biedt ANYWAYdoors
verschillende opbergcomponenten aan, die
modulair verstelbaar zijn. Zo kan de inrichting
van uw ‘ideale inloopkast’ volledig op maat
samengesteld worden.
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›

Profielen
De compacte aluminium profielen kunnen
tegen de muur of volledig vrijstaand
(tussen vloer en plafond) geïnstalleerd
worden.

›

Leggers
De glazen leggers worden in de
montagegroef van de verticale profielen
bevestigd. De hoogte is volledig
verstelbaar.

›

Ta’Or lades
De lades zijn stapelbaar waardoor
je lage (100 mm) en hoge (200 mm)
lades eenvoudig kan combineren. De
ladefronten zijn beschikbaar in meerdere
unikleuren en fineer afwerkingen.

›

Ledverlichting
Geïntegreerde ledverlichting creëert een
sfeervol ruimtegevoel.
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1991

Ontwikkeling ANYWAYdoors concept

1993

1e octrooi ANYWAY deurtechniek

1993

Realisatie showroom en productie atelier langsheen E313

1995

Opening Flagship Store Massenhoven

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 onzichtbaar zelfsluitend 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 ANYWAYdoors
Ontwikkeling 8e productgeneratie

2021

ANYWAYdoors is onderdeel geworden van de Theuma groep

2022

Lancering ANYWHITE
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MEER WETEN?
Wil je alle mogelijkheden en de bouwtechnische kant
van onze producten ontdekken, 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 gespecialiseerde medewerkers die elk project
enthousiast en vrijblijvend begeleiden.

Kijk voor een showroom in uw regio op www.anywaydoors.be

ANYWAYdoors Flagship Store & Productie
Indoor Collection NV
Nijverheidsweg 32
B-2240 Massenhoven
+32 3 475 15 15
info@anyway.be
instagram.com/anywaydoors
facebook.com/anywaydoors
pinterest.com/anywaydoors

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Verhoeven
Opmaak brochure: Annelien Kortleven
Drukwerk: Drukkerij Impressa

Met dank aan al onze klanten, medewerkers en partners voor de mooie realisaties.
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