
Naar (nog) meer  t
Casma Benelux

Casma Benelux uit Oosterhout groeit,

naar eigen zeggen, uit naar een totaalle-

verancier voor glasbeslag. Al tientallen

jaren is het bedrijf actief op de markt

van glasbeslag en sinds 2007 is er een

vestiging in Nederland. In die afgelopen

jaren is het totale beslagprogramma

toegenomen met een aantal nieuwe

leveranciers en de ontwikkeling van een

aantal (ver)nieuw(d)e producten. Zo is

het Casma binnendeurbeslag uitgebreid

met een vrij/bezet middenslot met LED-

indicator. Het bijzondere hieraan is, dat

zodra het slot met behulp van een draai-

knop wordt gesloten, de LED-indicator

in de cilinder rood oplicht. In geval van

nood kan de cilinder altijd eenvoudig

worden geopend. Het middenslot is

leverbaar in een recht (Quadra) en afge-

rond model (Claustra) met de LED-indi-

cator aan de korte- of lange zijde van

het middenslot.

Casma Benelux brengt ook een pro-

gramma beslag voor glazen douches

van het merk CBM op de markt. Naast

de compleet aan te leveren vierkante

stabilisatorstangen, is er ook een indivi-

dueel invulbare lijn, zodat voor elke

situatie snel en eenvoudig de gewenste

stabilisatorstang kan worden samenge-

steld. De onderdelen zijn leverbaar in

geborsteld of gepolijst RVS (glans

chroom). De website van Casma zal in

de loop van dit jaar worden uitgebreid

met technische informatie en een web-

winkel. 

Het programma Casma binnendeurbeslag is uitge-

breid met een vrij/bezet middenslot met LED-indi-

cator. Foto: Casma

Glas en metaalbeslag - in RVS, blank aluminium of gelakt metaal - vormen een optimale,

uitdagende combinatie in elk in- en exterieur. De belangrijkste trends zijn het gebruik van

een alsmaar grotere glasoppervlakte - ten behoeve van meer transparantie - en als gevolg

hiervan steeds grotere belastingen van het glasbeslag dat tegelijkertijd ook nog eens

steeds slanker wordt gedimensioneerd. Op onze vraag naar de jongste productinnovatie

hebben vier leveranciers van glasbeslag gereageerd: Casma Benelux, Dorma Nederland,

Van Enckevoort Glas en Lanti. Wat blijkt? Vooral schuifdeursystemen zijn in opkomst.
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Dorma Agile

Dorma uit Dodewaard brengt onder het

motto ‘glas doet grenzen vervagen: tus-

sen ruimten onderling en tussen de

ruimte en de natuur’ een programma

schuifdeursystemen op de markt. Gla-

zen schuifdeuren geven het interieur

een lichte en luchtige structuur’, vertelt

het bedrijf ons, ‘maar installatie van gla-

zen schuifdeuren biedt ook qua ruimte-

besparing aanmerkelijke voordelen ten

opzichte van draaideuren met vergelijk-

bare doorgangsbreedtes en werkt bar -

rièreverlagend bovendien. De transpa-

rantie van glas schept niet alleen een

communicatieve atmosfeer, glas is ook

vanuit oogpunt van energiebesparing

een vriendelijke optie: door grote glas-

oppervlakken valt veel natuurlijk licht

binnen in anders donkere ruimten’,

aldus Dorma.

Twee systemen brengt Dorma onder de

aandacht: Agile 150 Dormotion en de

balkonschuifwand Dorma BSW. Het

schuifdeursysteem Agile 150 Dormotion

biedt een gevarieerd scala aan vormge-

vingsmogelijkheden. Robuust, al langer

succesvol en nu in combinatie met Dor-

motion voor extra comfort. Dit dem-

pings-/veermechanisme zorgt voor een

behoedzaam afremmen en automati-

sche vastzetting in de eindposities. Of

de deur nu met flinke kracht geopend

of gesloten wordt, een paar centimeter

voor het einde van de schuifweg – in

beide richtingen – wordt de glazen

schuifdeur behoedzaam op de loopwa-

gens afgeremd en vervolgens automa-

tisch en geruisloos in de eindpositie

gestuurd. De techniek die dat mogelijk

maakt is onzichtbaar geïntegreerd in de

Agile looprail die een aanzichthoogte

van 63 millimeter en een opbouwdiepte

van 64,5 millimeter heeft. Het schuif-

deursysteem is nóg ruimtelijker te

maken door het te combineren met gla-

zen zijpanelen of direct aan te sluiten

op aangrenzende glasvlakken met

bovenlicht. Het systeem is leverbaar

vanaf het derde kwartaal 2010 en kan

desgewenst uitgevoerd worden met een

houten deur. Het systeem wordt dan

geleverd met een toebehorenset,

bestaande uit een aanpassingsprofiel en

een vloergeleider voor houten deuren. 

Dorma BSW

Het balkonschuifwand systeem Dorma

BSW maakt het mogelijk om op het ter-

ras of balkon van de lente tot diep in de

herfst te genieten van de jaargetijden en

het weer. De verplaatsbare wind- en

weerbestendige beglazing maken de

buitenruimte tot een heerlijke plek om

te vertoeven. Een BSW kan recht, onder

een hoek of schuin worden aange-

bracht. De afzonderlijke glaselementen

worden aan de boven en onderzijde in

een glasprofiel vastgeklemd – glasbe-

werking is overbodig. Deze klembevesti-

ging biedt veel flexibiliteit bij de instal-

latie en het compenseren van bouwto-

leranties. Het systeem is op die manier

ook eenvoudig in te voegen in de aanwe-

zige bouwstructuur. Bij het openen

lopen de glaspanelen in de boven- en

onderzijde in de geleiderails. Aan één

zijde kunnen maximaal zestien panelen

worden geparkeerd, aldus Dorma.

Agile is een bewezen systeem dat nu ook verkrijg-

baar is met een Dormotion dempings-/veermecha-

nisme. Foto: Dorma

r  transparantie Meer informatie

www.casmabenelux.nl

www.dorma.nl

www.vanenckevortglas.nl

www.lanti-bv.nl

G L A S B E S L A G  S T E E D S  S L A N K E R  G E D I M E N S I O N E E R D

Voor elke situatie snel en eenvoudig de gewenste stabilisatorstang samenstellen. Foto’s: Casma

>>
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Van Enckevort Glas

Veel groothandelaren die leveren op de

glasmarkt onderscheiden zich door één

productspecialisme. Van Enckevort Glas

uit Venlo is, zo geeft het bedrijf aan, als

groothandel voor de handel, de bouw en

industrie thuis in alle bouwspecialis-

men. ‘Meer dan honderd jaar ervaring

vertaalt zich door in kennis en gedegen

advies naar onze relaties. We kunnen

een breed assortiment aan hoogwaardi-

ge producten leveren. Juist de diversiteit

in de contacten met leveranciers maakt

dat Van Enckevort altijd een passende

oplossing kan bieden, ook speciaal naar

de glasverwerkende bedrijven.’ Van

Enckevoort brengt twee producten

onder onze aandacht: HAWA-Telescopic

80/G en HAWA Puro 100-150.

Het nieuwe HAWA-Telescopic 80/G

maakt de bediening van de glasdeuren

tot kinderspel, zo geeft Van Enckevoort

aan. In één beweging worden beide deur-

delen gelijktijdig geopend. Ruimtege-

brek is geen argument meer om af te

zien van schuifdeursystemen. Het Teles-

copic 80/G is dus zeer goed toepasbaar

als afscheiding van kleinere vertrekken

zoals keuken, badkamer of kantoor. Het

grote voordeel van dit beslag is dat het

het plafond wordt het beslag zelfs een

attractieve blikvanger. Daarmee is

HAWA-Puro in elk geval een uitstekende

keuze voor toepassingen in representa-

tieve publieke en privéruimten. De

innovaties omvatten niet alleen de vol-

ledige integratie van de onderdelen, de

hoge kwaliteit en afwerking, maar ook

de nieuwe met octrooi aangevraagde 

wigophanging; de nieuwe standaard

voor een snelle montage en eenvoudige

hoogteverstelling’, aldus Van Encke-

voort Glas.

Wigophanging voor de HAWA Puro: ‘de nieuwe

standaard voor een snelle montage en eenvoudi-

ge hoogteverstelling’. Principedetail: Van Encke-

voort Glas

slechts de helft van de breedte van deur-

opening nodig heeft om volledig geo-

pend te worden.

HAWA Puro 100-150

Het HAWA Puro 100-150 systeem onder-

scheidt zich door de volledig geïnte-

greerde looprails, zowel in betonnen als

in verlaagde plafonds. ‘In combinatie

met de onzichtbare ophanging kan met

dit product dus het designideaal van

een onzichtbaar beslag worden gereali-

seerd. En bij montage van de looprail op

> Naar (nog) meer transparantie

Hawa-Telescopic 80/G. Foto: Van Enckevoort Glas

HAWA Puro 100-150. Foto: Van Enckevoort Glas
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Lanti

Lanti uit Oosterhout is van mening dat

de leverancier het voortouw moet

nemen. ‘Veel glasgerelateerde bedrijven

verkeren in zwaar weer en zijn deels ook

afhankelijk van hetgeen hun leverancier

aandraagt om de markt te benaderen en

te stimuleren. Vandaar dat er geïnves-

teerd moet worden in unieke ‘tools’

waarbij klanten op de langere, maar

zeker ook nu, op korte termijn resultaat

zien’, aldus Lanti. ‘Zo laten we onze cre-

ativiteit zien door het fotograferen van

een nog niet eerder vertoonde Fotoboek

catalogus. Hierin staat verhalenderwijs

de uitleg wat voor stappen een glasbe-

drijf moet doorlopen  om tot een gemon-

teerde douchecabine te komen. Waar

moet rekening mee gehouden worden?

Wat voor werk is er mee gemoeid? Wat

zijn specifieke verschillen tussen mogelij-

ke douchescharnieren? Daarnaast is het

douchebeslag op zeer professionele wijze

gefotografeerd. Dusdanig dat alle betrok-

ken fabrikanten na het zien van het eind-

resultaat met stomheid waren geslagen.

Het voordeel is dat je het product op een

vernieuwende wijze kan laten zien, maar

ook je bedrijf vakkundig presenteert.’

Daarnaast is Lanti dit jaar begonnen met

de introductie van Metalglas. Dit Itali-

aanse bedrijf domineert in Italië op

gebied van glazen schuifdeuren en heeft

inmiddels ook vaste voet gekregen in ons

eigen land. Het nieuwe schuifsysteem V-

6400 is een voorbeeld van een strak ont-

werp, geen stoppers en montagepunten

meer in het zicht, alleen nog de rail en

de roller. Inmiddels is Lanti begonnen

met een nieuwe promotiecampagne rich-

ting de vaste relaties. De nieuwe Pauli +

Sohn catalogus wordt als onderdeel hier-

van persoonlijk afgegeven. Dit eerste deel

(van drie) is een 635 bladzijden tellende

handleiding met betrekking tot con-

structieve beglazing: balustrade- en rail-

systemen, luifels en overheadbeglazing,

gevel- en puntbevestigingen en interieur-

systemen. In het laatste deel van deze

nieuwe handleiding zal ook het ‘Flamea’

douchescharnier te zien zijn. Volgens

Lanti heeft dit scharnier alle wensen van

de huidige markt in zich vertaald: recht-

lijnig, instelbare nulstand, montage-

plaat met stelmogelijkheden, een

gefixeerde pakking en dat alles in de

afmeting die met 14 millimeter kleiner

is dan een creditcard. Het scharnier is

getest op een deurafmeting van 1000 x

2000 millimeter, bij gebruik van 8 milli-

meter glas, per paar scharnieren. 

Marco Groothoff

Het nieuwe schuifsysteem V-6400 van Metalglas. Foto: Lanti

Het Flamea douchescharnier is getest op een

deurafmeting van 1000 x 2000 millimeter, bij

gebruik van 8 millimeter glas per paar scharnie-

ren. Foto: Lanti
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