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Ook Casma (met een nieuwe

vloerveer), Elcee (leverancier

van Sadev) en Lanti (met een nieuw

presentatiesysteem voor douches)

presenteren enkele product- en ande-

re innovaties. Zo verschijnen nòg

twee catalogi: die van Assa Abloy en

Pauli & Sohn.

Glasbeslag
in kaart gebracht

Casma vertegenwoordigt het volledige

assortiment RVS beslag van CBM, dat

onder meer deurgrepen, sloten, railing-

systemen, komgrepen en stabilisatie-

stangen omvat. Nieuw is de opschroef-

bare komgreep, artikel 1819, geschikt

voor 8 tot 10 millimeter glasdikte. Het is

een gesloten komgreep waarbij één

zijde dieper is waardoor de greep uiter-

mate geschikt is voor kastsystemen. De

toepassingsmogelijkheden van de vier-

kante (20 x 20 mm) stabilisatorstang

voor glazen wanden zijn het afgelopen

jaar sterk uitgebreid. Met ingang van

half mei  is de stang ook leverbaar in

kleinere afmetingen (15 x 15 mm), waar-

door een minimalistisch aanzicht wordt

Op het gebied van glasbeslag

melden de belangrijkste leveran-

ciers ons met name nieuws

omtrent de presentatie van hun

producten. Market heeft een

indrukwekkende catalogus met

een compleet overzicht van de

marktleidende merken uitge-

bracht, terwijl Q-railing in een

nieuwe versie van z’n productca-

talogus 150 nieuwe producten

heeft opgenomen. 

Casma

Ter gelegenheid van het 68-jarig bestaan

van Casma is een nieuwe vloerveer aan

het programma toegevoegd, de M68.

Deze gietijzeren vloerveer beschikt over

een dubbel oliecircuit voor een verfijn-

de afstelling van de sluitsnelheid en

kenmerkt zich verder door een 43 milli-

meter hoge inbouwbak met een geringe

inbouwmaat (110 x 280 mm). De vloer-

veer is geschikt voor deuren tot 120 kilo-

gram en kent een eenvoudige manier

van monteren en instellen. De M68

heeft een overdrukbeveiliging en is

getest conform EN1154. De M68 wordt

in de Benelux verdeeld door Casma

Benelux en is vanaf 1 mei leverbaar. 

O N T W I K K E L I N G E N  I N  G L A S B A L U S T R A D E S
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Foto: Lanti
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> Glasbeslag in kaart gebracht

gecreëerd, met behoud van de stabili-

teit.  

Elcee Holland

Elcee Holland is de vaste agent van

Sadev in Nederland en België, produ-

cent van glascomponenten en –syste-

men voor binnen en buiten. Het com-

plete assortiment aan interieurapplica-

ties valt onder Sadev-decor. Een voor-

beeld hiervan is de Slabnose, een verstel-

bare glazen balustrade met ‘doppen-

bevestigingen’ die volgens Elcee zo

onopvallend is dat de volledige focus op

het glas komt te liggen. Elke sectie kan

een gewicht van meer dan 150 kilogram

dragen. Verschillende aanpassingen zijn

mogelijk om het monteren makkelijk te

maken, zowel in diepte als in hoogte

verstelbaar. Het systeem is geschikt voor

(gehard) glas van 12 tot ruim 32 milli-

meter dikte. Het assortiment ‘muurbe-

vestigingen’ is veelzijdig. De bevestigin-

gen zijn in hoogte verstelbaar of

gefixeerd leverbaar en omvatten verzon-

ken of cilindrische ‘schroeftypes’ met

een diameter van 30 of 35 millimeter.

Het product is in twee verschillende

afwerkingen leverbaar: geborsteld of

gestraald.

Sadev heeft haar gehele range Sadev-

decor in 2009 laten keuren bij het Fran-

se testlaboratorium CEBTP, specialist in

Frankrijk op het gebied van bouw- en

constructiediagnostiek. De testresulta-

ten kunnen opgevraagd worden. De pro-

ducten zijn goedgekeurd voor zowel

publieke ruimtes als voor woningen.

Lanti

‘2012… Beter kunnen we niet duidelijk

maken hoe we denken maar vooral ook

doen. Met de blik vooruit en progressief

handelend’, aldus Lanti. Het bedrijf

blijft investeren en vertelt ons dat het

‘Stappenplan voor 2011’ inmiddels is

ingevuld en wordt uitgevoerd. Zo zijn

de nieuwe doucheconcepten Flamea en

Flinter van Pauli & Sohn een succes:

strakke vormgeving met alle montage-

en installatiegemakken. Om het nieuwe

douchebeslag te ondersteunen naar de

glas(groot)handel heeft Pauli & Sohn

een kant-en-klare showroom gereali-

seerd. Een modern vormgegeven opstel-

ling (1750 x 2600 mm) met daarin alle

nieuwe concepten en toepassingen. De

eerste opstelling is recent bij Lanti geïn-

stalleerd en alle relaties krijgen, onder-

steund door de benodigde documenta-

tie, de mogelijkheid het object in hun

eigen showroom te plaatsen. Na de

bouwvak verschijnt de nieuwe douche-

catalogus van Pauli & Sohn. ‘We zijn

hier nauw bij betrokken geweest en

kunnen met zekerheid melden dat glas-

minnend Nederland versteld zal staan

over deze alles overtreffende vergaarbak

van informatie aangaande douchebe-

slag’, aldus Lanti. Ook Assa Abloy zal dit

Glasbalustrade van

Sadev uit de lijn

Sadev-decor. Sadev

wordt in Nederland

en België vertegen-

woordigt door

Elcee. Foto’s: Sadev

De opschroefbare komgreep van CBM, artikel

1819, is geschikt voor 8 tot 10 millimeter glasdikte.

In het programma van Casma. Foto: Casma

Om het nieuwe douchebeslag te ondersteunen

naar de glas(groot)handel heeft Pauli & Sohn een

kant-en-klare showroom gemaakt. Foto: Lanti

Glasframebuis van Q-railing. Foto: Q-railing Quickrail is uitgebreid met extra opties. Foto: Q-railing
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jaar een vernieuwde catalogus introdu-

ceren. De uiteindelijke samenvoeging

van de glasbeslagproducenten MAB en

Stremler zal gestalte krijgen in dit

naslagwerk.

Lanti werkt al weer een jaar samen met

het Italiaanse Metalglas, producent van

glazen schuifdeursystemen, geschikt

voor inbouw in het plafond, maar ook

telescopisch, synchro of rollend in plaats

van hangen. Nieuw is de ‘V-5300 Evolu-

tion soft close’, een schuifdeur met een

dempingssysteem op basis van het prin-

cipe van een keukenlade met dit verschil

dat het zo opgebouwd is dat het zonder

glasuitsparing eenvoudig instelbaar en

monteerbaar is. Alle uitvoeringen en

finishes zijn inmiddels uit voorraad

leverbaar.

glas in balustrades te vergemakkelijken

en daarmee versnellen. Het glas, in dik-

tes van 8 tot 10,76 millimeter, hoeft

alleen maar in het profiel te worden

geschoven. Nog een voordeel: de mon-

teur hoeft voor de glasafmetingen geen

rekening te houden met de afstand tus-

sen de staanders, want het profiel loopt

voor de staanders langs. ‘Deze slimme

oplossing’, aldus Q-railing, ‘is toepas-

baar voor elk type railing, balustrade of

trap - ongeacht het design’. De glasfra-

mebuis is uit voorraad leverbaar en Q-

railing kan het systeem op verzoek

meteen al voorzien van Q-glass. 

Het railingsysteem Square Line tot slot

is naast een vierkante uitvoering voor-

taan ook verkrijgbaar met een slanke

handrail van 4 centimeter breed en 1

centimeter hoog. De rail is eenvoudig

aan de muur te bevestigen met een spe-

ciaal ontwikkelde handrailsteun. <

Market

Over de nieuwe catalogus glasbeslag

Market konden we reeds eerder berich-

ten. Dit 550 pagina’s tellende naslag-

werk met producten van toonaangeven-

de Europese merken als Dorma Glas,

MWE, SWS, PBA en GM-Railing is nu

ook als digitale catalogus te downlo-

aden via de site van Market. 

Q-railing

Meer dan 300 pagina’s boordevol infor-

matie over railing- en balustradesyste-

men. Dat biedt de nieuwe productcata-

logus van Q-railing, die half april is ver-

schenen. Naast het bestaande assorti-

ment toont de catalogus ruim 150 nieu-

we producten met Quick Connect en

Quickrail als blikvangers. Quick Con-

nect is een kabelrailingsysteem waar-

mee volgens Q-railing tot 40 procent

tijdwinst is te boeken bij de montage.

Kabels insteken en afknippen, dat is

alles. Het systeem klemt zichzelf vast,

dus tappen en spannen is niet nodig

omdat ontsierende onderdelen onzicht-

baar zijn weggewerkt. De kabels zijn ver-

krijgbaar tot een lengte van 20 meter. 

Als het gaat om een snelle montagetijd,

gooit volgens Q-railing ook Quickrail

hoge ogen. Tappen noch boren is nodig

bij dit systeem, dat dit jaar is uitgebreid

met extra opties. Zo is het nu te combi-

neren met de Glasframebuis die speci-

aal is ontwikkeld om de montage van

Casma introduceert een nieuwe ‘minimalistische’ stabilisatorstang van 15 x 15 millimeter.

Quick Con-

nect kabelrai-

lingsysteem. 

Foto: 

Q-railing

Nieuw bij Lanti: Flinter van Pauli & Sohn:. Foto:

Lanti

Meer informatie: 

www.casmabenelux.nl

www.elcee.nl

www.lanti.nl

www.market.nl

www.q-railing.de
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