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STYLISH WITH STEEL



SCHUIFDEURSYSTEMEN

Schuifdeuren worden de laatste tijd meer en meer gevraagd. Niet
enkel om dat ze handig zijn in kleine ruimtes, maar even goed
worden deze geplaatst in grote ruimtes waar nog plaats is een voor
mooie eyecatcher die volledig aansluit in het volledige interieur! 
De metalen schuifdeursystemen passen schitterend bij de typische
ARO-binnendeuren in een robuuste houtsortering en ruwere
oppervlaktebewerking. 

Hoogwaardige afwerking 

De rails worden vervaardigd uit staal, afgewerkt met zwart
poedercoating. De kunststof wielen zorgen voor een soepele
geleiding. Met een maximale draagkracht tot 125 kilogram per
deurblad kunnen ook extra brede deuren eveneens als schuifdeur
geplaatst worden. 

Al onze sets worden compleet geleverd met hoogwaardig
montagemateriaal en gebruiksaanwijzing. 



T I M E L E S S

SCHUIFDEURSYSTEEM NR 1



W I R E  W H E E L S

SCHUIFDEURSYSTEEM NR 2



C L A S S I C

SCHUIFDEURSYSTEEM NR 3



C H I C

SCHUIFDEURSYSTEEM NR 4



S I M P L I C I T Y

SCHUIFDEURSYSTEEM NR 5



H O R S E S H O E  S H A P E D

SCHUIFDEURSYSTEEM NR 6



BESLAG

Laat je niet misleiden, ook bij
schuifdeuren is een sierlijk beslag van
groot belang. Bovendien speelt bij
schuifdeuren ook het praktische
aspect een grote rol. Kies niet enkel
voor mooi schuifdeurbeslag, maar
kies daarnaast ook voor beslag dat
makkelijk in de hand ligt.
De schuifdeurgrepen en
schuifdeurkommen in de collectie
van Dauby combineren zowel het
esthetische als het praktische.
Ontdek het unieke karakter van het
schuifdeurbeslag van Dauby.

SOFTCLOSE 

Het Softclose systeem zorgt ervoor
dat uw schuifdeur bij het openen of
sluiten, de laatste 10 cm automatisch
afgeremd wordt. 
Deze optionele Softclose wordt
achter de rail gemonteerd en is
nagenoeg onopvallend.

DUBBELE BINNENDEUR

Wenst u twee deurbladen te
monteren aan één rail dan is dat
mogelijk door middel van één extra
set wielen apart bij te bestellen.

OPTIES





AFMETING BEPALEN
De breedte van uw schuifdeur bepaalt u als volgt: meet de
dagmaat (breedte van de opening) en tel hier aan elke zijde 4,5 cm
bij! Heeft u een dagmaat van 90 cm dan wordt uw deur 99 cm
breed. 
Hieronder kan u een afbeelding vinden voor de positionering van
de rail. 

BESCHIKBARE LENGTES

De zwarte rails zijn beschikbaar in volgende lengtes: 
1,5m (uit 1 deel)
2m (uit 1 deel)
3m (2 delig)
4m (2 delig)

Indien noodzakelijk kunnen deze ook ter plaatste worden ingekort.
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