“Het gebruik van een maatwerk aluminium ANODOORkader in functie van de muurdikte zorgt ervoor dat
barsten in het pleisterwerk tot het verleden behoren.

INNOVATIEVE
DEUREN IN
EEN STRAK
KLEEDJE

opent en sluit. Tot slot wordt de deur afgewerkt
met een inbouwgreep naar keuze.
ANOHID sloeg voor dit ontwerp de handen in
elkaar met de Belgische Architect Bruno Erpicum.

ANODOOR
ANODOOR is een uniek, gepatenteerd concept
van ANOHID. Het houten blokkader van weleer
wordt hier vervangen door een aluminium kader,
die volledig op maat gemaakt wordt volgens de
deurhoogte- en breedte, alsook de muurdikte.
Het gebruik van een aluminium kader in plaats
van een houten blokkader zorgt ervoor dat
barsten in het pleisterwerk tot het verleden
behoren en leent zich er tevens toe om de deur
perfect in lijn te plaatsen van het omringend
muuroppervlak.

Met de SLIDE en de ANODOOR introduceert ANOHID elegante, innovatieve
designdeuren. Beide ontwerpen zijn
unieke oplossingen met een strak
ontwerp. Bovendien maakt ANOHID
de deuren zelf op maat, waardoor ze
in hoogte en breedte ongelimiteerd
zijn. Niet enkel de productie gebeurt
in eigen beheer: ANOHID biedt, indien
gewenst, ook hulp aan bij de plaatsing
van hun producten.

Tekst Joos Neven | Beeld Anohid

De SLIDE is een modern ogende schuifdeur
met een uniek ontwerp. In tegenstelling tot de
klassieke schuifdeur, waarbij de rail ingewerkt
wordt in verlaagd plafond of gewelven, wordt
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De SLIDE wordt geplaatst volgens een systeem met een vloer- en
plafondgeleiding, maar zonder zichtbare rail of geleidingsprofielen.

De profielen worden geplaatst voor aanvang
van de pleisterwerken, waarna de stukadoor het
profiel kan aanpleisteren. Desalniettemin kan de
ANODOOR ook gebruikt worden bij renovaties.
De deur is voorzien van verborgen scharnieren
en een ingewerkte rubberdichting.

ANODOOR is een deursysteem met een aluminium kader, die volledig op maat
gemaakt wordt volgens de deurhoogte- en breedte, alsook de muurdikte.

de SLIDE geplaatst volgens een systeem met een
vloer- en plafondgeleiding, maar zonder zichtbare rail of geleidingsprofielen. Dit ontwerpt
leent zich ertoe om ook in een latere fase een

schuifdeur in de woning te voorzien, zonder
gebruik te hoeven maken van de klassieke rail.
De ingewerkte geleiding zorgt ervoor dat de
schuifdeur netjes, comfortabel en geruisloos

Dezelfde ANODOOR-profielen kunnen ook
aangewend worden als ingewerkte aanslag(en)
voor pivoterende deuren.
ANOHID heeft hierbij nog een extra troef in
handen door alle deuren over de volledige
hoogte te verstevigen alsook een brede waaier
qua afwerking aan te bieden zoals lakken, fineer,
HPL en een eigen lijn in deurbeslag. Hiermee
biedt ANOHID architecten en ontwerpers een
strak, minimalistisch en innovatief product aan
en ondersteunen ze architecten en ontwerpers bij
elk project om tot de beste oplossing te komen.
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