Where
every door
opens up great
possibilities

Wij bij Anohid specialiseren ons dan
ook in draai-, schuif- en pivoterende
deuren. Puur maatwerk, waarbij we
ongelimiteerd zijn in onze afmetingen,
maar vooral Handmade in Belgium en
daar zijn we trots op!
Hier maken we onze deuren van grondstof tot
afgewerkt geheel voor een breed spectrum klanten.

SHOWROOM (na afspraak)
Bissegemesestraat 86,
8501 Kortrijk

Maatschappelijke zetel
Gladiatorenstraat 1,
8510 Marke

T 056 44 00 60
F 056 44 33 57

info@anohid.be
www.anohid.be

Alles op maat
ongelimiteerd in
hoogte en breedte

Jarenlange ervaring
en vakkundig advies

Eigen atelier
met eigen plaatsingsdienst

OVER ANOHID

Interieurmaterialen zijn allemaal in meer of
mindere mate onderhevig aan trends, maar
binnendeuren hebben – zeker in de hedendaagse
architectuur – een bewogen geschiedenis achter
de rug. Van louter functioneel noodzakelijk kwaad
tot hinderlijk en volstrekt overbodig, van maximaal
verborgen tot designelement en eyecatcher. Het
hele spectrum passeerde nog niet zo lang geleden
de revue en vandaag de dag helt de balans over
naar aanwezig, zij het discreet.
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Ben je...

Inhoudstafel

Particulier?
Ons team komt met een bagage
kennis en ervaring, maar vooral met
plezier de deuren op een professionele
manier plaatsen.

Schrijnwerker?
En op zoek naar een geschikte partner
voor kwaliteitsvolle deuren?
Dan helpen we je graag verder.
Draaideuren

Pivotdeuren

Schuifdeuren

Anodoor

p. 08

Plane

p. 18

Slide

p. 24

Bloc

p. 12

Front

p. 20

Spectre

p. 26

Cube

p. 14

Foto © Valerie Clarysse

(Interieur)architect of bouwpromotor?
We ontvangen jou en je klant graag in
onze toonzaal waar we de interieurplannen
en -wensen van naderbij bekijken.

Zelf designer?
En op zoek naar een samenwerking om
een nieuw deurtype, -beslag of -kruk
te ontwerpen? Dan trachten we samen te
streven naar een unieke oplossing met oog
voor detail en techniek.
Special

“We staan garant voor innovatieve
& kwalitatieve designdeuren.
Dus laat deze catalogus je vooral inspireren!”
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Handles & More

Sonic

p. 30

NRJ

p. 32

Safety

p. 32

Deurbeslag

Plinten
p. 34

Inbouw

p. 48

Voorzet

p. 49
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aanwezig

DRAAIDEUREN

afwezig
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Met of zonder omkadering, plaatsing
in hetzelfde vlak als de muur blijft
helemaal ‘in’. Zeker dat laatste aspect
vraagt om professionele montagekennis
en betrouwbaar materiaal, want de
montage gebeurt op een plek waar
(de afwerking van) de binnenmuur
het fragielst is. ‘Onzichtbare’ deuren
krijgen uiteraard ook zo onzichtbaar
mogelijk beslag, zoals scharnieren die
je enkel in open toestand ziet of in het
deurvlak ingewerkte deurgrepen. In
dat onzichtbare kader moet je ook de
trend naar plafondhoge deuren zien. Die
vormen geen extra horizontale naad in
het muurvlak en ogen daardoor strakker.

DRAAIDEUREN

Foto © Valerie Clarysse

Ze zijn in de hedendaagse architectuur afwezig aanwezig:
wel zichtbaar, maar zo minimaal mogelijk. Ze hebben vaak
geen omkadering of slechts een erg smal of nagenoeg
onzichtbaar frame. Dat kan afgewerkt worden in dezelfde
kleur als de wand om er visueel in op te gaan, of in de kleur
en het materiaal van het deurpaneel om de omkadering net
te benadrukken.
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draaideuren

Foto © Valerie Clarysse

ANODOOR ®

DRAAIDEUREN

“Vision is the art
of seeing the invisible.”

8

9

Foto © Valerie Clarysse
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Aluminium in te pleisteren deurkader, op maat volgens deurhoogte,
-breedte en muurdikte en voorzien van een geïntegreerde
rubberdichting. Het deurkader wordt geplaatst voor aanvang van
de pleisterwerken en dient achteraf mee geschilderd te worden.

Het deurblad wordt op maat gemaakt, is over de volledige hoogte
binnenin verstevigd en wordt opgemeten en geplaatst na vloeren parketwerken.
Deurdikte
Anodoor OUT (trekken): 41 mm
Anodoor IN (duwen): 46 mm – tenzij anders bepaald
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DRAAIDEUREN

We maken gebruik van onzichtbare scharnieren type
Otlav Invisacta of Tectus met afwerking naar keuze
(Alu F1, wit, zwart, brons, messing,…)
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draaideuren

Foto © Valerie Clarysse

BLOC

De klassieke deuromlijsting wordt vervangen door een
massief houten blokkader waarbij we het kader in lijn
plaatsen met de plint of met het pleisterwerk. In het
laatste geval voorziet Anohid een aluminium profiel
met schaduwvoeg rondom het kader waartegen de
stukadoor of schilder achteraf kan tegenaan werken.
Op die manier komt het kader perfect in lijn met het
muuroppervlak te liggen.
We gebruiken onzichtbare scharnieren type Otlav
invisacta (in/out) of zichtbare inox paumellen (out).

DRAAIDEUREN

Foto © Valerie Clarysse

Deurdikte
Bloc OUT (trekken): 41 mm
Bloc IN (duwen): 46 mm – tenzij anders bepaald
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draaideuren

Onze moderne versie van de alom gekende
klassieke binnendeur met omlijstingen. Qua opbouw
gelijkaardig: kader uit multiplex en omlijsting in
vochtwerende MDF maar bij CUBE’s ligt het deurblad
perfect in lijn met een ultra slanke omlijsting, dat
slechts 6x60 mm is! Bovendien werken we eveneens
met verborgen scharnieren waardoor deze deuren
ook invers kunnen geopend worden.
Deurdikte
Cube OUT (trekken): 41 mm
Cube IN (duwen): 46 mm – tenzij anders bepaald
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DRAAIDEUREN

Foto © Valerie Clarysse

CUBE
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PIVOTDEUREN
Een pivot- of taatsdeur draait met verticaal in de vloer
en plafond ingewerkte pivotpunten. Ze heeft dus zowel
boven- als onderaan een as of spil. Ze zijn veel meer dan
draaideuren met muurscharnieren geschikt voor grotere
en dus zwaardere deuren. Het scharnierpunt kan perfect
centraal geplaatst worden, zodat de circulatie aan twee
zijden van de openstaande deur kan gebeuren. Zeker als
ruimtes eerder occasioneel afgesloten moeten worden
zijn pivotdeuren, net als schuifdeuren, een mooier en
eleganter alternatief voor draaideuren.

PIVOTDEUR

XL opening?
edneretoviP
deur!
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pivotdeuren

Foto © Valerie Clarysse

“Great design
is about simplicity.”

In samenwerking met Architectenbureau
Bruno Erpicum ontwikkelden we
4 deurtypes waaronder Plane.
Pivoterend in beide richtingen
dmv een zelfsluitende deurveer,
waarbij het pivotsysteem geïntegreerd
wordt in het deurblad zelf en de deur
afgewerkt wordt met een ingewerkte
greep type Side of Front.
Deurdikte
Plane: 41 mm of 50 mm – tenzij anders bepaald
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© Anohid by Erpicum — Atelier d’Architecture Bruno Erpicum

PIVOTDEUREN

by Erpicum

Foto © Valerie Clarysse

PLANE
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FRONT

by Erpicum

pivotdeuren

“Design is not
just what it looks
like and feels like.
Design is how it works.”

Een buitenbeentje in zijn soort:
een deur, pivoterend voor de muur.
Uitermate geschikt wanneer je een
plafondhoge deur wenst maar de
deuropening slechts een standaard
afmeting heeft.

PIVOTDEUREN

Deurdikte
Front: 50 mm
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SCHUIFDEUREN

SCHUIFDEUREN

Schuifdeuren worden meer en meer toegepast
als roomdividers of om zones in een open plan
van elkaar af te sluiten indien gewenst.
Een zichtbaar railsysteem is een optie in
interieurs met een industriële look, maar de
meeste vormgevers zullen toch liever gaan voor
een zwevende schuifdeur op een, in open en
gesloten toestand, onzichtbare rail
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Deurdikte
Slide: 41 mm of 50 mm — tenzij anders bepaald
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SCHUIFDEUREN

De klassieke schuifdeur waarbij de rail
ingewerkt wordt in het verlaagd plafond of
de gewelven. Indien er geen uitsparing in de
gewelven voorzien is, wordt de rail in opbouw
tegen het plafond geplaatst. Onderaan
de deur wordt een onzichtbare geleider
geplaatst. Door het geïntegreerde softclose
remsysteem sluit de deur op een zachte en
geruisloze manier.

schuifdeuren

Foto © Valerie Clarysse

SLIDE
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by Erpicum

schuifdeuren

Foto © Valerie Clarysse

SPECTRE ®

Zoals de naam (letterlijk ‘spookdeur’)
al doet vermoeden, gaat het om
een schuifdeur die zowel onderaan
als bovenaan onzichtbare rails en
bevestigingen heeft. Het resultaat is een
technisch vooruitstrevend en visueel
uiterst minimalistisch deursysteem dat
een onmiskenbare toegevoegde waarde
biedt aan elk interieur. Belangrijk om te
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weten is dat het deurblad steeds 50 cm
breder is dan de deuropening en we bij
dit systeem geen gebruik kunnen maken
van een softclose remsysteem.
Deurdikte
Spectre: 50 mm
(60 mm voor Spectre-Special
en 70 mm voor XL-deurformaten)

SCHUIFDEUREN

“Creativity
is inventing,
experimenting,
taking risks,
breaking rules,
and having fun.”
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De tijd waarbij deuren met een bijzondere
functie niet hand in hand gaan met esthetiek
is verleden tijd.
Met Sonic (akoestisch),
NRJ (isolerend) en Safety
(inbraakwerend) ontwikkelden
we drie deurbladen voor
draai- en pivotdeuren zodat
vorm én functie 1 worden
met het interieur.

Foto © Valerie Clarysse

Foto © Valerie Clarysse

SPECIALS

SPECIALS

form
follows
function
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specials

Foto © Valerie Clarysse

by Erpicum

Foto © Valerie Clarysse

SONIC

Een ideale oplossing
voor wie esthetiek wenst
te combineren met comfort
voor bijvoorbeeld een
thuiskantoor.

Alhoewel een pivotdeur qua design
enorme voordelen biedt, kent het
op akoestisch vlak eerder nadelen.
Daarom ontwikkelden we Sonic: de
akoestische, plafondhoge pivotdeur.
(29dB in situ)
Ook hier maken we gebruik van onze
aluminium in te pleisteren deurkaders,
maar dan in combinatie met een
pivotsysteem (niet zelfsluitend)
en tochtafsluiters.

SPECIALS

Deurdikte
Sonic: 70 mm
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specials

Foto © Valerie Clarysse

NRJ

EBP & blowerdoor test –
gekende woorden voor nieuwbouw en
renovaties. Met een NRJ-deurblad spelen
we in op de noden van een goede isolatie.
Deurdikte
NRJ: 52 mm

SAFETY

specials

Een (t)huis is een comforthaven die je
genegenheid en veiligheid biedt. Het is
dan ook de plaats waar je waardevolle
dingen bewaart. De Safety deurbladen
kunnen samengesteld worden naar wens
en budget. Metaalplaten in het deurblad?
Een meerpuntslot met fingerscan of een
elektromagneet in de schuifdeur? Het kan!

Deurdikte
Te bepalen volgens gewenste uitvoering
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SPECIALS

Kortom, jouw veiligheid in een moderne en
discrete uitvoering zonder van je huis een
versterkte burcht te hoeven maken.
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HANDLES
& MORE
Deurkrukken, -grepen en -sloten zijn de
bescheiden, maar erg bepalende finishing touch.
‘Natuurlijke’ kleuren als messing, koper,
brons en zelfs goud (tot voor kort not done)
nemen de hoofdrol over van zwart en wit.
Met roestvrijstalen zit je meestal het langst goed,
wegens tijdloos.

Zichtbaar
beslag?
Begrepen!

HANDLES & MORE

Anohid biedt een selectie
aan deurbeslag, maar ook
voor maatwerk of een
origineel design helpen we
je graag verder.
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KRUKKEN

handles & more

PBA Kruk met geïntegreerde rozet

PBA Toiletslot

L 150 x 52 mm – 30 x 150 mm
Geïntegreerd rozet: H 50 x 30 x 5 mm

PEH15 104 IN: H 20 x 22 x 20 mm
Of PEH15 604IN: H 35 x 18 x 6 mm
+ Rozet: PEH10 620IN: H 65 x 30 x 3 mm

KRUKKEN

handles & more

Piet Boon ONE – deurkruk
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Piet Boon ONE – toiletslot (PBWC50)

FORMANI - Fold

BUSTER & PUNCH

Type “T”
Afmetingen rozet: 50 x 5 mm
Afmetingen T: 38 x 13 x 5 mm

Enkel verkrijgbaar in inox geborsteld
Geveerd

Deurkruk (geveerd model) in 4 verschillende uitvoeringen: black / steel / smoked bronze / brass.
Een toiletslot, sleutel of cilinderrozet kan in dezelfde uitvoeringen aangeleverd worden.

HANDLES & MORE krukken

≠ combinaties mogelijk: L+L / T+T / L+T
≠ afmetingen mogelijk
Geveerd
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handles & more

KRUKKEN

handles & more

OLIVARI — Collectie LAMA L

OLIVARI — Collectie TREND

PEHA DESIGN, PEH 01 7200 — IN 350

PEHA DESIGN, PEH 01 7200 — IN 150

Afwerkingen: chroom / chroom mat / brons mat /
RVS mat titaan / nikkel titaan / koper mat titaan /
messing mat / antraciet mat (zie afb.) en messing.

Afwerkingen: chroom / chroom mat / rvs mat titaan /
koper mat titaan / antraciet mat (zie afb.) en messing.

Afmetingen kruk: L 134 x 48 mm – 20 x 8 mm
Afmetingen rozet: 50 x 50 x 7 mm
Afmetingen MINI rozet: 28 x 28 x 3 mm

Afmetingen kruk: L 134 x 48 mm – 20 x 8 mm
Afmetingen rozet: 50 x 7 mm
Afmetingen MINI rozet: 28 x 3 mm

QUINCALUX — Collectie Montreux

PEHA DESIGN – PEH 01 4800 IN – Variante op Bauhaus Wagenfeld

Afwerkingen: (vlnr) satin brass / matt bronze / satin nickelled brass / dark bronze.

Niet geveerd
Afmetingen kruk: L 136 x 58 mm – 20 x 8 mm

QUINCALUX — Collectie Lausanne

QUINCALUX — Collectie 152

Toiletslot PEHA

Afwerkingen: satin brass / matt bronze / satin
nickelled brass / dark bronze.

Afwerkingen: messing brons mat / messing satijn
vernikkeld / messing satijn.

≠ types mogelijk
In combinatie met standaard rozet of Mini rozet

HANDLES & MORE krukken

KRUKKEN
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handles & more

GREPEN

handles & more

PEHA DESIGN – PEH 02 1002/1004

Toiletslot — Formani basic

ANOHID – close

Standaard deurkruk – rozet niet verwisselbaar
Afmetingen kruk: L 150 x 58 mm – Diameter: 16 mm
Afmetingen rozet: D 50 x 4 mm

Stift 6 mm – andere stift op aanvraag

Afmetingen: L 245 x 30 x 10 mm

D-Line — deurkruk L-model 14mm

ANOHID – open

Set deurkrukken, afgerond L-model in geborsteld RVS
316. Worden per paar op klikrozetten geleverd t.b.v
van een deur 33 tot 59 mm dik incl. montagemateriaal.

Afmetingen: L 245 x 30 x 10 mm
Uitsparing: 146 x 19 x 10 mm

D-Line — toiletgarnituur

DOVETAIL by VVW architecten

DOVETAIL (zwaluwstaartgreep)

ANOHID – Lock

Badkamer/toiletgarnituur met vrij/bezet indicatie
in geborsteld RVS 316. Toiletgarnituur wordt als
set geleverd.

L 130 mm – B 17 x 23 x 25 mm
Rozet: 4 x 50 mm

Afmetingen zijn indicatief en kunnen wijzigen volgens
voorkeur. Greephoogte is variabel naar gelang wens.
Uitvoering in MDF of massief hout.

Afmetingen voorkant: D 30 x 13 mm
Afmetingen achterkant: D 34 x 28 mm

HANDLES & MORE krukken en grepen

KRUKKEN
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GREPEN & LOCKS

Schuifdeur

handles & more

PEH34 404IN43

Didheya I-4258

Didheya I-3250 (PEH15 910IN)

Afmetingen: H 101 x 50 x 3 mm DD 41 mm
Ook verkrijgbaar voor DD 50 mm en 60 mm

Afm.: 50 x 150 x 40 mm (HxBxD)
Enkel mogelijk voor deurbladen van 40 mm

Uitvoering inox
Afmetingen: D 55 x 2 mm

Didheya I-4250 (PEH15 912IN)

Binnenkort verkrijgbaar

Uitvoering inox
Afmetingen: H 85 x 85 x 2 mm
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T greep 750 mm – SPECTRE

T greep 995 mm

Didheya Sidelock I-4500 IN

Haak-nachtslot KFV 1631 PZ– excl. Cilinder

Afmetingen: H 750 x 50 x 5 mm
Ook verkrijgbaar in DD 70 mm
Afwerkingen: alu brut / alu F1 / RAL

Afmetingen: H 995 x 40 x 4 mm
Afwerkingen: Alu F1 / RAL

Uitvoering inox

Haak-nachtslot KFV 1631 PZ – excl. Cilinder
Uitvoering inox
Afmetingen: H 160 x 92 x 24 mm

HANDLES & MORE

grepen en locks

Omgekeerde L greep
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GREPEN

Pivot -en draaideuren (inbouw)

handles & more

LOCKS

Pivot -en draaideuren (inbouw)

handles & more

Ingefreesde greep: FRONT
Afwerking: alu brut te schilderen of lakken RAL
Afmetingen: H 1000 x 35 x 50 mm
Deurdikte 50 mm noodzakelijk.
Designed by Atelier d’Architecture Bruno Erpicum

Ingefreesde greep: SIDE

Ingefreesd in deurblad: massief hout
Minimum deurdikte 41 mm (bij voorkeur 50 mm)
Afmeting naar keuze: 100 mm / 450 mm / 750 mm /
1000 mm
Designed by Atelier d’Architecture Bruno Erpicum
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Toiletslot: LOCK
Afwerking: inox / RAL
Designed by Atelier d’Architecture Bruno Erpicum

NOHA 938 | NOHA 937
voor vrij/bezet Locco inox
NoHa 938 + tegenplaat + MDF luikjes (te schilderen)
NoHa 937 toilet + tegenplaat + MDF luikjes (te
schilderen)
NoHa Locco inox toiletgarnituur

HANDLES & MORE

Ingefreesde greep: SIDE

grepen en locks

Ingefreesd in deurblad: massief hout
Minimum deurdikte 41 mm (bij voorkeur 50 mm)
Afmeting naar keuze: 100 mm / 450 mm / 750 mm /
1000 mm
Designed by Atelier d’Architecture Bruno Erpicum
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ALUMINIUM
PLINTEN

The details are
not the details,
they make
the design.

Dit materiaal is vormvast, dun en neemt
geen vocht op. De plinten kunnen gelakt of
geanodiseerd worden en hoeven geen verdere
afwerking maar vaak worden plinten ook
geschilderd in de kleur van de muur en dan
worden de plinten voorzien van een grondverf.
Let wel: de vloerafwerking moet voldoende
onder of in lijn met het pleisterwerk liggen.
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ALUMINIUM PLINTEN

Waarom Aluminium?
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25/40 – INBOUW

aluminium plinten

VOORZETPLINT

aluminium plinten

Buitenhoeken worden in verstek (45°) verbonden en
binnenhoeken worden de een voor de ander geplaatst.
De plinten worden vastgelijmd en in het vlak van het
pleisterwerk geplaatst.
Omkeerbaar plintprofiel met zichtzijde
25 mm of 40 mm.
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Anohid biedt eveneens een gamma
voorzetplinten aan in verschillende
hoogtes en diktes. Ook deze zijn
verkrijgbaar in grondverf, gelakt,
geanodiseerd. Of om mee in te spelen
in de trend, waarom eens geen brons
of canon de fusil?

ALUMINIUM PLINTEN

Dé aluminium inbouwplint die in lijn
met het pleisterwerk geplaatst wordt.
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Heb je een vraag of
wil je één van onze deuren
komen bezichtigen?
Alles op maat
in eigen atelier
Van grondstof tot een verfijnd, afgewerkt en
esthetisch deurgeheel, dat is wat je van ons mag
verwachten. Daarom vinden wij het belangrijk
om regelmatig te investeren in ons machinepark,
maar nog meer in kennis en ervaring van onze
medewerkers. De combinatie van bovenstaande
elementen bezorgde ons in september 2019 het
HIB-Label en daar zijn we trots op!
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