
man Thierry elk project op maat uit 
in het eigen atelier. “Hoewel Sonic ge-
woonlijk werkt met een in te pleisteren 
aluminium frame, kozen we bij dit pro-
ject (zie foto’s) houten frames. Er werd 
nergens gepleisterd in de woning. Dus 
pasten wij ons concept aan, zodat het 
helemaal past in de specifieke architec-
tuur”, aldus Stephanie Gunst.

Strakke afwerking voor elk interieur

Net zoals alle deuren op maat van 
Anohid zijn ook de akoestische pi-
votdeuren overschilderbaar, tot de 
klink toe. Je kiest de afwerking vrij. 
RAL-kleur, fineer of zelfs Corian zijn 
mogelijk. De eigen lijn van deurbeslag 
maakt de Anodoor compleet. “Ge-
integreerde deuren zijn vooral in he-
dendaagse interieurs razend populair. 
Maar dankzij onze uitgebreide keuze-
mogelijkheden is er een akoestische 
pivotdeur beschikbaar voor elke wo-
ning, ongeacht de stijl van de ruimte 
en de afmetingen van de doorgang”, 
benadrukt Stephanie Gunst. “Net door 
ons doorgedreven maatwerk klopt het 
totaalplaatje perfect. Daar zorgen onze 
ervaren makers en plaatsers voor.”
Met Sonic mikt Anohid vooral op re-
sidentiële toepassingen, bijvoorbeeld 
een thuisbureau of -praktijk. “In een 
woonomgeving blijft het architecturale 
altijd van groot belang. Sonic combi-
neert een designdeur met verhoogde 
akoestische kwaliteiten. Je wooncom-
fort verhoogt dus en de uitstraling van 
je interieur tegelijk ook. We bieden het 
beste van twee werelden, in een aan-
trekkelijk ontwerp.”

Anohid
Bissegemstraat 86 - 8501 Kortrijk
t. 056 44 00 60  -  www.anohid.be

Voor een kantoor of praktijk in je 
privéwoning is een goede akoestiek 
belangrijk. En gelukkig hoef je daar-
voor niet langer beroep te doen op 
hulpmiddelen die je interieurinrichting 
oneer aandoen. Met de nieuwe akoes-
tische pivotdeur Sonic komt Anohid 
tegemoet aan de vraag naar geluids-
comfort én esthetiek.
Met de eigen ontwikkelde Anodoors 
trok Anohid al bij de start in 2006 vol-
op de kaart van de innovatie. Er was 
nood aan een geïntegreerde deurop-
lossing. Daar kwam Anohid aan tege-
moet met hun deursystemen met alu-
minium kader. Volledig ingewerkt in de 
muur en met onzichtbare scharnieren. 
Zoveel jaar later is eigen research en 
ontwikkeling nog altijd even belangrijk. 
Dit keer toont zich dat in de vorm van 
Sonic, een nieuwe akoestische pivot-
deur. Uiteraard loopt ook die na het 
pleisteren van de muur quasi naad-
loos over in de wand. Dé stempel van 
Anohid.

Knowhow uit het eigen atelier

De nieuwe akoestische pivotdeur 
combineert verschillende technieken 
die de voorbije jaren ontwikkeld 
werden door Anohid. Zo vormt een 
aluminium, in te pleisteren kader het 
deurframe. De deur is 7 centimeter 
dik. Het akoestisch deurblad is in het 
eigen atelier geproduceerd. De pivot-
deur is boven- en onderaan afgewerkt 
met tochtborstels voor een optimale 
akoestische demping. Net als andere 
Anadoors worden de deuren steeds 
plafondhoog ontworpen, voor het 
mooiste effect.
Naast technologische innovatie blijft 
vooral puur maatwerk de sterkte van 
Anohid. Met ruim 10 jaar ervaring op 
de teller werken Stephanie en haar 

Geïntegreerde pivotdeur  
met akoestische troeven


