Geïntegreerde pivotdeur
met akoestische troeven
Voor een kantoor of praktijk in je

man Thierry elk project op maat uit

privéwoning is een goede akoestiek
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belangrijk. En gelukkig hoef je daar-

woonlijk werkt met een in te pleisteren

voor niet langer beroep te doen op

aluminium frame, kozen we bij dit pro-

hulpmiddelen die je interieurinrichting

ject (zie foto’s) houten frames. Er werd

oneer aandoen. Met de nieuwe akoes-

nergens gepleisterd in de woning. Dus

tische pivotdeur Sonic komt Anohid

pasten wij ons concept aan, zodat het

tegemoet aan de vraag naar geluids-

helemaal past in de specifieke architec-

comfort én esthetiek.
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Net zoals alle deuren op maat van

nood aan een geïntegreerde deurop-

Anohid zijn ook de akoestische pi-
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muur en met onzichtbare scharnieren.
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ïntegreerde deuren zijn vooral in he-
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Sonic, een nieuwe akoestische pivot-

Maar dankzij onze uitgebreide keuze-

deur. Uiteraard loopt ook die na het

mogelijkheden is er een akoestische
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pivotdeur beschikbaar voor elke wo-
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Met Sonic mikt Anohid vooral op re-
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sidentiële toepassingen, bijvoorbeeld
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een thuisbureau of -praktijk. “In een

deurframe. De deur is 7 centimeter
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altijd van groot belang. Sonic combi-
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neert een designdeur met verhoogde
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