
Anohid: innovated doors

Wie kiest voor een hedendaags interieur, weet dat strakke deuren het helemaal af maken. Anohid 

maakt deuren op maat met een strakke vormgeving en een perfecte afwerking, helemaal in de stijl 

van jouw woning. Ontwerp en productie gebeuren in het eigen atelier en de ervaren plaatsingsdienst 

garandeert het perfecte resultaat, tot in de kleinste details. Verfijnd deurbeslag en al dan niet inge-

werkte plinten geven je deuren de finishing touch.

Op jouw maat gemaakt
Al bijna vijftien jaar maakt Anohid in haar eigen atelier binnendeuren zonder omlijsting. Elke deur wordt 

op maat gemaakt en Anohid gaat daarbij uitzonderlijke hoogtes en breedtes niet uit de weg. Elk model is 

verkrijgbaar in meerdere afwerkingen: fineer, laminaat, gelakt en in Corian®. Je kunt kiezen uit blok-, pivot- 

en schuifdeuren en het Anohid-gamma omvat meerdere designs die je enkel bij hen vindt. Voor die unieke 

reeksen werkt het bedrijf samen met de vermaarde Belgische architect Bruno Erpicum.

Anodoor®: de frameless deur
Voor het eigen merk Anodoor ontwikkelde Anohid een speciaal gepatenteerd deurprofiel, waardoor de deur 

volledig opgaat in de muur. Een strak aluminium blokkader vormt de omlijsting voor de vlakke binnen-

deur. Het kader wordt aangepast aan de deurhoogte en de breedte en de dikte van de muur. Zodra de 

deur geplaatst is, kan de stukadoor het kader pleisteren, zodat het helemaal in de muur opgaat. Verborgen 

scharnieren en een volledig ingewerkte rubberdichting garanderen een onzichtbare afwerking. 
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Blokdeur: anders bekeken
Een Anohid-blokdeur onderscheidt zich van alle andere dankzij het massieve houten blokkader dat de 

klassieke deuromlijsting vervangt. Of het kader in lijn ligt met de plint of met de wand, kies je zelf. Wil je 

je deur precies laten aansluiten bij het pleisterwerk, dan laten een schaduwvoeg en een aluminium profiel 

rond het blokkader de stukadoor toe om aan te pleisteren tot bij het profiel.

Schuifdeuren met patent
Ook voor haar unieke schuifdeursysteem verkreeg Anohid een patent. Het is een comfortabel, soepel en 

geruisloos systeem met onzichtbare rails en geleidingsprofielen in vloer en plafond. Dat garandeert een 

continue plafondhoogte over de ruimtes. Dit unieke schuifdeurmodel – Spectre by Erpicum® – is ook het 

resultaat van de samenwerking met Bruno Erpicum.

Pivoterende deuren: alle richtingen uit
Anohid-pivotdeuren draaien om een as op een kogellager, in een of beide richtingen, zoals je wenst. Dankzij 

de ingebouwde pomp of vloerveer volstaat een licht duwtje om ze te openen of te sluiten. De pivotdeuren 

Front en Plane maken deel uit van de collectie ‘Anohid by Erpicum’. Stijlvolle plafondhoge pivotdeuren 

vervolledigen het gamma.
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