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In moderne, minimalistische architectuur primeert pure zuiverheid in al zijn aspecten. 
Waar in een traditionele woning deuren soms een onverdiende en opvallende (eerder opzichtelijke) plaats krijgen door 
hun structurele opbouw, is dit in moderne architectuur net niet gewenst. Het wegwerken van de zichtbare scharnieren en 
zichtbaar kader zoals mogelijk is met de argenta® invisible neo scharnieren en de invisidoor® DL, een onzichtbaar aluminium 
kader, levert dan ook de ultieme oplossing om het ontwerp van het gebouw an sich de merites te geven die het verdient 
zonder dat het verdrinkt in technische aspecten die vormelijk de bovenhand willen nemen.

De argenta® invisidoor® DL is een uitbreiding van de bekende 
argenta® invisidoor® en is oa. standaard uitgerust met de onzichtbare 
designscharnieren argenta® invisible neo S-5.

Types IN/OUT, links/rechts
Afmetingen: max. 1250 mm (breedte) x 4000 mm (hoogte)
Voor deurdiktes van (38 mm tot) 40 mm

argenta® invisidoor® DL argenta® invisidoor®

Scharnieren Invisible neo S-5
-  Geen zichtbare schroeven
-  Easy-Hook® plaatsing en 3D- regeling 

door 1 persoon
-  Hoogteregeling zonder spie
-  Superieur en tijdloos design

Invisible small

Geïntegreerde slagdichting Standaard: wit
Op aanvraag: grijs of zwart

Standaard: grijs

Slot Standaard: magneetslot 
Op aanvraag:
-  Magnetisch cilinderslot
-  Magnetisch badkamer- en toilet slot
-  Onzichtbaar No-Ha® slot
-  Onzichtbaar No-Ha® badkamer- en  

toilet slot
-  Magnetische sluiting Magnotica®  

(zonder slot)

Standaard: magneetslot 
Op aanvraag :
-  Magnetisch cilinderslot
-  Magnetisch badkamer- en toilet slot

Afwerking
Standaard voorzien van  
overschilderbare primer

Standaard voorzien van  
overschilderbare primer

argenta® invisidoor® DL
Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren
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