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Dankzij de argenta® invisidoor®, een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren dat ingepleisterd kan worden, 
is het mogelijk om tot de essentie van puur esthetisch wonen te komen. De deur ligt dankzij de invisidoor® in lijn 
met de wand en zo kan men creatief omgaan met ruimtelijke volumes en wanden. 

De argenta® invisidoor® wordt steeds geleverd met de argenta® invisible, 3D regelbare en onzichtbare scharnieren.

De argenta® invisidoor® DL waar esthetiek, gebaseerd op perfecte onzichtbare integratie van de deur in de woning 
primordiaal is, wordt steeds geleverd met de argenta® invisible neo, 3D regelbare en onzichtbare designscharnieren.

argenta® invisidoor® - Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren

Patent pending BE 3001-110
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4 types (volgens EN): Links OUT – Rechts OUT – Links IN – Rechts IN

Er zijn verschillende types beschikbaar:

• IN - OUT

Type IN voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur ‘in’ de wand wordt geduwd 
en type OUT voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur ‘uit’ de wand wordt 
getrokken

• Links - Rechts

Links of rechts opendraaiend volgens EN-norm

 

• Deurtype

Zowel ‘enkele’ deuren maar ook ‘dubbele’ deuren zijn mogelijk evenals ‘kamerhoge’ deuren (zonder horizontale 
bovenregel), deze ook zowel enkel als dubbel.

• Invisidoor® “Rf”

Brandwerende versie; brandweerstand (volgens EN 1634-1): EI130, EI230, EW30, E30

EN links IN EN rechts IN

EN links OUT EN rechts OUT

argenta® invisidoor® - Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren

Afmetingen
- standaard deur afmetingen:

- hoogte: 2015, 2115, 2315 mm / 2040, 2140, 2240 mm
- breedte: 628, 630, 680, 728, 730, 780, 828, 830, 880, 928, 930, 980, 1028, 1030, 1130, 1230 mm

- maatwerk (op aanvraag)
- kamerhoge deuren
- dubbele deuren 
- niet-standaard afmetingen:
 max. breedte = 1250 mm (enkele deur) / 2500 mm (dubbele deur)    
 max. hoogte = 2500 mm (invisidoor®) / 4000 mm (invisidoor® DL)

 
- speling:

- 2 mm tussen het deurpaneel (links, rechts en boven) en het kader
- 4 mm tussen het deurpaneel (onder) en het kader

- wandopening:
 breedte = breedte deurblad + minimum 70 mm (voor montage zonder doken) / min. 74 mm (voor montage met 

doken)
 hoogte =  hoogte deurblad + minimum 36 mm

- slot: 
- afmeting hoogte deurkruk: 1050 mm (gemeten vanaf de vloer)
- vierkantopening voor een krukstift 8 mm standaard (adaptor voor 7 mm op aanvraag)

EI130 - EI230 - EW30 - E30
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Voordelen
• Esthetisch: geen zichtbaar kader rondom de deur

- standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag  
(gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)

• Efficiënte plaatsing: plaatsing van kader en deur op hetzelfde moment
- montage deur en kader mogelijk in atelier
- vrije keuze van plaatsing: voor of na het pleisteren
- geen kans op vervuiling van scharniergaten door bepleistering  

dankzij afdekdopjes

• Universeel toepasbaar:
- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen  

(nieuwbouw en renovatie)
- voor deurdiktes van (38 tot) 40 mm
- voor standaard stompe deuren
- voor metselwerk en wanden met minimale wanddikte van 70 mm
- voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

• Weinig kans op scheuren in plakwerk dankzij:
- stevige constructie kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- stabiel profiel
- stevige en eenvoudige bevestiging aan muur door schroeven of d.m.v. doken
- speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting PUR en plaaster

• Afmetingen:
- ruime keuze aan standaardmaten
- bovenregel (breedte) kan men eenvoudig zelf op maat zagen/aanpassen

• Standaard meegeleverde deuraccessoires:
- onzichtbare regelbare scharnieren: argenta® invisible of argenta® invisible neo
- magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot, magnotica®, onzichtbaar No-Ha® slot met 

onzichtbare deurgreep)
- geïntegreerde slagdichting als deurdemping (kan gemakkelijk verwijderd en terug geplaatst worden)

argenta® invisidoor® - Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren
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invisidoor® DL  
met invisible neo


