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EMEZZI, DE MOOIE STEELLOOK
OPLOSSING.
Een deur, raam of wand is een middel om
prettig te leven in je woning, buitenruimte of
kantoor.
Een Emezzi maakt dit ‘middel’ in Italiaanse
stijl: ranke profielen, voluit transparant.
En onverwoestbaar.
UW DEUR, ONZE SPECIALITEIT.
Van zodra het ontwerp van uw unieke deur
of wand klaar is, kunnen we een offerte
berekenen, en ontvangt u onze aanbieding.
U koos definitief voor een mooie EMEZZIdeur? De uitvoeringsfase kan starten! Wanneer
de muuropening, wanden en vloeren volledig
afgewerkt zijn kan er door u opgemeten
worden. Wij ontvangen vervolgens graag uw
opdracht inclusief de opmeting alvorens de
productie op te starten.
Vervolgens kan de deur met alle zorg worden
geleverd of geplaatst.
Wij zijn natuurlijk, net als u, steeds benieuwd
naar het eindresultaat!
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VERFIJND DESIGN
BETER DAN STALEN DEUREN...
Onze glazen binnendeuren met metalen frame
worden vervaardigd met strakke profielen,
niet te onderscheiden van stalen deuren.
Deze versie van metalen deuren heeft aan
weerszijden een identiek uitzicht, wat voor
extra strakke uitstraling zorgt.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
•

Enkele deur

•

Dubbele deur (een actieve en non-actieve
vleugel)

•

Enkele of dubbele deur met links en/of
rechts één of meerdere zijpanelen

OVER HET GLAS
Onze metalen scharnierdeuren zijn
steeds voorzien van gelaagd of gehard
veiligheidsglas, conform de NBN EN S23-OO2.
Akoestisch glas, STADIP SILENCE zorgt voor
een nog betere geluidsdemping.
Helder glas wordt het vaakst toegepast, maar
wilt u net even iets anders dan kunnen wij ook
andere glastypes aanbevelen, zoals brons,
grijs, mat of zelfs spiegelend glas.
VAKVERDELING
Zowel de horizontale als de verticale roeden
kunnen symmetrisch of asymetrisch worden
geplaatst per deur of paneel volgens uw
ontwerp.

MAX. AANTAL LIGGERS:

4

MAX. AANTAL STAANDERS:

4

Kleur profielen
Fijne structuurcoating, mat zwart 9005
Op aanvraag: Ral-kleuren
Andere ontwerpen op aanvraag
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SCHARNIERDEUR MET SLOT EN KRUK

49

Deze elegante scharnierdeur is
éénrichtingdraaiend en door een aanslagkader
verankerd aan het gebouw. Na het sluiten klemt
de deur tegen zacht rubber, dat voor een goede
geluiddempende afsluiting zorgt.

MAX. DEURBREEDTE:
MAX. DEURHOOGTE:

43,50

1,0 m
3,0 m

VEILIGHEIDSGLAS, GEHARD 8 MM OF 55.2
GELAAGD.
43

68

49

DEURKRUKKEN, KRUKROZETTEN EN
CILINDERROZETTEN:

Tubo

Rechthoek

Mano

Ovaal

OPTIES
•

Cilinderslot

•

WC-slot

•

Valdorpel, voor een nog betere afsluiting

•

Metaalplaatvulling als blind paneel
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SCHARNIERDEUR MET GREEP
De slanke scharnierdeur gecombineerd met de
EMEZZI-grepen. Dankzij het gebruik van een
magneetslot is de krukbeweging overbodig
geworden en hoef je alleen maar te trekken of te
duwen en de deur gaat open. Kan het nog mooier?

MAX. DEURBREEDTE:

1,0 m

MAX. DEURHOOGTE:

3,0 m

VEILIGHEIDSGLAS, GEHARD 8 MM OF 55.2
GELAAGD.
43

43
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HANDGREPEN
Beugel

Buis

Beugel

Hoek

Hoek
OPTIES
•
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Metaalplaatvulling als blind
paneel

Buis

WANDEN
De emezziwanden kun je ook oneindig aan
elkaar schakelen daar de profielen doorlopend
voorzien worden. De glaswand, opgedeeld in
glaspanelen van ongeveer 90 cm, plaats je met
minimale glasvoegen en eventueel bekleed met
de glasroeden die de loftsfeer in je woning of
kantoor brengt.

MAX. WANDBREEDTE:

geen beperking

MAX. WANDHOOGTE:

3,0 m

Aansluiting
deur - glaswand

Aansluiting
glaswand-muur
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MOGELIJKE GLASSAMENSTELLINGEN:
Gehard veiligheidsglas:
8, 10 & 12 mm		
Gelaagd veiligheidsglas:
44.2, 55.2, 66.2
Glastinten:
brons, grijs, mat,.....
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Saint-Gobain Building Glass Benelux
Industrielaan 129, B 1070 Brussel
glassinfo.be@saint-gobain.com
www.saint-gobain-building-glass.be
Saint-Gobain Innovative
Materials Belgium N.V.
Einsteinlaan 6, B 1300 Waver
BTW BE 0402.733.607
RPR Nijvel

www.saint-gobain-building-glass.be
Foto's: Emezzi, fotograaf Hans Baelde - September 2019 - Onder voorberhoud van wijzigingen.

