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Strak industrieel design, dat is 

wat onze producten kenmerkt. 

Of het nu een woning, kantoor 

of buitenverlijf betreft, deuren 

zijn onmisbaar. Wij mengen 

gebruiksgemak met een Italiaans 

design. Met onze producten kan 

u de ruimtes afscheiden maar 

tegelijkertijd ook een open gevoel 

behouden.

Zoekt u een oplossing die u niet 
terug vindt in deze brochure? Uw 

SAINT-GOBAIN GLASSWORLD 
adviseur helpt u met plezier 

verder     
(glassworld@saint-gobain.com). 

RANKE 
METALEN DEUREN 
MET GLAS

BY

EMEZZI

2 EMEZZI



KWALITEIT EN SERVICE

Zodra het ontwerp van uw unieke deur of wand klaar is, kan er een offerte berekenend worden                   

en ontvangt u een aanbieding. 

U heeft definitief gekozen voor een mooie Emezzi-deur?        

De uitvoeringsfase kan starten! Wanneer de muuropening, wanden en vloeren volledig afgewerkt zijn 

kan er opgemeten worden.            

De finale uitvoeringsdetails worden vastgelegd. Indien nodig sturen wij een tekening van uw deur 

ter goedkeuring en wachten op uw akkoord alvorens de productie op te starten.    

Vervolgens leveren we de deur en kan de plaatsing met alle zorgvuldigheid gebeuren.    

Wij zijn natuurlijk net als u, steeds benieuwd naar het eindresultaat!

UW DEUR, ONZE SPECIALITEIT
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Wij hebben het strakste deur- en wandsysteem 
in huis. De in eigen beheer ontwikkelde 
profielen zijn fijner dan de profielen die 

gebruikt worden voor stalen deuren. Een 
hoekradius van slechts 0,5 mm en een minimale 

profielbreedte van slechts 30 mm is bepalend 
voor het subtiel uitzicht. 

De panelen zijn ook aan beide zijden gelijk, 
dit straalt rust uit. Daarnaast is aluminium 

veel lichter dan staal en biedt het een 
gegarandeerde stabiliteit, waardoor dit 

deurconcept ook makkelijker hanteerbaar is.  
Dagelijks gebruik of een iets te enthousiaste 

schoonmaakbeurt zal zelfs het gecoate lakwerk 
van de metalen deur niet beschadigen. 

HET DESIGN

HET VOORDEEL VAN ALUMINIUM

Aluminium is een modern,   
hoogwaardig metaal met veel  
mogelijkheden. Het is bijzonder  
gemakkelijk in gebruik, duurzaam   
en milieuvriendelijk.

DUURZAAM

Het aluminium is gecoat volgens     
Qualicoat-normen of geanodiseerd. 
Andere onderdelen zijn gemaakt van  
roestvrij- of duurzaam behandeld staal.

HET SUBTIELE DESIGN

De deuren kenmerken zich door het 
minimalistische uiterlijk. Met ons  
unieke profiel heeft u een prachtige 
deur in huis met een rank en strak  
uitzicht. Verder zijn onze deuren  
volledig symmetrisch en hebben we 
aan beide kanten van de deur hetzelfde 
profiel.

LICHT VAN GEWICHT

De panelen zijn relatief licht en  
daardoor weinig belastend voor de 
bouwconstructie. Het lage gewicht 
wordt bereikt door het lichte  
aluminium en bijzonder sterke glas.

VEILIG GLAS

De paneelvulling is gemaakt van  
veiligheidsglas. Hierdoor is het  
letselwerend en doorvalveilig.

VOORDELEN:
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WAT IS EEN TAATSDEUR?

Een taatsdeur is een doorslaande deur die op de vloer 
en het plafond scharniert. De deuren en panelen worden 
rechtstreeks in de afgewerkte muuropening ingebouwd.  Dit 
geeft een vrij en ruim gevoel waardoor de ruimtes nog meer 
met elkaar verbonden zijn. Daarnaast draait de taatsdeur 
beide kanten op en is hij voorzien van een softclose. 

HET GEMAK VAN EEN TAATSDEUR

Heb je de handen vol? Dat is geen probleem met een 
taatsdeur. Geef een duwtje met uw schouder en je kunt 
gemakkelijk door de deur. Doordat de deur twee kanten 
op draait heeft u vanuit beide ruimtes dit gemak. De deur 
keert vanzelf terug naar zijn nulstand en dat gebeurt heel 
geleidelijk omdat de deur voorzien is van een softclose. 
Hierdoor zijn dichtslaande deuren verleden tijd.

EEN TAATSDEUR VOOR IEDERE RUIMTE

Taatsdeuren zien we overal. Taatsdeuren zijn hip tussen 
keuken en woonkamer, maar ook bijvoorbeeld als haldeuren. 
Probeer eens iets anders, u kunt uw eigen deur namelijk 
volledig naar wens samenstellen. Dankzij zijn origineel 
uiterlijk, creëer je een product die volledig bij jou past.

MOGELIJKE OPSTELLINGEN

• Enkele taatsdeur

• Enkele taatsdeur met links en/of 
rechts één of meerdere zijpanelen

• Dubbele taatsdeur

• Dubbele taatsdeur met links en/of 
rechts één of meerdere zijpanelen

• Hoekopstellingen zijn mogelijk, ook 
in combinatie met vaste wanden

UW TAATSDEUR
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Kijk op pagina 20 tot 23 
voor alle grepen,  
verdelingen en glastypes

• Draait 2 kanten op

• Voorzien van regelbare softclose

• Draait op de vloer en plafond

• Max. deur breedte = 150cm

• Max. deur hoogte = 300cm

• Blokkeerstand op 90°

• Maximale draaicirkel 1 richting = 150°, max. draaicirkel = 300°

• Bij deuren tot een breedte van 120 cm wordt het scharnierpunt op 10 cm geplaatst,   
daarna zal er tussen de greep en het scharnierpunt 110 cm aangehouden worden.      
Het scharnierpunt kan altijd naar een grotere maat verlegd worden.

• Vloerverwarming: de deuren kunnen al gemonteerd worden door slechts 1cm in de     
vloer te boren.

TAATSDEURSPECIFICATIES
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Een schuifdeur is overal toepasbaar, u kan hem 
in een opstelling gebruiken tussen keuken en 
woonkamer of bijvoorbeeld in een kleine hal. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Doordat de 
deuren van aluminium zijn en dus niet kunnen 
roesten kan u ze ook buiten (ongeïsoleerd) of 
als toegangsdeur naar een badkamer gebruiken.

WAT IS EEN SCHUIFDEUR?

Een schuifdeur is een deur die aan een rail hangt en aan de 
muur of plafond is bevestigd. Hierin beweegt hij soepel heen 
en weer. Op de vloer wordt een kleine geleider voorzien die 
onderin de deur in een gleuf onzichtbaar de schuifvleugel 
geleidt. Zo behoudt u een doorlopende mooie vloer.

HET GEMAK VAN EEN SCHUIFDEUR

Wanneer je de schuifdeur uitrust met een 
softclose zal hij de laatste 10cm afremmen 
en zichzelf zachtjes sluiten. Dit maakt het 
doorlopen een stuk vlotter. Door schuifdeuren 
toe te passen heeft u geen last van de draaicirkel 
zoals bij een gewone deur . 

EEN SCHUIFDEUR VOOR IEDERE RUIMTE

MOGELIJKE OPSTELLINGEN

• Enkele schuifdeur

• Enkele schuifdeur met links en/of 
rechts één of meerdere zijpanelen

• Dubbele schuifdeur

• Dubbele schuifdeur met links en/of 
rechts één of meerdere zijpanelen

• Hoekopstellingen zijn mogelijk, ook 
in combinatie met vaste wanden

UW SCHUIFDEUR
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SCHUIFDEUR SPECIFICATIES

• Optioneel voorzien van 
softclose (minimale deur- 
breedte 70 cm)

• Gelagerde loopwielen

• Wand en plafond montage

• Geen rail op de vloer

• Afdekkappen in kleur

• Max. deur breedte = 150cm

• Max. deur hoogte = 300cm

• Vloerverwarming? 
De ondergeleiding en de 
eventuele zijpanelen kunnen 
verlijmd worden

Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle  
grepen, verdelingen en glastypes
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UW SCHARNIERDEUR

WAT IS EEN SCHARNIERDEUR?

Een scharnierdeur is een éénrichting draaiende 
deur die in een vast kader draait. Door dit 
profielkader dat voorzien is van rubber onstaat 
een perfecte afdichting en bekomen we een 
goede geluids-, tocht- en geurwering. Een 
valdorpel kan optioneel ingebouwd worden.

HET GEMAK VAN EEN SCHARNIERDEUR

Door het rubber in het kader zal de deur zacht 
en goed sluiten en u zal vrijwel geen sluitgeluid 
horen. De scharnierdeur bestaat in twee 
uitvoeringen:

Bij deze sluiting wordt de deur voorzien van 
een bredere stijl met daarin een loopslot met 
klink verwerkt. Er kan ook gekozen worden 
voor een uitvoering met een cilinderslot.

2.   Klinksluiting

1.   Magneetsluiting
Bij deze sluiting kan de deur gemakkelijk 
geopend en gesloten worden. Er hoeft geen 
klink bediend te worden.

EEN SCHARNIERDEUR VOOR IEDERE RUIMTE

Aangezien de scharnierdeur zo goed afdicht, is 
deze ideaal voor ruimtes zoals een koude hal. 
De deur zorgt voor een goede afscheiding. Dit 
geldt ook voor een thuiskantoor, waarbij u geen 
last meer heeft van storende geluiden vanuit 
een andere ruimte. 
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MOGELIJKE OPSTELLINGEN

• Enkele scharnierdeur

• Enkele scharnierdeur met links en/of 
rechts één of meerdere zijpanelen

• Dubbele scharnierdeur

• Dubbele scharnierdeur met links en/of 
rechts één of meerdere zijpanelen

SCHARNIERDEUR SPECIFICATIES

• Aanslagkader voorzien van een sluitrubber

•  Zeer goede akoestische prestaties

• Veiligheidglas in de deuren: 10mm   
in de vaste wanden: 10 & 12 mm 

• Optioneel: 

Cilinderslot 

Wc-slot   

Valdorpel voor een nog betere afdichting

• Max. deur breedte = 105 cm

• Max. deur hoogte = 300 cm

Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle  
grepen, verdelingen en glastypes
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WAT IS EEN VASTE WAND?

De vaste wand is een echte eyecatcher. Deze vaste wand 
is tijdloos en past in alle woonruimtes. U creëert op een 
unieke manier veel ruimte, hoogte en licht in uw woning of 
werkplek. U kunt de vaste wand naar wens maken door met 
de aluminium roedeverdeling te spelen. Ook is deze wand 
een echte blikvanger in een badkamer. Een prachtige metalen 
douchewand maakt uw badkamer helemaal af. 

Onze metalen vaste wand is van aluminium en kan daarom 
niet roesten, dus uitermate geschikt voor in uw badkamer. De 
vaste wand heeft een strak en rank profiel en heeft aan beide 
zijden hetzelfde aanzicht, wat de wand een unieke uitstraling 
geeft. 

Vermits de panelen zeer goed tegen vocht bestand zijn 
kunnen ze ook goed buiten toegepast worden, bijvoorbeeld 
onder een veranda of overkapping. Dankzij een keuze voor 
transparant glas kunt u beschut zitten zonder een verlies van 
ruimtelijk gevoel. 

De vaste panelen zijn met vrijwel alle deuren te combineren. 
Dankzij 90° opstellingen zijn de mogelijkheden bijna 
onbeperkt.

UW VASTE WAND
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MOGELIJKE OPSTELLINGEN

De vaste wanden zijn met alle type deuren te combineren, ze kunnen in dezelfde lijn ernaast gezet 
worden of in een hoek. De panelen zijn onbeperkt koppelbaar.

SPECIFICATIES 

• Demping = tot 38dB (Uniek voor dit 
type panelen)

• Max. paneel breedte = 150cm

• Max. paneel hoogte = 300cm

• Max. aantal panelen naast elkaar: 
onbeperkt

• Altijd veiligheids glas (Letselwerend 
en doorvalveilig)

• Roestvrij en voorzien van een Axalta 
poedercoating

• TIMELESS, corrosiewerend glas 
voor douches

Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle 
grepen, verdelingen en glastypes
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SFEERVOLLE INDUSTRIËLE UITSTRALING 

Wilt u uw kantoor opsplitsen of bepaalde 
kantoorruimtes afscheiden met behoud van 
openheid en licht? Dit kan door het toepassen 
van EMEZZI-kantoorwanden. Wij kunnen dit 
allemaal voor u realiseren,  aangezien alle glazen 
kantoorwanden en metalen deuren op maat voor 
u worden geproduceerd.

Door het personaliseren creëert u een perfect 
passende en een unieke glazen kantoorwand of 
-afscheiding die volledig past bij de uitstraling van 
uw bedrijf.

De kantoorwanden zijn verkrijgbaar met diverse 
soorten draaideuren. Mocht goede isolatie een 
vereiste zijn, is de scharnierdeur met valdorpel zeer 
aan te bevelen. De scharnierdeuren en kozijnen zijn 
ontworpen om optimale isolatie voor zowel geluid 
als klimaat te creëren binnen uw kantoor. 

Vindt u de strakke uitstraling belangrijk, 
dan hebben we een scharnierdeur met 
magneetsluiting in ons assortiment. Deze 
draaideur is voorzien van fijne stijlen wat zorgt 
voor een strakke afwerking en een symmetrisch 
geheel. Deze deur is daarentegen niet 
afsluitbaar door middel van een cilinderslot.

U kunt onze scharnierdeuren verkrijgen in 
zowel een enkele als een dubbele uitvoering. 
Zo kunt u één deur gebruiken als loopdeur. De 
andere (passieve) deur is open te zetten door 
de kantgrendels in de deur te bedienen, mocht 
een bredere doorgang nodig zijn. 

Wij kunnen verschillende glassoorten 
toepassen. Standaard maken wij gebruik van 
10mm gelaagd veiligheidsglas. Optioneel is dit 
ook in een akoestische versie te leveren.

Dit systeem is natuurlijk ook bij u thuis 
toepasbaar voor bijvoorbeeld een thuiskantoor 
of als u een betere afdichting wenst dan de 
schuif- of de taatsdeuren.

UW KANTOORWAND
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OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

• Enkele scharnierdeur

• Enkele scharnierdeur met links en/of 
rechts één of meerdere zijpanelen

• Dubbele scharnierdeur

• Dubbele scharnierdeur met links en/of 
rechts één of meerdere zijpanelen

SPECIFICATIES 

• Aanslagkader voorzien van 
rubber

• Akoestische performantie:  
38dB

• 10mm veiligheidsglas

• Magneet- of klinksluiting

• Cilinderslot

• Wc-slot

• Valdorpel voor een nog 
betere afdichting

• Max. deur breedte = 105 cm

• Max. deur hoogte = 300 cm

Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle 
grepen, verdelingen en glastypes
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WAT IS EEN VOUWWAND?

Bij de vouwwand zijn de afzonderlijke 
elementen scharnierend met elkaar 

verbonden. 
Als een vouwopstelling uit een oneven 

aantal elementen bestaat, kan het eerst te 
openen element als deur gebruikt worden. 

De elementen zijn per twee te openen en te 
vouwen middels een espagnoletbediening. 

Alle gevouwen elementen vormen één 
pakket en schuiven op naar het laatste 

element (met de vaste draaipositie, vaak 
aan de muurzijde). Hierdoor is een 

wandopstelling volledig te openen. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld schuifwanden, 

waarbij altijd een gedeelte dicht blijft. De 
railprofielen bevinden zich loodrecht onder 

en boven de elementen en niet ernaast 
zoals bij veel andere vouwwanden. 

De voordelen hiervan zijn dat de rails in ge-
sloten toestand afgedekt zijn voor 

vervuiling, en de ‘cleane look’ waarbij 
allerlei technische componenten aan het 

zicht onttrokken zijn.

U kunt een links-vouwende opstelling 
combineren met een rechtsvouwende 

opstelling, zodat de toegang in het midden 
begint. De opening van de wand kan vooraf 
gekozen worden: naar binnen of naar buiten 

vouwend. Dit dient binnen één opstelling 
wel hetzelfde te zijn. 

UW VOUWWAND
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VOUWWAND SPECIFICATIES

• Wind- en waterwerende 
afdichtingen

• Volledig voorzien van 
rubber- en borstelprofielen 

• Daardoor ook trillingvrij bij 
wind

• Zeer gemakkelijk te openen 
en sluiten

• Boven of onder rollend

• Rail valt in gesloten 
toestand binnen het 
systeem, daardoor kan er 
geen vuil in komen

• Max. element hoogte = 
300cm

• Max. deur breedte = 105cm

• Vouwrichting vrij te kiezen

OPSTELLINGSMOGELIJKHEID:

RetroDoors
naar buitendraaiende elementen

buiten
OS.. OS + aantal vaste elementen

binnen

buiten buiten
OFL1 ← → OFR1

binnen binnen

buiten buiten
OFL2 ← → OFR2

binnen binnen

buiten buiten
OFL3 ← → OFR3

binnen binnen

buiten buiten
OFL4 ← → OFR4

binnen binnen

buiten buiten
OFL5 ← → OFR5

binnen binnen

buiten buiten
OFL6 ← → OFR6

binnen binnen

buiten buiten
OFL7 ← → OFR7

binnen binnen

naar binnendraaiende elementen
buiten

IS.. IS + aantal vaste elementen
binnen

buiten buiten
IFL1 ← → IFR1

binnen binnen

buiten buiten
IFL2 ← → IFR2

binnen binnen

buiten buiten
IFL3 ← → IFR3

binnen binnen

buiten buiten
IFL4 ← → IFR4

binnen binnen

buiten buiten
IFL5 ← → IFR5

binnen binnen

buiten buiten
IFL6 ← → IFR6

binnen binnen

buiten buiten
IFL7 ← → IFR7

binnen binnen

RetroDoors overzicht Sectiedeel-uitvoeringen 1.1 102020

Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle grepen, verdelingen en glastypes

19BY SAINT-GOBAIN GLASSWORLD



Het is uw deur niet als hij niet is afgestemd op uw 
smaak. U kan uw eigen vakverdeling, greep en 
kleur kiezen. Wat betreft de vakverdeling bent u 
volledig vrij met het het kiezen van de verdeling. 
U kan voor een symmetrische of asymmetrische 
verdeling gaan.

UW PERSOONLIJKE TOUCH

Wij kunnen ook een plaatvulling aanbrengen in 
een vak zodat u bijvoorbeeld een stootrand kan 
creëren. 

Industrieel zwart of toch een andere kleur? Onze 
standaard kleur is zwart RAL 9005, maar wilt u 
toch bronskleurig, wit, antractiet of een andere 
RAL kleur? Wij maken dit voor u!

20 EMEZZI



T- roede

Platte roede koker roedeT- roede
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UW GLASKEUZE

Taatsdeur met mat glas

In onze deuren wordt uiteraard 
uitsluitend ons  hoogwaardig glas 
van Saint-Gobain geplaatst. 

Onze  metalen deuren zijn 
standaard voorzien van 
veiligheidsglas in een gelaagde of 
geharde versie. Ons blank glas is 
gelaagd.  Mocht het glas barsten, 
dan blijven de scherven altijd aan 
de folie kleven, zodat het niemand 
kan verwonden.

Voor de gekleurde glassoorten 
passen wij vrijwel altijd gehard 
veiligheidsglas toe. Mocht het glas 
in de deur breken, dan valt het in 
kleine onscherpe stukjes uiteen, 
zodat ook hieraan niemand zich 
kan verwonden.   
(Conform NBN EN S23-OO2)

De basis soorten die wij hanteren 
zijn: blank, brons, grijs en mat. 
Maar dit zijn lang niet alle 
mogelijkheden, wij kunnen allerlei 
kleuren en verschillende soorten 
figuurglas leveren.

Schuifdeur met helder glas Kantoorwand met grijs glas

Scharnierdeur met brons glas
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Bij Emezzi heeft u de keuze uit drie 
verschillende handgrepen. Zo kunt u kiezen 

uit de hoekgreep, de beugelgreep en de 
buisgreep. Met de hoekgreep krijgt u een 

kleine, strakke greep die echt in de stijl van de 
deur valt. Met de beugelgreep heeft u een fijne 

afgewerkte greep die net als de deur zich tot 
de essentie beperkt. De buisgreep is een lange 

ronde greep van 60 cm die wat klassieker 
oogt en vooral aangenaam grijpt. Wilt u iets 

wat echt afwijkt? Laat het ons even weten, dan 
zoeken we samen naar een oplossing.

Buisgreep

Beugelgreep

Hoekgreep

HANDGREPEN EN KRUKKEN

Deurkruk Tubo Deurkruk Mano
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GLASSWORLD
Industrielaan 129, B 1070 Brussel

glassworld@saint-gobain.com 
www.saint-gobain-glassworld.com 
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Glassworld maakt het u graag 
gemakkelijk. Kies zelf uw glazen  
binnendeuren, -wanden, luifels, 

balustrades, douches... op  
saint-gobain-glassworld.com  
en wij leveren alles in 1 pakket  

op het gewenste tijdstip en 
locatie. Zowel voor, tijdens als  

na uw bestelling ontzorgen  
onze specialisten u op technisch  

vlak. Dat maakt een wereld  
van verschil.

GLASSWORLD

ALL-IN-ONE
BOX

EXTRA BIJ DE BOX

INSTRUCTIES
EN HULP

OP TIJD
GELEVERD

EASY ONLINE
ORDER/OFFER

EENVOUDIGE 
PLAATSING

IN DE BOX

ACCESSOIRES
& PROFIELEN

EXCELLENT 
GLAS

OP MAAT


