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•  Scharnier in vloer en plafond, schroeven (4 stuks) van ca. 30 mm worden in 
vloer en plafond bevestigd.

• Gat scharnier bovenzijde rond 20-24 mm.
•  Let op vloerverwarming: Lus vloerverwarming minimaal 25 cm uit de wand.

Afmetingen Minimaal in mm Maximaal in mm

Breedte deurpaneel 600 1190

Hoogte deurpaneel 2000 2677

Breedte nismaat 610/1215 1210/2415

Hoogte nismaat 2000 2700

LET OP: in de configurator voert u de kleinste breedte/hoogte maat in. Heeft u 
een opstelling met zijlichten, dan dient u in de configurator de bodembreedte 
in te voeren.

Profiel Afmeting in mm

Breedte stijlprofiel 24

Hoogte boven-/ onderprofiel 75

Hoogte tussenprofiel 21

Dikte deur 38

Dikte veiligheidsglas 6 (dubbel gelaagd)

Breedte x Hoogte in mm Transparant glas Melkglas Decor

830 x 2340 € 1.307,85 € 1.359,83 € 1.438,08

1030 x 2340 € 1.395,50 € 1.467,66 € 1.537,34

1190 x 2340 € 1.466,28 € 1.549,23 € 1.615,59

830 x 2677 € 1.343,24 € 1.407,11 € 1.478,17

1030 x 2677 € 1.438,08 € 1.520,75 € 1.584,62

1190 x 2677 € 1.513,84 € 1.608,40 € 1.667,57

* prijzen zijn voor alle deuren tot en met 4 glasvlakken. Voor elk glasvlak meer geldt een meerprijs van € 60,00

Technische Specificaties 

• Het scharnier van de taatsdeur wordt altijd exact 150 mm uit de kant gemonteerd.
• De speling tussen de deur en de muur is aan beide zijden van het paneel 5 mm.
• De speling tussen de bovenzijde van de deur en het plafond is 13 mm.
• De speling tussen de onderzijde van de deur en de vloer is 13 mm.
• 3000 scharnier.
• Combinatie van maximaal 2 deuren.
• Wordt zonder aluminium kozijn geleverd.
• Vloer, wand en plafond moeten strak zijn afgewerkt.
• Er is geen mogelijkheid tot het stellen van de taatsdeur.
•  Deur valt automatisch terug (demper) De dempingssnelheid is instelbaar met het 

taatsscharnier.
•  Taatsdeuren zijn te combineren met zijlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.
•  Verkrijgbaar in zwart (RAL9011) en wit (RAL9016).
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Technische specificaties 

• De afstand van de muur tot de binnenzijde van de schuifdeur is 24 mm.
• De speling tussen de onderzijde van de schuifdeur en de vloer is 15 mm.
• De vloer in de deuropening mag maximaal 5 mm oplopen.
• De vloer naast de deuropening mag maximaal 10 mm oplopen.
• Let op met vloerverwarming, ivm schroeven tbv vloergeleiding gaan 25 mm in de vloer.
• De afstand tussen plafond en bovenzijde  is minimaal 200 mm ivm montage rail.
• De bovenrail heeft een standaard lengte van 2000 mm, deze kan op maat gezaagd 
  worden door de installateur. Bij twee deuren dient u de rail koud tegen elkaar te 
  monteren. De wielen zijn niet verstelbaar.
• Plaatsing van rail op de wand.
•  Verkrijgbaar in zwart (RAL9011) en wit (RAL9016) excl railset deze is alleen  

beschikbaar in zwart (RAL9011).

Afmetingen Minimaal in mm Maximaal in mm

Breedte deurpaneel 600 1200

Hoogte deurpaneel 1935 2685

Breedte nismaat 600 2400

Hoogte nismaat 1900 2650

LET OP: in de configurator voert u de kleinste breedte/hoogtemaat in.

Profiel Afmeting in mm

Breedte stijlprofiel 24

Hoogte boven-/ onderprofiel 75

Hoogte tussenprofiel 21

Diameter roller v/h schuifbeslag 70

Hoogte schuifrail 40

Dikte deur 38

Dikte veiligheidsglas 6 (dubbel gelaagd)

Doorloopbreedte Deurpaneel tot 1110 mm Deurpaneel vanaf 1110 mm

Bargreep 170 mm per mm breder deurpaneel, 
opening 2 mm smaller

Doorloopbreedte Deurpaneel tot 1075 mm Deurpaneel vanaf 1075 mm

Beugelgreep 100 mm per mm breder deurpaneel, 
opening 2 mm smaller

Breedte x Hoogte in mm Transparant glas Melkglas Decor

930 x 2340 € 1.146,92 € 1.213,01 € 1.295,96

1200 x 2340 € 1.272,18 € 1.355,13 € 1.438,08

930 x 2685 € 1.182,31 € 1.265,26 € 1.343,24

1200 x 2685 € 1.324,44 € 1.426,19 € 1.497,25

* prijzen zijn voor alle deuren tot en met 4 glasvlakken. Voor elk glasvlak meer geldt een meerprijs van € 60,00

•  De schuifdeur blijft in geopende stand altijd circa 100 tot 170 mm uitsteken, 
afhankelijk van de gekozen handgreep en uitvoering van de deur.

•  Bij deurpanelen met een breedte van 1075 mm  
of meer wordt de maximale doorloopbreedte (licht) beperkt.

•  Overlap zijwanden links, rechts standaard (in gesloten stand) 50 mm  
(0-80 mogelijk).
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B R U Y N Z E E L  L A AT  J E  W O N E N

DRAAIDEUR6



Technische specificaties 

• Het stelbereik van het kozijn is 9 mm.
• De speling tussen de deur en de vloer is standaard 8 mm.
• De speling tussen de deur en het kozijn rondom is 3 mm.
• De draaideur kan 180º openslaan, mits de omgeving dit toelaat.
• Draaideuren zijn te combineren met zij- en bovenlichten (zie pagina 9)
• Actieve en passieve (met kantschuif) deuren.
• Kozijn wordt op maat geleverd.
• Montage profielen worden in overlengte geleverd. 
 (m.u.v. de vloer montageprofiel).
•  Draaideuren zijn te combineren met zijlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.
• Verkrijgbaar in zwart (RAL9011) en wit (RAL9016).

Afmetingen Minimaal in mm Maximaal in mm

Breedte deurpaneel 680 1080

Hoogte deurpaneel 1900 2600

Breedte nismaat 802 2286

Hoogte nismaat 1969 2669

LET OP: in de configurator voert u de kleinste breedte/hoogte maat in. Heeft u 
een opstelling met zijlichten, dan dient u in de configurator de bodembreedte 
in te voeren.

Profiel Afmeting in mm

Breedte stijlprofiel 39

Hoogte breedte montageprofiel + profiel kozijn 58 (afhankelijk stelbereik)

Hoogte tussenprofiel 21

Hoogte boven-/onderprofiel 75

Dikte deur 38

Dikte veiligheidsglas 6 (dubbel gelaagd)

Breedte x Hoogte in mm Transparant glas Melkglas Decor

830 x 2340 € 1.674,76 € 1.750,52 € 1.804,72

1030 x 2340 € 1.738,63 € 1.821,31 € 1.875,78

1190 x 2340 € 1.762,13 € 1.852,27 € 1.904,26

830 x 2669 € 1.704,35 € 1.785,91 € 1.840,38

1030 x 2669 € 1.798,91 € 1.892,37 € 1.946,84

1190 x 2669 € 1.828,49 € 1.928,03 € 1.970,62

* prijzen zijn voor alle deuren tot en met 4 glasvlakken. Voor elk glasvlak meer geldt een meerprijs van € 60,00 
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Zij- en bovenlichten 
Alle draai- en taatsdeuren zijn te combineren met zijlichten. 

Prijs op aanvraag via de configurator. 

 

Scheidingswand
Prijs op aanvraag via de configurator.

LET OP: in de configurator dient u de bodembreedte in 

te voeren ivm de opmaat gezaagde bodem montage 

profielen. Maximale stel mogelijkheid is 9mm. 



Handgrepen

•  De deuren van Bruynzeel Industrieel zijn opgebouwd uit aluminium profielen 
die zijn voorzien van een poedercoating in grafietzwart RAL9011 of in wit 
RAL9016. 

•  Alle deuren zijn vochtbestendig en dus ook geschikt voor de badkamer. 
  LET OP: de deuren zijn niet geschikt als douchedeur, wel als doorgangsdeur 

vanuit de hal of slaapkamer naar de badkamer.
• De industriële deuren zijn niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

Bargreep (750 mm) Bargreep (1200 mm)

Toelichting handgreep

Toelichting draairichting

De hoogte van de beugelhandreep kunt u zelf bepalen op een harthoogte van 950, 
1000 of 1050 mm hoog. De barhandgreep wordt gemonteerd op 2 tussenprofielen. 
De hoogte van de bargreep is afhankelijk van de hoogte van de deuren. De bargrepen 
worden symmetrisch verdeeld over de tussenprofielen.  

Consumenten Adviesprijzen Handgrepen per set (2)

Beugel Bargreep (750 mm) Bargreep (1200 mm)

€ 54,75 € 110,50 € 165,75

Technische informatie

Maximaal toegestane afwijkingen ten opzichten van de algemene en  
plaatselijke vlakheid (normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:

Tolerantieklasse Torsie in mm Hoogtekromming in mm

2 8 8

Beugelgreep

9



20 jaar
garantie

www.raffito.com

o
kt

o
b

e
r 

2
0

2
1

De mooiste metalen deuren  
en wanden op maat


