TECTUS® Glass

Volglasdeuren vlak geïntegreerd in beeld gebracht
Minimalistisch, elegant, transparant
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TECTUS® GLASS – VOLGLASDEUREN VLAK
GEÏNTEGREERD IN BEELD GEBRACHT
SIMONSWERK heeft met het scharniersysteem TECTUS
Glass een esthetische en functionele oplossing voor
volledig vlakke inbouw van volglasdeuren ontwikkeld.
Voor het eerst zijn volglasdeur, kozijn en scharnier- en
sluitsysteem strak aaneengesloten in één vlak gemonteerd – de optimale voorwaarde voor een minimalistisch design in combinatie met maximale transparantie.

MINIMALISTISCH, ELEGANT, TRANSPARANT
Een interieurconcept met royale beglazing of transparant vormgegeven doorgangen gaat dikwijls gepaard met de wens naar een strak,
ingetogen design. Het beslagsysteem TECTUS Glass verleent de volglasdeur een ongeëvenaarde elegante optiek en lichtheid. Het nooit
eerder bereikte gesloten oppervlaktebeeld van volglasdeur, kozijn en
sluitsysteem schept een fascinerende eenheid met fraaie technische
beslagdetails – beslagsystemen die tot dusver op de voorgrond stonden zijn verdwenen en er ontvouwt zich een blik op maximale transparantie. Het beslagsysteem TECTUS Glass, de contactloze magnetische sluiting en op elkaar afgestemde greepvarianten vormen een
aaneensluitende, integrale beslagoplossing. De reducering van de
zichtbare elementen en de verhoging van het bedieningscomfort
ondersteunen nu ook de realisatie van moderne binnenarchitectuurconcepten bij projectdeuren tot 80 kg.
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INTEGRALE
BESLAGCOMPONENTEN
SIMONSWERK biedt een oplossing voor volglasdeuren
Die niet alleen het scharniersysteem TECTUS Glass maar
ook een contactloze, magnetische sluiting en diverse
greepvarianten omvat. Het bijzondere daarbij: Bij de gehele montage is glasbewerking overbodig.

TECTUS® Glass
voor volglasdeuren tot 80 kg
Modelvarianten
〉 tot 60 kg – TEG 310 2D 60
〉 tot 80 kg – TEG 310 2D 80
Oppervlakken
〉 rvs mat
〉 mat-wit (vgl. RAL 9016)
〉 RAL 9005 diepzwart EP mat
〉 zuivergrijs mat (NCS S 8000-N)
〉 F1-kleur
〉 overige oppervlakken op aanvraag

MAGNETISCHE SLUITING EN GREEP
De magnetische sluiting – bestaande uit de sluitmageet KC 50 voor

Greep

Magneetplaat

Sluitmagneet

het kozijn en de magneetplaat KC 50/G voor de volglasdeur – vormt

KC 170

KC 50/G

KC 50

samen met de op het totale verschijningsbeeld afgestemde greepvariant KC 170 een esthetische eenheid. Deze kan worden toegepast bij
houten, stalen en aluminium kozijnen.
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HET SCHARNIERSYSTEEM TECTUS® GLASS –
TECHNISCHE PRECISIE TOT IN DE DETAILS
Gereduceerde scharnierafmetingen creëren een maximum aan transparantie bij volgasdeuren. Het scharniersysteem TECTUS Glass excelleert niet alleen door zijn
bijzonder elegante dimensionering, maar ook door een
gezekerde belastingswaarde tot max. 80 kg, die met
name in de projectbouw nieuwe mogelijkheden voor
voor glasdeuren biedt.

MAXIMAAL BELASTBAAR IN OPTIMA FORMA
Elegante optiek en hoge belastbaarkeid sluiten elkaar niet uit. Het
scharniersysteem T
 ECTUS Glass is berekend op een maximale belasting van 80 kg. Dat komt overeen met een glasdeur met de afmetingen van ca. 10 x 1000 x 2700 mm – met gebruik van enkellaags veiligheidsglas (ESG) met een dikte van 8 of 10 mm.
Het scharnier van massief RVS draagt het deurblad en waarborgt
een perfecte, duurzame zitting van de glasplaat. Dankzij de flexibele
klemming kan de juiste deurpositie eenvoudig en veilig worden ingesteld. De veilige bevestiging geschiedt via het aanhalen van de klemschroeven.
Het scharniersysteem TECTUS Glass wordt aangeboden in de modeluitvoeringen TEG 310 2D 60 voor een belastingswaarde tot 60 kg en
TEG 310 2D 80 tot 80 kg (hogere belasting door toepassing van speciale materiaalcomponenten). Beide scharnierversies zijn qua dimensionering en afmetingen volledig identiek en ook in ander opzicht niet
van elkaar te onderscheiden, noch optisch, noch qua montage

INBOUWVOORDELEN
〉 geen glasbewerking aan de deur noodzakelijk
glasdeur zonder DIN-richting,
〉 variabel monteerbaar
〉 snelle en eenvoudige montage

TECTUS® Glass
TEG 310 2D 60 = 60 kg
TEG 310 2D 80 = 80 kg

NIEUW
Scharniersysteem TECTUS Glass – gesloten

Scharniersysteem TECTUS Glass – geopend

belastbaar
tot 80 kg

DE SLUITMAGNEET
KC 50

DE MAGNEETPLAAT
KC 50/G

DE GREEP
KC 170
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KEEP CLOSE – HET MAGNETISCHE
SLUITSYSTEEM
REVOLUTIONAIRE TECHNIK – TIJDLOZE ELEGANTIE

INDIVIDUELE INSTELLING

Keep Close, de innovatieve, stroomloze magnetische sluiting biedt

Dankzij de magnetische interactie kan de slui-

een intelligent alternatief voor het conventionele sluitmechaniek.

ting volledig op de persoonlijke wensen worden

Het beslagsysteem – bestaande uit sluitmagneet, magneetplaat en

afgestemd. De houdkracht van de magneten, en

bijpassende greepvariant – overtuigt met een ingetogen design en

aldus de benodigde krachtinspanning voor het

een weergaloos bedieningscomfort. De sluitmagneet KC 50 in het
kozijn werkt volledig contact- en geluidloos. Zijn contrastuk, de mag-

openen van de deur, kan via hun positionering
individueel worden aangepast.

neetplaat KC 50/G, wordt nagenoeg onzichtbaar op de hoofdsluitkant van de volglasdeur gekleefd.
EENVOUDIGE POSITIONERING
Op het totaalsysteem afgestemde greepvarianten completeren de
integrale beslagoplossing. De greep KC 170 sluit volmaakt aan bij het
verschijningsbeeld van de vlak ingebouwde volglasdeur. De duurzame bevestiging van de zelfklevende greep KC 170 geschiedt snel en
eenvoudig met een bijgeleverde positioneringssjabloon.

NIEUW
Nu ook vergrendelbaar
KC LOCK – DE ENKELZIJDIG VERGRENDELBARE
GREEPOPLOSSING VOOR VOLGLANSDEUREN
De nieuwe innovatieve sluitoplossing combineert lijke sleutel, slotkast of badrozet. Het fraaie deurdehoogwaardig comfort met onderhoudsvrije werking sign blijft zo volledig intact. KC Lock, Bestaande uit de
en minimalistische esthetiek. Het systeem is optimaal sluitmagneet KC 25 Lock, de magneetplaat KC 25/G en
voor toepassing op woonkamer- en projectdeuren in de optisch aangepaste greep KC 170/1 Lock is op volbijvoorbeeld kantoor- en praktijkruimten ontworpen glasdeuren T
 ECTUS Glass inbouwbaar en werkt volleen biedt een intuïtief bedienbaar alternatief voor dig stroomloos. De sluittoestand is aan beide zijden
klassieke deursloten. Het sluitmechaniek zorgt voor herkenbaar en biedt bovendien de mogelijkheid van
een enkelzijdige vergrendeling, geheel zonder hinder- een noodontgrendeling.
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TECTUS® GLASS – DE VOORDELEN
IN ÉÉN OOGOPSLAG
Naast de volledig nieuwe vlakgesloten glasdeuroptiek
en de geluidloze sluiting is een wezenlijk voordeel van
TECTUS Glass gelegen in de omstandigheid dat er geen
glasbewerking noodzakelijk is.

PRODUCTKENMERKEN
〉 volgasdeur, kozijn en scharnier- en sluitsysteem
〉 zijn voor het eerst strak aaneengesloten in één vlak gemonteerd
〉 belastingswaarde tot max. 80 kg
〉 stabiele scharnierkinematiek voor een
duurzaam betrouwbare werking
〉 contact- en geluidloze sluiting (naar keuze vergrendelbaar)
〉 toepasbaar op 8 –10 mm enkellaags glas (ESG)
〉 traploze verstelling zijwaarts en in de hoogte
〉 comfortabele montage
〉 voor houten, stalen en aluminium kozijnen
〉 oppervlakken: RVS mat, mat-wit (vgl. RAL 9016),
RAL 9005 diepzwart EP mat, zuivergrijs mat
(NCS S 8000-N), F1-kleurig

KC Lock
〉 voor woonkamer- en projectdeuren
〉 zonder slotkast, zonder sleutel
〉 sluittoestand aan beide zijden herkenbaar
〉 stroomloos
〉 met noodontgrendelingsfunctie
〉 inbouwbaar op volglasdeuren TECTUS Glass
〉 greep KC 170/1 Lock qua optiek en
afmetingen identiek aan KC 170
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DE MAGNETISCHE SLUITING VAN
HOUTEN WOONKAMERDEUREN
SIMONSWERK heeft de magnetische sluiting ook met het
oog op de vereisten voor toepassing op houten binnendeuren ontwikkeld. Stroomloos, geluidloos, slijtagevrij
en betrouwbaar werkend – de technische eigenschappen
alleen al overtuigen over de gehele linie. Het bijzondere
aan de magnetische sluiting is evenwel het tot dusver
ongeëvenaarde bedieningscomfort bij het openen en
sluiten van houten deuren.
Nooit eerder was het zo gemakkelijk om houten woonkamerdeuren
geluidloos te openen. Want deuren laten zich nu zonder het gebruikelijke bewegingsverloop „drukken-trekken-duwen“ geluidloos en
met een minimale ergonomische inspanning bewegen. Het vastzetten van de deur in gesloten positie geschiedt zonder rechtstreeks
contact met de gepatenteerde sluitmagneet. De houdkracht is individueel instelbaar, deze houdt de deur veilig in de eindpositie.

BAANBREKEND SAMENSPEL
De sluitmagneet KC 50 is in combinatie met de magneetplaat KC 50/H perfect geschikt voor toepassing op houten
blokkozijnen en deuromlijstingen en kan bij opdek- en stompe deuren worden gebruikt Desgewenst kunnen ook meerdere magneten worden gecombineerd, bijvoorbeeld bij
extra hoge deuren. De bijpassende greep KC 170 benodigt
geen uitsparing in het hout. Sluitmagneet, magneetplaat
en greep zijn optimaal op elkaar afgestemd en vormen een
gemakkelijk monteerbaar ensemble.

VORMGEVINGS-TIP
Om een minimalistisch verschijningsbeeld te creëren kan de magnetische sluiting door bevestiging
aan de deurbovenkant of het kozijndwarsstuk
geheel uit het zichtveld van de kijker worden verwijderd. De rechtopstaande deur- of kozijnkant is
dan geheel vrij van storende elementen – volledig
onafhankelijk van het scharnier.
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TECTUS GLASS – PRODUCTOVERZICHT
Het scharniersysteem TECTUS Glass

De magnetische sluiting KC

Opmerking: 80 kg belasting door toepassing
van speciale materiaalcomponenten.

TEG 310 2D 60 – Belastungswert 60 kg
TEG 310 2D 80 – Belastungswert 80 kg

Greep
KC 170

Magneetplaaat
KC 50/G

Sluitmagneet
KC 50

OPPERVLAKTEVARIANTEN VAN DE GREEP KC 170 ALS VOORBEELD

rvs-look

mat-wit
(vgl. RAL 9016)

RAL 9005 diepzwart
EP mat

zuivergrijs mat
(NCS S 8000-N)

F1-kleur
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De magnetische sluiting KC Lock

De magnetische sluiting KC voor houten deuren

Greep
KC 170/1 Lock

Sluitmagneet Magneetplaaat
KC 50
KC 50/H
Blokkozijn

Magneetplaaat Sluitmagneet
KC 25/G Lock
KC 25 Lock

Magneetplaaat
KC 50/H FZ
Deurkader

EENVOUDIGE MONTAGE
Kijk op
www.tectus-glass.com
hoe de montage,
geheel zonder glas
bewerking, in zijn
werk gaat.

Alle producten vindt u
in onze
PRODUKTSELECTOR
op
www.simonswerk.com

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

+49 (0)5242/413 - 0
+49 (0)5242/413 - 260

sales@simonswerk.de
www.simonswerk.com
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