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ENKELE DEUREN              DUBBELE DEUREN       PIVOT-OF TAATSDEUREN         SCHUIFDEUREN             BINNENWANDEN

 
ALUMINIUM BINNENDEUREN- EN WANDEN

IDA, ofwel ‘Interior Doors Aluminium’, staat voor minimalistische binnendeuren en 
-wanden die dankzij haar strakke belijningen voor een karaktervolle uitstraling 
zorgt. Onze aluminium binnenoplossingen zijn minimalistisch, duurzaam (aluminium 
is 100% recycleerbaar) en onderhoudsvriendelijk waardoor jouw droomdeur in een 
optimale conditie blijft.

Dankzij de grote flexibiliteit van het IDA systeem 
en de mogelijkheid om enkele, dubbele, 
pivotdeuren en schuifdeuren te combineren met 
vaste wanden, bepaal je zelf de uitstraling van 
jouw interieur. 

Bovendien kunnen onze producten zowel op de 
residentiële als commerciële markt toegepast 
worden. EINDELOOS 

KLEURENPALLET
100% DUURZAAM 

PRODUCT

EEN OPEN 
RUIMTEGEVOEL EN 
PRIVACY TEGELIJK, 

DAT IS IDA

MINIMALISTISCH 
DESIGN

ONEINDIGE 
MOGELIJKHEDEN

VAKMANSCHAP 
OP MAAT

ONDERHOUDS- 
VRIENDELIJK

         uitzicht voorzijde : reliëf 

uitzicht achterzijde : vlak

UITSTRALING 

De voorzijde van de profielen zijn zeer gedetailleerd in reliëf 
uitgewerkt om een industriële look te krijgen. De achterzijde 
van de deuren heeft een strak en vlak profiel. Je kan kiezen 
voor echte tussenstijlen of voor opgekleefde kleinhouten. Bij 
deze laatste kan je voor grote glaspartijen gaan en zelf de 
onderverdeling kiezen door de profielen te plaatsen waar je 
maar wenst. 

EEN UNIEKE UITSTRALING  
DANKZIJ STRAKKE BELIJNINGEN  

OP MAAT GEMAAKT

MAAK JOUW WONING UNIEK MET WANDEN EN DEUREN OP MAAT
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DWG PORTE2 IDA

Naast het esthetische is de gebruiksvriendelijkheid bij het plaatsen het grote voordeel. Bij de pivotdeur van 
IDA zit het draaisysteem in het onderste profiel verwerkt. Zo moet er dus nooit gekapt worden in de vloer en 
vermijdt u het risico om bijvoorbeeld vloerverwarming te beschadigen. Ideaal bij renovatie van een woning!
Deuren kunnen, indien gewenst, in beide richtingen draaien met een “hold position” op 0° en op 90°.
Je kan kiezen tussen een zwevende taatsdeur of één met kader. Een buitenkader biedt een thermische en 
akoestische verbetering.

deurkader zwevend of met kader

glasdikte 8 - 10 -12 mm naar keuze

maximale breedte 2 meter

sluitsysteem standaard veilig soft close 
system

verankering slechts 4cm in vloer

aanzichtbreedte vanaf 33 mm

kleur verschillende poederlak-
kleuren met 25 jaar garantie

SCHARNIERDEUREN

TAATS- OF PIVOTDEUREN 

aanzichtbreedte vanaf 33 mm

aanzichtbreedte  
middenstijl

40 mm

glasdikte 8 - 10 -12 mm naar keuze

scharnieren zichtbaar of onzichtbaar 
(regelbaar)

enkele deur 

dubbele deur 

vaste wand  vrije kaderverdeling 

tochtborstel onderaan met of zonder

kleur verschillende poederlak-
kleuren met 25 jaar garantie

Bij onze scharnierdeuren is er de keuze 
tussen  enkele of dubbele deuren met 
zichtbare of onzichtbare scharnieren. Maak 
zelf de vakverdeling: een industriële look met 
meer profielen of een strakke look zonder 
tussenprofielen.

DEURGREPEN EN KLINKEN OPTIONEEL DEURSLOT MET SLEUTEL 
MET VLAKLIGGENDE DAGSCHIETER

UNIVERSELE L-kruk  
voor scharnierdeur             

          L-VORM deurgreep               OPEN deurgreep
            voor pivotdeur                     voor pivotdeur

Wist je dat? 
Bij een magneetsluiting zit de dagschieter verdoken 
en is dus esthetischer. Deze gaat er pas uit als hij 
gelijk komt te staan met de sluitplaat, die ook 
miniem zichtbaar is. Zo kan de deur bijna volledig 
geluidsloos geopend of gesloten worden.

RUSTIEKE L/T-kruk  
voor scharnierdeur

SCHUIFDEUREN MODERN EN VINTAGE
Keuze tussen een schuifdeur in een moderne of  
industriële look. De moderne look heeft een strak en 
discreet systeem met onzichtbare muurbevestiging. 
De industriële look heeft een vintage schuifdeurbeslag 
dat een stoer accent geeft en uitgerust is met grote 
wielen om zacht en sierlijk te rollen. Beide zijn ze 
plaatsbesparend doordat je geen rekening meer moet 
houden met een draaihoek. 

De glazen IDA wanden zorgen voor een stijlvolle afscheiding in je woning, kantoor of restaurant. Ze bieden 
een akoestische afscherming en laten het licht volop binnen. De indeling van de profielen bepaal je zelf. 
Combineerbaar met alle deuren.

VASTE WAND IN COMBINATIE MET ALLE DEUREN  

glasdikte 8 - 10 -12 mm naar keuze

maximale breedte 1,5 meter

sluitsysteem softclose

aanzichtbreedte vanaf 33 mm

rail strak of vintage

MODERNE RAIL VINTAGE RAIL

DOORSNEDES

VASTE WAND

DEUR PIVOTDEUR


