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DOUCHEDEURBESLAG
Creëer uw perfecte badkamer met ons
uitgebreide gamma douchebeslag en
accessoires.

CRL is de grootste leverancier ter wereld van beslag en
accessoires voor frameloze douches.
In deze brochure vindt u een selectie van onze meest
verkochte douchedeurproducten, ideaal voor het creëren
van de perfecte badkamer.
Van minimalistisch beslag zoals scharnieren,
bevestigingen, handgrepen, deurknoppen en u-profielen
tot volledige schuifdeursets voor douches, CRL biedt het
volledige pakket kwaliteitsbeslag en accessoires, welke
perfect in uw ruimte passen.
Voor meer informatie belt u het gratis nummer

00 800 0421 6144
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Scharnieren &
klemmen
Van de meest verkochte Geneva serie tot de luxueuze
hydraulische scharnieren, CRL biedt een groot gamma
prachtige scharnieren aan, om aan uw smaak en
behoeftes te voldoen.
Onze uitgebreide serie glasklemmen zorgen voor
behoud van de frameloze style van uw douche, en geven
een mooi ogend alternatief voor u-profielen. Ze passen
bij al onze vierkante en afgeschuinde scharnieren en
zorgen voor een elegante uitstraling.
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Geneva serie

Andere afwerkingen beschikbaar zoals
te zien op het vouwblad aan het einde
van deze brochure.
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cat.nr. GEN037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

50mm

cat.nr. GEN180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. GEN537XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

89mm

cat.nr. GEN337XX
Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
56mm

Scharnieren & klemmen

Geneva serie

89mm
56mm

cat.nr. GEN580XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)
cat.nr. GEN380XX
Instelbaar 180° glas-glas

56mm

cat.nr. GEN045XX
135° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. GEN074XX
Wandmontage met verkleinde bevestigingsplaat
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. GEN545XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. GEN574XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. GEN345XX
Instelbaar 135° glas-glas

cat.nr. GEN044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)
cat.nr. GEN544XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. GEN092XX
90° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. GEN344XX
Instelbaar, wandmontage met enkelzijdige bevestiging

cat.nr. GENGK1
Vervangset voor zwarte afdichting van de Geneva serie
cat.nr. GEN4GKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting van de
Geneva serie

cat.nr. GENT90XX
T-configuratie glas-glas

cat.nr. GEN13
Afdichtingen van 2,5mm voor Geneva-scharnieren
waarbij 8mm dik glas wordt toegepast

Draaipen
Zie www.crlaurence.eu voor
meer informatie

Vooraf
ingestelde
sluitpositie
(85°)

Normale
sluitpositie
(90°)

cat.nr. GENP1N
Speciaal gemaakte
draaipen
Opmerking: Geef
benodigde hoek op bij de
bestelling
(tot maximaal 45°)

Specificaties
Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Bijzonder kenmerk: De meeste modellen bieden een keuze
tussen het standaardmodel, de fabrieksinstelling op de standaard
sluitpositie (0º) of het model vooraf ingesteld op een 5º kleinere
sluitingshoek naar de binnenkant van de douche. Alle modellen
bevatten een draaibare pen van 5º. Wanneer deze geactiveerd is,
kan de sluitingshoek van de deur 5° worden gereduceerd.
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten
(naar de fabrieksmatig ingestelde positie)
Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten
positie
Uitsparing vereist (behalve GEN092 waarvoor een uitsparing
voor de deur en twee gaten voor een vast paneel nodig zijn)
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de
glasproductie
Standaard: EN 1935:2002

GLASDIKTE

8 tot 12 mm

Maximale
capaciteiten

Glas van 8mm en 10mm

Glas van 12mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

Gebruik van twee
scharnieren

36kg

711mm

36kg

711mm

Gebruik van drie
scharnieren

54kg

813mm

54kg

813mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

douchedeurbeslag
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Junior Geneva serie
49mm

cat.nr. JRG037XX
Wandmonatge met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG537XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

75mm

75mm

46mm
46mm

46mm

cat.nr. JRG074XX
Wandmontage met verkleinde bevestigingsplaat
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG045XX
135° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG574XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. JRG545XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. JRG044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG092XX
90° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. JRG344CH
Instelbaar, wandmontage met enkelzijdige
bevestiging (uitsluitend chroomafwerking)

Draaipen
Zie www.crlaurence.eu voor
meer informatie

cat.nr. JRG580XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

Vooraf
ingestelde
sluitpositie
(85°)

cat.nr.
JRGENP1NXX
Speciaal gemaakte
draaipen
Normale
sluitpositie
(90°)

cat.nr. JRG4GK1
Vervangset voor zwarte afdichting voor
Junior Geneva serie

Opmerking: Geef
benodigde hoek op bij
de bestelling
(tot maximaal 45°)

cat.nr. JRG4GKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting voor
Junior Geneva serie

Specificaties
Glasdikte: 6mm tot 8mm gehard veiligheidsglas
Bijzondere kenmerken: De meeste modellen bieden een keuze
tussen het standaardmodel, de fabrieksinstelling op de standaard
sluitpositie (0º) of het model vooraf ingesteld op een 5º kleinere
sluitingshoek naar de binnenkant van de douche. Alle modellen
bevatten een draaibare pen van 5º. Wanneer deze geactiveerd is,
kan de sluitingshoek van de deur 5° worden gereduceerd.
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: 90º naar binnen en 90º naar buiten (naar de
fabrieksmatig ingestelde positie)
Soort sluiting: Zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten
positie
Uitsparing vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de
glasproductie
Standaard: EN 1935:2002
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GLASDIKTE

6 tot 8 mm

Maximale
capaciteiten

Glas van 6mm

Glas van 8mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

Gebruik van twee
scharnieren

28kg

711mm

28kg

711mm

Gebruik van drie
scharnieren

42kg

813mm

42kg

813mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

internet: crlaurence.eu

Scharnieren & klemmen

Vienna serie
54mm

cat.nr. V1E180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. V1E037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)
100mm

cat.nr. V1E537XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

100mm
57mm

cat.nr. V1E337XX
Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

57mm

cat.nr. V1E380XX
Instelbaar 180° glas-glas

57mm

cat.nr. V1E074XX
Wandmontage met verkleinde bevestigingsplaat
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. V1E092XX
90° glas-glas

cat.nr. V1E044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling op voor standaard sluitpositie)

cat.nr. V1E067XX
Wandmontage met dubbelzijdige schroefplaat,
positieve sluiting

cat.nr. V1E544XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar
de binnenkant van de douche)

cat.nr. V1E780XX
180° glas-glas positieve sluiting
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. V1E045XX
135° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

Draaipen
Zie www.crlaurence.eu voor
meer informatie

Vooraf
ingestelde
sluitpositie
(85°)

Normale
sluitpositie
(90°)

cat.nr. V1E580XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. V1EGK1
Vervangset voor zwarte afdichting voor Vienna serie

cat.nr. V1EP1N
Speciaal gemaakte
draaipenl

cat.nr. V1EGKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting voor
Vienna serie

Opmerking: Geef
benodigde hoek op bij de
bestelling
(tot maximaal 45°)

cat.nr. V1E13
Afdichtingen van 2,5mm voor Vienna scharnieren
waarbij 8mm dik glas wordt toegepast

Alle Vienna-scharnieren, behalve V1E074, V1E044 en V1E544
GLASDIKTE

10 tot 12 mm

Specificaties
Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Bijzonder kenmerk: De meeste modellen bieden een keuze
tussen het standaardmodel, de fabrieksinstelling op de standaard
sluitpositie (0º) of het model vooraf ingesteld op een 5º kleinere
sluitingshoek naar de binnenkant van de douche. Alle modellen
bevatten een draaibare pen van 5º. Wanneer deze geactiveerd is,
kan de sluitingshoek van de deur 5° worden gereduceerd.
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten
Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten
positie
Uitsparing vereist (behalve V1E092 waarvoor een uitsparing voor
de deur en twee gaten voor een vast paneel nodig zijn)
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de
glasproductie
Standaard: EN 1935:2002

Maximale
capaciteiten

Glas van 10mm

Glas van 12mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

Gebruik van twee
scharnieren

50kg

914mm

50kg

914mm

Gebruik van drie
scharnieren

63kg

914mm

63kg

914mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

Voor V1E074, V1E044 en V1E544

Maximale
capaciteiten

Glas van 10mm

Glas van 12mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

Gebruik van twee
scharnieren

45kg

864mm

45kg

813mm

Gebruik van drie
scharnieren

59kg

864mm

59kg

813mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

douchedeurbeslag
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Melbourne serie
50mm

cat.nr. MEL037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

90mm

cat.nr. MEL044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

62mm

cat.nr. MEL024XX
Wandmontage met enkelzijdige schroefplaat
inclusief afdekplaat

cat.nr. MEL180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

NIEUW ONTWERP MET AFDEKPLATEN

Voor de vervanging van afdekplaten, bestel MEL180CPXX

Voor de vervanging van afdekplaten, bestel MEL024CPXX

GLASDIKTE

NIEUWE AFDICHTINGSTECHNOLOGIE
voor glas van 8mm tot 12mm

8 tot 12 mm

Maximale
capaciteiten

Specificaties
Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: 90º naar binnen en 90º naar buiten
(naar de fabrieksmatig ingestelde positie)
Soort sluiting: Zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten
positie
Uitsparing vereist

Glas van 8mm tot 12mm
Gewicht

Deurbreedte

Gebruik van twee
scharnieren

45kg

762mm

Gebruik van drie
scharnieren

54kg

864mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie

Victoria serie
64mm

cat.nr. VCT037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

111mm

cat.nr. VCT180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

75mm

Draaipen
Zie www.crlaurence.eu voor
meer informatie

Vooraf
ingestelde
sluitpositie
(85°)

Normale
sluitpositie
(90°)

cat.nr. VCTP1N
Speciaal gemaakte
draaipen

ONZE ZWARE SCHARNIEREN VOOR GROTE PANELEN TOT
MAXIMAAL 1.000MM

Opmerking: Geef
benodigde hoek op bij de
bestelling
(tot maximaal 45°)

GLASDIKTE

Specificaties

10 tot 12 mm

Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: 90º naar binnen en 90º naar buiten (naar de
fabrieksmatig ingestelde positie)
Soort sluiting: Zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten
positie
Uitsparing vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie
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Maximale
capaciteiten
Gebruik van twee
scharnieren

Glas van 10mm tot 12mm
Gewicht

Deurbreedte

64kg

1m

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

internet: crlaurence.eu

Scharnieren & klemmen

Klemmen voor de Geneva serie
cat.nr. SCU4XX
Vierkante klem voor
wandmontage
(met gat in glas)

cat.nr. SGCU1XX
Vierkante klem voor
wandmontage
(met uitsparing in glas)

cat.nr. SCU48CH*
Uitsluitend
chroomafwerking

Afmetingen:
51mm B x 51mm H

Afmetingen:
51mm B x 51mm H

cat.nr. SGC90XX
Vierkant 90°
glas-glas klem

cat.nr. SGC0F90XX
Vierkant 90°
glas-glas klem geopend

Elk blad meet:
64mm B x 51mm H

Elk blad meet:
44mm B x 44mm H

cat.nr. SGC037XX
Vierkante klem voor vast
paneel (met kort blad)

cat.nr. SGC186XX
Vierkante verplaatsbare klem
voor wandmontage

Afmetingen klem:
51mm B x 51mm H

Afmetingen:
51mm B x 51mm volledige H

Afmetingen blad:
35mm B x 51mm

cat.nr. SGC039XX
Vierkante klem voor vast
paneel (met lang blad)

cat.nr. SGC180XX
Vierkant 180°
glas-glas klem
Afmetingen:
127mm B x 51mm H

cat.nr. SGCU1G
Vervanging afdichting
voor inkepingen

cat.nr. SCU4G
Vervanging afdichting
met gat in glas

cat.nr. GE090XX†
Glas-glas bevestiging
Uitsluitend mat nikkel en
mat chroom
Elk blad meet:
54mm B x 89mm H

cat.nr. SGC0398CH*
Uitsluitend
chroomafwerking

cat.nr. SGC188XX
Vierkante verplaatsbare
klem voor bovenlicht van
180° glas-glas

cat.nr. GE90SXX†
Klem voor wandmontage

Afmetingen klem:
51mm B x 51mm H

Afmetingen:
103mm B x 51mm H

Afmetingen blad:
49mm B x 89mm H

Afmetingen klem:
54mm B x 89mm H

Afmetingen blad:
51mm B x 51mm H

Specificaties

cat.nr. SGC135XX
Vierkante glas-glas klem
van 135°
Elk blad meet:
64mm B x 51mm H

Glasdikte: 10mm tot 12mm
(*SCU48CH & SGC0398CH: uitsluitend 8mm)
(†GE090S & GE90S: glas van 8mm tot 12mm)
Materiaal: massief messing

GLASDIKTE

Glasproductie vereist: SGCU1 vereist inkeping; andere klemmen
vereisen gaten of een combinatie van gat en inkeping
Bevat: montageschroeven en afdichtingen

8 tot 12 mm

douchedeurbeslag
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Pinnacle serie

Andere afwerkingen beschikbaar zoals
te zien op het vouwblad aan het einde
van deze brochure.
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Scharnieren & klemmen

Pinnacle serie
49mm

89mm

cat.nr. P1N037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N537XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. P1N580XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. P1N337XX
Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

56mm

89mm
56mm

cat.nr. P1N380CHXX
Instelbaar 180° glas-glas

56mm

cat.nr. P1N074XX
Wandmontage met verkleinde bevestigingsplaat
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N045XX
135° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N574XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek naar
de binnenkant van de douche)

cat.nr. P1N345XX
Instelbaar 135° glas-glas

cat.nr. P1N044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)
cat.nr. P1N544XX
Vooraf 5º ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. P1N092XX
90° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. P1N344XX
Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

Draaipen
Zie www.crlaurence.eu
voor meer informatie

Vooraf
ingestelde
sluitpositie
(85°)

Normale
sluitpositie
(90°)

cat.nr. P1NGASK
Vervangset voor zwarte afdichting voor Pinnacle serie

cat.nr. GENP1N
speciaal gemaakte
draaipen

cat.nr. P1NGASKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting voor
Pinnacle serie

Opmerking: Geef
benodigde hoek op
bij de bestelling
(tot maximaal 45°)

cat.nr. P1N13
Afdichtingen van 2,5mm voor Pinnacle scharnieren
waarbij 8mm dik glas wordt toegepast

Specificaties

GLASDIKTE

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Bijzonder kenmerk: Scharnieren voor wandmontage en glas-glas
scharnier van 180° bieden de keuze tussen een standaardmodel,
de fabrieksinstelling met de standaard sluitpositie (0°) of een
model vooraf ingesteld op een 5º kleinere sluitingshoek naar de
binnenkant van de douche
Materiaal: massief messing

8 tot 12 mm

Maximale
capaciteiten

Glas van 8mm en 10mm

Glas van 12mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten
positie

Gebruik van twee
scharnieren

36kg

711mm

36kg

711mm

Uitsparing vereist

Gebruik van drie
scharnieren

54kg

813mm

54kg

813mm

Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten

Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de
glasproductie
Standaard: EN 1935:2002

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

douchedeurbeslag
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Cologne serie
cat.nr. C0L037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

56mm

cat.nr. C0L180XX
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. C0L537XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

100mm

100mm

cat.nr. C0L337XX
Instelbaar, wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

57mm

cat.nr. C0L780XX
180° glas-glas (met positieve sluiting)

57mm

cat.nr. C0L067XX
Scharnier met positieve sluiting
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. C0L380XX
Instelbaar 180° glas-glas

57mm

cat.nr. C0L044XX
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. C0L045XX
135° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. C0L544XX
Vooraf 5° ingesteld model
(fabrieksinstelling op een 5° kleinere sluitingshoek
naar de binnenkant van de douche)

cat.nr. C0LGK1
Vervangset voor afdichting voor Cologne serie

cat.nr. C0L092XX
90° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

cat.nr. C0L13
Afdichtingen van 2,5mm voor Cologne-scharnieren
voor glas van 8mm dik

GLASDIKTE

Voor draaipen zie cat.nr. V1EP1N op pagina 9
10 tot 12 mm

Maximale
capaciteiten

Scharnier

Specificaties
Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten
(fabrieksinstelling)

Alle Cologne-scharnieren
behalve C0L044 &
C0L544

Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van
de gesloten positie
Uitsparing vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de
glasproductie
Standaard: EN 1935:2002

C0L044 & C0L544

Glas van 10mm

Glas van 12mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

Gebruik van twee
scharnieren

50kg

914mm

50kg

914mm

Gebruik van drie
scharnieren

63kg

914mm

63kg

914mm

Gebruik van twee
scharnieren

45kg

864mm

45kg

864mm

Gebruik van drie
scharnieren

59kg

864mm

59kg

864mm

OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de juiste hoeveelheid scharnieren.

Plymouth serie
Specificaties

63,5mm

Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten (fabrieksinstelling)
cat.nr. PLY037XX
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

111mm

Soort sluiting: Zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten positie
Uitsparing vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen
voor de glasproductie

GLASDIKTE

10 tot 12 mm

75mm

ONZE ZWARE SCHARNIEREN VOOR GROTE PANELEN TOT
MAXIMAAL 1.000MM
cat.nr. PLY180CH
180° glas-glas
(fabrieksinstelling voor standaard sluitpositie)

Maximale
capaciteiten
Gebruik van twee
scharnieren

Glas van 10mm tot 12mm
Gewicht

Deurbreedte

64kg

1m

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.
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GLASDIKTE

cat.nr. BCU4XX
Vierkante klem voor wandmontage
(met gat in glas)

8 tot 12 mm

cat.nr. BGC180XX
Vierkante glas-glas klem van
180°

cat.nr. BCU48CH
Voor glas van 8mm. Uitsluitend
chroomafwerking

cat.nr. P1090XX
Glas-glas bevestiging van de
Pinnacle en Prima serie

Afmetingen:
127mm B x 51mm H

Afmetingen: 51mm B x 51mm H

Scharnieren & klemmen

Klemmen voor de Pinnacle serie

Afmetingen: 59mm B x 89mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm

Glasdikte: 10mm tot 12mm

Glasdikte: 10mm tot 12mm

cat.nr. P190SXX
bevestiging voor wandmontage
van de Pinnacle en Prima serie

cat.nr. BGC135XX
Vierkante glas-glas klem van
135°

cat.nr. BGCU1XX
Vierkante klem voor wandmontage
(met uitsparing in glas)

Afmetingen klem:
54mm B x 89mm H
Afmetingen blad:
54mm B x 89mm H

Elk blad meet:
64mm B x 51mm H

Afmetingen: 51mm B x 51mm H
Glasdikte: 10mm tot 12mm

Glasdikte: 10mm tot 12mm

Glasdikte: 8mm tot 12mm

cat.nr. BGC037XX
Vierkante klem voor vast paneel
(met kort blad)

cat.nr. BGC90XX
Vierkante glas-glas klem
van 90°

Afmetingen klem: 51mm B x 51mm H
Afmetingen blad: 35mm B x 51mm H

Elk blad meet:
64mm B x 51mm H

Glasdikte: 10mm tot 12mm

Glasdikte: 10mm tot 12mm

cat.nr. BGC0398CH
Afgeschuinde klem voor vast
paneel (met lang blad) uitsluitend
chroomafwerking

cat.nr. BGC188XX
Vierkante verplaatsbare klem
van 180° glas-glas

cat.nr. BGC039XX
Vierkante klem voor vast paneel
(met lang blad)

cat.nr. BGC186XX
Vierkante verplaatsbare klem
voor wandmontage

cat.nr. BGCU1G
Vervanging afdichting
met uitsparing in glas

Afmetingen:
103mm B x 51mm H

cat.nr. BCU4G
Vervanging afdichting
met gat in glas

Afmetingen:
51mm B x 51mm H

Afmetingen klem: 51mm B x 51mm H
Afmetingen blad: 51mm B x 51mm H

Glasdikte: 10mm tot 12mm

Glasdikte: 10mm tot 12mm

Klemmen voor afgeronde hoeken
cat.nr. UC77XX
U-klem voor vast paneel in
traditionele stijl

cat.nr. GCB184XX
Dubbele glas-glas klem van
180° in traditionele stijl

cat.nr. ADJ037XX
Instelbare klem voor
wandmontage

Afmetingen: 44mm B x 44mm H

Afmetingen:
89mm B x 44mm H

Afmetingen: 49mm B x 44mm H

Glasdikte: 8mm tot 10mm
cat.nr. UC79XX
Grote U-klem voor vast paneel
Bevat: Montageschroeven (voor
wandklemmen) en doorzichtige
afdichting
*Er is een extra set doorzichtige
afdichtingen (cat.nr. UCG77)
vereist voor glas van 8mm.

Afmetingen: 49mm B x 44mm H
Glasdikte: 8mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 16 of 19mm

Glasdikte: 8mm tot 12mm

Glasdikte: 8mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter: 22mm

Vereiste gatdiameter:
16 of 19mm
Bevat: Afdichtingen
*Er is een extra set
afdichtingen vereist voor
glas van 8mm (cat.nr.
GCBG184).

Bevat: Doorzichtige
afdichtingen en
montageschroef

cat.nr. GCB90XX
Glas-glas klem van 90° in
traditionele stijl

cat.nr. ADJ180XX
Instelbare glas-glas
bevestigingsklem

Afmetingen: 89mm B x 44mm H

Afmetingen:
44mm B x 44mm H

Afmetingen:
49mm B (elk blad) x 44mm H

Glasdikte: 8mm tot 12mm

Glasdikte: 8mm tot 10mm

Glasdikte: 8mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter:
16 of 19mm

cat.nr. GCB91XX
Extra grote glas-glas klem

Vereiste gatdiameter: 22mm

cat.nr. GCB182XX
Glas-glas klem van 180° met
tussennaad en y-vormige binnenlijn
in traditionele style

Afmetingen:
49mm B x 44mm H
Bevat: Afdichtingen, schroef
voor gebruik van klem met
Y-vormige inkeping
*Er is een extra set
afdichtingen vereist voor glas
van 8mm (cat.nr. UCG77).

Bevat: Afdichtingen
en houtschroef voor
wandmontage.
*Er is een extra set
afdichtingen vereist voor glas
van 8mm (cat.nr. UCG77).

Glasdikte: 8mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter:
16 of 19mm

Bevat: Doorzichtige afdichtingen
en montageschroef

douchedeurbeslag
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Grande serie

Andere afwerkingen beschikbaar zoals
te zien op het vouwblad aan het einde
van deze brochure.
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Scharnieren & klemmen

Grande serie
50mm

cat.nr. GRA037
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

60mm

cat.nr. GRA337
Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging,
instelbaar

cat.nr. GRA180
180° glas-glas

108mm
60mm
108mm

cat.nr. GRA380XX
Instelbaar 180° glas-glas

108mm

cat.nr. GRA044
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging

cat.nr. GRA135XX
135° glas-glas

cat.nr. GRA344
Wandmontage met enkelzijdige bevestiging, instelbaar

cat.nr. GRA090
90° glas-glas
cat.nr. GRA390
Instelbaar 90° glas-glas

GLASDIKTE

8 tot 10 mm

Specificaties
Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas
Bijzondere kenmerken: Grande kan aan de zijkant van de
boven- en benedenhoeken van de deur worden gemonteerd
of eender waar daartussen. Door hoekmontage is er meer glas
zichtbaar
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: 90º naar binnen en 90º naar buiten
Soort sluiting: Nauwkeurige sluiting tot 0º
Uitsparing en gat vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de
glasproductie

Maximale
capaciteiten

Glas van 8mm

Glas van 10mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

Gebruik van twee
scharnieren

41kg

787mm

41kg

787mm

Gebruik van drie
scharnieren

61kg

864mm

61kg

864mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

zie pagina 15 voor passende klemmen

douchedeurbeslag

17

Riviera serie
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Scharnieren & klemmen

Riviera serie

cat.nr. R1V044LXX
Enkelzijdige bevestiging met hef en daal functie, links

cat.nr. R1V180LNXX
Links 180° glas-glas

cat.nr. R1V044RXX
Enkelzijdige bevestiging met hef en daal functie, rechts

cat.nr. R1V180RNXX
Rechts 180° glas-glas

cat.nr. R1V90XX
Klem voor vast paneel

cat.nr. R1VSCREWSET
Set afstelschroeven

Vooraanzicht

Achteraanzicht

GLASDIKTE

8 tot 10 mm

Specificaties
Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: uitsluitend naar buiten
Soort sluiting: Automatisch sluitend vanaf ongeveer 60°
Verzonken gaten vereist
Bevat: Afdichtingen, schroeven en versonken gemonteerde
glasbevestigingen.

Maximale
capaciteiten
Gebruik van twee
scharnieren

8mm

10mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

41kg

914mm

41kg

762mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

Beschikbare afwerkingen: chroom en rvs look

douchedeurbeslag
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Altea serie
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Scharnieren & klemmen

Altea serie
Scharnieren

Klemmen

58mm

80mm

cat.nr. ALT037CH

cat.nr. ALTCL90CH

Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

Grote glas-wand klem

cat.nr. ALT180CH

180° glas-glas

cat.nr. ALTC90CH
Glas-wand klem van 90°

cat.nr. ALT135CH

cat.nr. ALTC380CH

135° glas-glas

Verstelbare glas-glas klem

cat.nr. ALT092CH

cat.nr. ALTC337CH

90° glas-glas

Verstelbare glas-wand klem

62mm

cat.nr. ALTC0VSCH

Kleine afdekplaat

cat.nr. ALTCL180CH

cat.nr. ALTC0VLCH

Glas-glas klem van 180°

Grote afdekplaat

SERIE MET KENMERKENDE AFDEKPLATEN

GLASDIKTE

6 tot 10 mm

Specificaties
Glasdikte: 6mm tot 10mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: Vrij draaiend ontwerp
Soort sluiting: Automatisch sluitend vanaf ongeveer 60°
Uitsparing vereist
Bevat: Afdichtingen, schroeven en schroefdeksels
Beschikbare afwerkingen: Chroom

Maximale
capaciteiten

Glas van 6mm tot 10mm
Gewicht

Deurbreedte

Gebruik van twee
scharnieren

36kg

710mm

Gebruik van drie
scharnieren

54kg

810mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

douchedeurbeslag
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Hydraulische
Scharnieren

55mm

108mm

cat.nr. H8010BTXX

cat.nr. H8011BTXX

Wandmontage met enkelzijdige bevestiging

Wandmontage met dubbelzijdige bevestiging

74mm

cat.nr. H8015BTXX

cat.nr. H8060BTXX*

180° glas-glas

Opdekscharnier voor wandmontage

GLASDIKTE

6 tot 10 mm

Maximale
capaciteiten

Specificaties
Glasdikte: 8mm tot 13,52mm (*H8060BT 8mm tot 12mm) gehard veiligheidsglas
Materiaal: Aluminium
Scharnier draait: 90° naar binnen & naar buiten (behalve model H8060BT dat
slechts in een richting draait)
Soort sluiting: Automatisch sluitend van 80° tot 0°
Uitsparing vereist
Bevat: Inklikbare gegoten afdichtingen voor glas van 8mm tot 13,52mm en
inbusschroeven
Beschikbare afwerkingen: Chroom, mat geanodiseerd en mat nikkel

22
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Glas van 8mm tot 13,52mm
Gewicht

Deurbreedte

Scharnieren voor
wandmontage

100kg

1m

Glas-glas scharnieren

80kg

1m

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

zie pagina 11 voor bijpassende klemmen
internet: crlaurence.eu

Scharnieren & klemmen

Hydraulische
scharnieren
Petite serie

40mm
50mm

cat.nr. H815E10CH

cat.nr. H815E50CH

Wandmontage

180° glas-glas

114mm

GLASDIKTE

6 tot 10 mm

Specificaties
Glasdikte:
6mm tot 10mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: Aluminium
Scharnier draait: Draait slechts in een richting
Soort sluiting: Automatisch sluitend van 80° tot 0°
Uitsparing vereist
Bevat: Afdichtingen
Beschikbare afwerking: Chroom

Maximale
capaciteiten
Gebruik van twee
scharnieren

Glas van 6mm tot 10mm
Gewicht

Deurbreedte

50kg

900mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

douchedeurbeslag
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Scharnierprofielen
voor wandmontage
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cat.nr. WHP6CXX

cat.nr. WHP8CXX

Klassiek scharnierprofiel voor wandmontage
voor gehard glas van 6mm

Klassiek scharnierprofiel voor wandmontage voor
gehard glas van 8mm

cat.nr. WHP6EXX

cat.nr. WHP8EXX

Verlengd scharnierprofiel voor wandmontage
voor gehard glas van 6mm

Verlengd scharnierprofiel voor wandmontage
voor gehard glas van 8mm

GLASDIKTE

6 tot 8 mm

Specificaties
Glasdikte: 6mm tot 8mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: Aluminium
Scharnier draait: 90° naar binnen en 90° naar buiten
(naar de fabrieksmatig ingestelde positie)
Soort sluiting: hef en daal functie

Maximale
capaciteiten

Glas van 6mm tot 8mm

Bevat: 2200mm lang scharnierprofiel.
Beschikbare afwerkingen: glanzend geanodiseerd en mat
geanodiseerd

Gewicht

Deurbreedte

36kg

900mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

STANDAARD SCHARNIERSETS

Voor gehard veiligheidsglas van 8mm tot 10mm.

ZWARE SCHARNIERSETS

cat.nr. GEN03372XX

Geneva set 1,83m hoog

Voor gehard veiligheidsglas van 10mm tot
12mm.

cat.nr. GEN03378XX

cat.nr. V1E03372XX

Geneva set 1,98m hoog

Vienna set van 1,83m hoog

cat.nr. P1N03372XX

Pinnacle set 1,83m hoog
cat.nr. P1N03378XX

Pinnacle set 1,98m hoog

GLASDIKTE

8 tot 12 mm

Specificaties
Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: Massief messing scharnier/aluminium profiel
Scharnier draait: 90° uitsluitend naar buiten
Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten
positie
Uitsparing vereist
Bevat: Afdichtingen, schroeven, aluminium sluitprofiel en
bodemafdichting voor glas van 10mm.

Maximale
capaciteiten
GEN / P1N
V1E

8mm tot 10mm
Gewicht

Breedte

36kg

711mm

10mm

12mm

Gewicht

Breedte

Gewicht

Breedte

45kg

762mm

45kg

914mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van de
juiste hoeveelheid scharnieren.

douchedeurbeslag
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Scharnieren & klemmen

Scharnierprofielen voor wandmontage

Prima serie

Andere afwerkingen beschikbaar zoals
te zien op het vouwblad aan het einde
van deze brochure.
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Scharnieren & klemmen

Prima serie
21mm

cat.nr. PPH01XX
Montage aan bovenzijde of onderzijde
Kan worden bevestigd aan de Deluxe bovenrailset

51mm

cat.nr. PPH03XX
L-bevestiging wandmontage

cat.nr. PPH301XX
Instelbaar voor montage boven of beneden
92mm

cat.nr. PPH05LXX
Enkelzijdige bevestiging voor
wandmontage links

cat.nr. PPH06XX
Montage aan bovenzijde
Enkel compatibel met instelbare EZ-bovenrail.
Gebruik cat.nr. PPH01 aan onderzijde

cat.nr. PPH05RXX
Enkelzijdige bevestiging voor
wandmontage rechts

50 mm

cat.nr. PPH135RXX
135º glas-glas
Montage rechts

cat.nr. PPH02XX
Glas-glas bevestiging

50 mm

cat.nr. PPH135LXX
135º glas-glas
Montage links

92 mm

cat.nr. PPH0151XX
Vooraf 5° ingestelde serie
Nr. 1 draaipen voor montage aan bovenzijde of
onderzijde
cat.nr. PPH07XX
Draaischarnier met bevestigde U-klem voor montage
aan bovenzijde of onderzijde

cat.nr. PPH0152XX
Vooraf 5° ingestelde serie
Nr. 2 draaipen voor montage aan bovenzijde of
onderzijde
Bij een nieuwe duuche heeft u zowel nr. 1 als
nr. 2 nodig.

cat.nr. PPHGK
Vervangset voor zwarte afdichting van de Prima serie
cat.nr. PPHGKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting van de
Prima serie

GLASDIKTE

8 tot 10 mm

Specificaties
Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas
Bijzonder kenmerk: Door het ontwerp voor montage aan bovenzijde
en onderzijde wordt er meer glas zichtbaar. Gebruik deze scharnieren
om het aantal vereiste uitsparingen te verminderen in vergelijking met
de standaard zijmontage van glas scharnieren
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: volledig draaiend

Maximale
capaciteiten
Gebruik van twee
scharnieren

Glas van 8mm

Glas van 10mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

45kg

787mm

45kg

787mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten
positie
Uitsparing vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie

zie pagina 15 voor bijpassende klemmen

Deze scharnierserie is gepatenteerd (patentnummer 5297313)

douchedeurbeslag
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Senior Prima serie
25mm
67mm
67mm

cat.nr. SRPPH01XX
Montage aan bovenzijde of onderzijde

cat.nr. SRPPH02XX
Glas-glas bevestiging

67mm

121mm
121mm

Voor glas van 12mm

Voor glas van 12mm

cat.nr. SRPPHGK
Vervangset voor zwarte afdichting van de
Senior Prima serie
cat.nr. SRPPHGKCLR
Vervangset voor doorzichtige afdichting van de
Senior Prima serie

Specificaties:
Glasdikte: gehard veiligheidsglas van 12mm

GLASDIKTE

Bijzonder kenmerk van Junior Prima: door de montage boven
en beneden wordt er meer glas zichtbaar. Hierdoor kan ook op
glasproductiekosten worden bespaard in vergelijking met het gebruik
van aan de zijkant gemonteerde glas scharnieren die meer uitsparingen
vereisen.

12 mm

Maximale
capaciteiten

Materiaal: massief messing
Scharnier draait: volledig draaiend
Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten positie

Gebruik van twee
scharnieren

Uitsparing vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie.

Glas van 12mm
Gewicht

Deurbreedte

66kg

914mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

Junior Prima serie
17mm
41mm
41mm

cat.nr. JRPPH01XX
Montage aan bovenzijde of onderzijde

cat.nr. JRPPH02XX
Glas-glas bevestiging

41mm

76mm

Voor glas van 6mm

76mm

Voor glas van 6mm

cat.nr. JRPPHGK
Vervangset voor zwarte afdichting van de
Junior Prima serie

Specificaties:
Glasdikte: gehard veiligheidsglas van 6mm

GLASDIKTE

Bijzonder kenmerk van Junior Prima: door de montage boven
en beneden wordt er meer glas zichtbaar. Hierdoor kan ook op
glasproductiekosten worden bespaard in vergelijking met het gebruik
van aan de zijkant gemonteerde glas scharnieren die meer uitsparingen
vereisen.

6 mm

Maximale
capaciteiten

Materiaal: massief messing
Scharnier draait: volledig draaiend
Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten positie
Uitsparing vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie.

Gebruik van twee
scharnieren

Glas van 6mm
Gewicht

Deurbreedte

28kg

711mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

zie pagina 15 voor bijpassende klemmen
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Scharnieren & klemmen

Cardiff serie
21mm

67mm

cat.nr. CAR05RXX
L-bevestiging voor wandmontage - rechts

cat.nr. CAR01XX
Montage aan bovenzijde of onderzijde
Kan worden bevestigd aan de Deluxe bovenrailset

cat.nr. CAR05LXX
L-bevestiging voor wandmontage - links

92mm

51mm

cat.nr. CAR07XX
Draaischarnier met bevestigde U-klem voor
montage aan bovenzijde of onderzijde

cat.nr. CAR02XX
Glas-glas bevestiging

51mm

92mm

Specificaties:

GLASDIKTE

Glasdikte: Gehard veiligheidsglas van 8mm tot 10mm
Bijzondere kenmerken: Door het ontwerp voor montage aan bovenzijde
en onderzijde wordt er meer glas zichtbaar. Gebruik deze scharnieren
om het aantal vereiste uitsparingen te verminderen in vergelijking met de
standaard zijmontage van glas scharnieren.

8 tot 10 mm

Maximale
capaciteiten

Materiaal: massief messing
Scharnier draait: volledig draaiend
Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten positie
Uitsparing vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie
Deze scharnierserie is gepatenteerd (patentnummer 5297313)

Gebruik van twee
scharnieren

Glas van 8mm tot 10mm
Gewicht

Deurbreedte

45kg

787mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

Senior Cardiff serie
25mm

67mm

cat.nr. SRCAR01XX
Montage boven of beneden

121mm

Specificaties:

GLASDIKTE

Glasdikte: gehard veiligheidsglas van 12mm
Bijzondere kenmerken: Door het ontwerp voor montage aan bovenzijde
en onderzijde wordt er meer glas zichtbaar. Gebruik deze scharnieren
om het aantal vereiste uitsparingen te verminderen in vergelijking met de
standaard zijmontage van glas scharnieren.
Materiaal: massief messing
Scharnier draait: volledig draaiend
Soort sluiting: zelfcentrerend, indien binnen 15° van de gesloten positie
Uitsparing vereist
Bevat: afdichtingen, schroeven en afmetingen voor de glasproductie
Deze scharnierserie is gepatenteerd (patentnummer 5297313)

12 mm

Maximale
capaciteiten
Gebruik van twee
scharnieren

Glas van 12mm
Gewicht

Deurbreedte

66kg

914mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

zie pagina 11 voor bijpassende klemmen

douchedeurbeslag

29

Cabines

cat.nr. PCC10
H-profiel met zachte strip
cat.nr. 31P561GSS
T-verbinding van bovenrail

• Lengte: 2,49m
• Strip van zacht vinyl voor stillere sluiting van
de deur

• Roestvrij staal AISI 303
• Zorgt voor snelle T-verbinding van twee
buizen

• Om op een vast paneel te bevestigen
• Voor glas-glas toepassingen
• Aanbevolen tussenruimte: 4,7mm

cat.nr. 31P562GSS
Badhaak / stop

cat.nr. SDK140BN
Deurknopset rond

• Roestvrij staal AISI 316L
• Met rubberen deurstop

Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm

cat.nr. 31P563GSS
Buisverbindingsstuk voor 31P560GSS

cat.nr. 31P560GSS
Bovenrailbuis

• Bestaande uit twee gegoten spreidpluggen
• Draadstang van gegalvaniseerd staal en
een centreerring
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• Roestvrij staal AISI 316L
• Verkrijgbaar in buizen van 3 meter lang

Uitrusting voor wc-cabines en tussenschotten

Cabineonderdelen

cat.nr. 31P550GSS
Verstelbare voet
• Roestvrij staal AISI 316L
• Aan de vloer bevestigd door middel van
een rozet
• Variabele hoogte van 135mm tot 165mm
• Geen glasboring benodigd

cat.nr. 31P551GSS
Paneelhouder bovenkant

cat.nr. 31P554CGSS
Glas-glas deurscharnier 180°
• Roestvrij staal AISI 316L
• Geborsteld roestvrijstalen afwerking
• Aanbevolen voor gehard gelaagd glas

cat.nr. 31P555GSS
Wandbevestigingsrozet

• Roestvrij staal AISI 316L
• Op bovenrailbuis geschoven
• Geen glasboring benodigd

• Roestvrij staal AISI 316L
• Spreidplug voor verbinding met de buis

cat.nr. 31P552AGSS
Wandhoek bevestigingsset

cat.nr. 31P555SGSS
Instelbare wandbevestigingsrozet

• Roestvrij staal AISI 316L
• Bevestig de hoekverbinding tusen glas en
wand

• Roestvrij staal AISI 316L
• Centrale pen om fouten in de wand te
compenseren

cat.nr. 31P552BGSS
Bevestigingsset hoekverbindingsset
• Roestvrij staal AISI 316L
• Bevestig de hoekverbinding tussen
twee glasdelen

cat.nr. 31P552CGSS
Bevestigingsset T-verbinding
• Bestaat uit draaiproducten en schroeven
van roestvrij staal AISI 316L om de
hoekverbinding aan het T-stuk tussen glasglas te bevestigen

cat.nr. 31P558GSS
Knipslot met aanduiding
• Roestvrij staal AISI 316L en roestvrij staal
AISI 303.
• Draaihendel die in gesloten positie
vergrendelt
• Buitenkant is voorzien van een vrij/bezetaanduiding

cat.nr. 31P556GSS
90° verbinding bovenrail
• Roestvrij staal AISI 303
• Zorgt voor snelle 90° verbinding
van 2 buizen

cat.nr. 31P552GSS
Hoekbevestiging van 90°
• Roestvrij staal AISI 316L
• Maak twee panelen aan elkaar vast of
bevestig het paneel aan de wand
• Maakt aanpassen van toleranties tussen
wand en paneel mogelijk

douchedeurbeslag
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Schuifdeuren voor
douches
De meest recente schuifdeursystemen voor douches
van CRL beschikken over beslag een slank en
minimalistisch uiterlijk.
Onze schuifdeursystemen voor douches zijn
verkrijgbaar in verschillende lengtes en afwerkingen
en kunnen gebruikt worden in vele ontwerpen voor
badkamers.
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Serenity

34

tel.: 00 800 0421 6144

e-mail: crl@crlaurence.eu

internet: crlaurence.eu

Schuifdeuren voor douches

Serenity
cat.nr. SER78XX
Deluxe 180° Serenity-set voor glas van 8mm tot 10mm
cat.nr. SRSER78XX
Senior 180° Serenity-set voor glas van 12mm
Standaard set 180° bevat:
1 - stabilisatiestang boven van 2m lang
4 - rollers
1 - stopper
2 - railhouderbevestigingen voor wand
2 - railhouderbevestigingen voor vast paneel
1 - dichte ronde greep
1 - deurgeleider

cat.nr. SER90XX
Set accessoires voor 90° sluiting
Past op wandbevestiging voor installaties van 90°

cat.nr. SERAHW2XX
Railhouderbevestigingen voor wand

cat.nr. SERH2XX
Serenity serie schuifdeur 2m bovenrail
Alleen de stang

cat.nr. SERFP2XX
Railhouderbevestigingen voor vast paneel 2/Pk

cat.nr. SERNR1XX
Nieuwe style vervang roller voor SER78BS

cat.nr. SERNG2XX
Vervanging deurgeleider voor bevestiging
vast paneel

cat.nr. SERNS1XX
Vervanging deurstop voor SER78BS

cat.nr. DK98L
Vervanging L-vormig vinyl van doorzichtig
plastic

cat.nr. SERNHP2XX
Dichte ronde greep

cat.nr. SERC2XX
Deurverbindingsbeugel van 90° voor Serenity
schuifdeuren

cat.nr. SERP2XX
Open ronde greep

1

GLASDIKTE
BEVEELT AAN

GEHARD
GELAAGD GLASS

8 tot 12 mm

Specificaties:
Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: Roestvrij staal
Glasproductie vereist: Gaten noodzakelijk zowel in deur als vast paneel
Bevat: Complete installatie instucties met informatie over het snijden van
glas en metaal beschikbaar op www.crlaurence.eu
Beschikbare afwerkingen: Gepolijst of geborsteld roestvrij staal

Maximale
capaciteiten

8mm tot 10mm

12mm

Gewicht

Deurbreedte

Gewicht

Deurbreedte

40kg

762mm

50kg

762mm

*OPMERKING: Maximumgewicht of -breedte van de deur niet overschrijden.

douchedeurbeslag
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Hydroslide
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Schuifdeuren voor douches

Hydroslide
Standaard set 180° bevat:
1 - bovenrail voor glazen schuifdeur
2 - hangers voor glazen schuifdeur
2 - rollers voor glazen schuifdeur
2 - rollerstoppers voor glazen schuifdeur
1 - vloergeleider voor glazen schuifdeur
2 - 90° verbindingen tussen wand en bovenrail
2 - 180° verbindingen van glas naar schuifrail
1 - 914mm halfrond sdt980 dorpel
1 - 2489mm DK98L L-afdichting voor wand
OPMERKING: Bevestigingen voor glas op de bodem, handgrepen of knoppen moeten
apart worden besteld.

cat.nr. HYDK60XX
Set van 1,52m 180°
cat.nr. HYDK84XX
Set van 2,13m 180°

cat.nr. HYD60XX
Bovenrail van 1524mm

cat.nr. HYD03XX
Set bestaat uit een vloergeleider en twee
schroeven

cat.nr. HYD84XX
Bovenrail van 2134mm

cat.nr. HYDA90XX
Set accessoires 90° wand-glas

cat.nr. HYD180XX
180° wand naar bovenrail verbinding

cat.nr. HYD01XX
Set bestaat uit twee rollers, twee glashangers en twee
inklikbare schroefdeksels

cat.nr. HYDG90XX
90° glas naar schuifrail verbinding

cat.nr. HYD02
Zwart
Set bestaat uit 2 zwarte rollerstoppers met schroeven

cat.nr. HYDW90XX
90° wand naar bovenrail verbinding

cat.nr. HYD04XX
Set bestaat uit twee inklikbare schroefdeksels

cat.nr. HYD05XX
Wandklem om een glazen paneel in een hoek
van 90° aan de wand te bevestigen. Bevat
twee schroeven en inklikbare schroefdeksels

Specificaties:
Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: gecoat of gelakt massief messing
Maximumgewicht van de deur: 40kg
Fabricage: Gaten vereist in vast paneel en deur

cat.nr. HYDH90
90° Hydroslide bovenrail bevestiging

Bevat: Complete installatie instucties met informatie over het snijden van glas
en metaal beschikbaar op www.crlaurence.eu
Beschikbare afwerkingen: chroom en geborsteld nikkel

douchedeurbeslag
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Compact-X
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Schuifdeuren voor douches

Compact-X schuifdeursysteem

cat.nr. EUCRLX3FXX
Set van 3m met dubbele softclose-remsysteem - plafondmontage met
vast paneel

cat.nr. EUCRLXSBKITXX
Bevestigingsset met dubbele softclose

cat.nr. EUCRLXGFKIT
Puntbevestigingsset voor glazen wand

cat.nr. EUCRLXWB
90° wandbevestiging door glas

cat.nr. EUCRLX90XX
L-bevestiging wand

GLASDIKTE

8 tot 10 mm

Specificaties:
Glasdikte: 8mm tot 10mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: Aluminium

Maximale
capaciteiten

Gewicht

Minimale breedte

70kg

635mm

*OPMERKING: Maximumgewicht en -breedte van de deur niet overschrijden bij de keuze van
de juiste hoeveelheid scharnieren.

douchedeurbeslag
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Stabilisatiestangen
& bevestigingen
CRL's uitgebreide aanbod van stabilisatiestangen en
bevestigingen zijn beschikbaar in veel verschillende
lengtes en afwerkingen. Ze zijn verkrijgbaar in vierkante
en ronde stijlen en geschikt voor diverse glasdiktes.
Verkocht als individuele componenten of complete sets,
het aanbod biedt een eindeloze keus aan mogelijkheden
om uw perfecte badkamer te creëren.
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Serie vierkante stabilisatiestangen - 19 x 19mm

cat.nr. SQ39XX
Lengte: 1m

cat.nr. SQ47XX
45° wandbevestiging

cat.nr. SQ59XX
Lengte: 1,5m

cat.nr. SQ41XX
Draaibare U-bevestiging
voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. SQ48XX
22,5° wandbevestiging

cat.nr. SQ42XX
Draaibare U-bevestiging
voor glas van 10mm tot 12mm

cat.nr. SQ43XX
Beweegbare bevestiging
voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. SQ49XX
Instelbare wandbevestiging

cat.nr. SQ44XX
Beweegbare bevestiging
voor glas van 10mm tot 12mm

cat.nr. SQ45XX
Instelbare hoekbevestiging

cat.nr. SQ50XX
T-verbinding

cat.nr. SQ9XX
Glasbevestiging richting plafond
voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. SQ46XX
Wandbefestigingen

cat.nr. SQ910xx
Glasbevestiging richting plafond
voor glas van 10mm tot 12mm

Specificaties:

GLASDIKTE

Glasdikte: Glas van 6mm tot 8mm en 10mm tot 12mm
Materiaal: massief messing
Bevat: Alle montage benodigdheden
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Stabilisatiestangen & bevestigingen

Serie Slimline stabilisatiestangen - 15 x 15mm

cat.nr.
SQJ39XX
Lengte: 1m

cat.nr.
SQJ41XX
Draaibare
U-bevestiging

cat.nr.
SQJ80XX
Lengte: 2m

cat.nr.
SQJ43XX
Beweegbare
U-bevestiging

cat.nr.
SQJ41DXX
Draaibare
verzonken
U-bevestiging

cat.nr.
SQJ49XX
Instelbare
wandbevestiging

cat.nr.
SQJ46XX
Wandbevestiging

Specificaties:

cat.nr.
SQJ50XX
T-verbinding

GLASDIKTE

Glasdikte: Glas van 6mm tot 8mm
Materiaal: Massief messing

6 tot 8 mm

Bevat: Alle montage benodigdheden

Deluxe-bovenrailset voor douchedeuren
Set bevat
cat.nr. SQH980XX
Lengte: 2,49m

• Geëxtrudeerde bovenrail
• Aluminium inklikbare vulling voor deurvak van 914mm

GLASDIKTE

• Vinyl voor glas van 8mm en 10mm (niet nodig voor 12mm)
• Verpakking van 2 BWB2 messing wandbevestigingen

8 tot 12 mm

SQH serie

Glasklem voor vloer-/plafondmontage

Specificaties:
cat.nr. CMC1XX

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

GLASDIKTE

Materiaal: massief messing
Glasproductie vereist: gat met een diameter van 12mm
8 tot 12 mm

Bevat: Afdichtingen en schroeven

douchedeurbeslag
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Serie ronde stabilisatiestangen - 19 x 19mm
cat.nr. S1XX
Lengte: 1m
cat.nr. S2XX
Lengte: 1,3m

cat.nr. S8XX
Hoekbevestiging 90°

cat.nr. S80
Lengte: 2,03m

cat.nr. S9XX
Verticale bevestiging voor glas van
6mm tot 8mm

cat.nr. S3XX
Wandbevestiging

cat.nr. S910XX
Verticale bevestiging voor glas van
10mm tot 12mm

cat.nr. S4XX
Draaibare U-bevestiging voor glas van
6mm tot 8mm

cat.nr. S12XX
Wandbevestiging

cat.nr. S5XX
Draaibare U-bevestiging voor glas van
10mm tot 12mm

cat.nr. S6XX
Beweegbare U-bevestiging voor glas van
6mm tot 8mm

cat.nr. S13XX
Glasbevestiging voor 6 tot 12mm glas

cat.nr. S7XX
Beweegbare U-bevestiging voor glas van
10mm tot 12mm

cat.nr. S4VXX
Beweegbare bevestiging voor glas van 6mm tot 8mm

cat.nr. SUPTCH
T-verbinding

cat.nr. S6VXX
Beweegbare bevestiging voor glas van 10mm tot 12mm

Deze stabilisatiestangen fixeren de vaste glazen panelen, welke niet helemaal
tot aan het plafond reiken. De stangen zijn verkrijgbaar in drie lengtes, en de
bevestigingen zijn bestelbaar in verschillende uitvoeringen voor glas van 6mm
tot 12mm dik. De beschikbare afwerkingen passen bij het meerendeel van onze
scharnieren, knoppen en handgrepen. Gaten of uitsparingen in het glas zijn
niet benodigd.

cat.nr. S1XX
Stabilisatiestang
Diameter: 19mm

cat.nr. S12XX
Slim-line wand
aansluiting

cat.nr. S4XX
U-beugel voor
stabilisatiestang

Specificaties:
Materiaal: massief messing

6 tot 12 mm

Bevat: Alle montage benodigdheden

Complete stabilisatiestang set

Specificaties:

cat.nr. S1XX
Stabilisatiestang,
Daimeter: 19mm, Lengte: 1m

Glasdikte:
6mm tot 8mm en 10mm tot 12mm

cat.nr. S12XX
Slim-line wand aansluiting

Bevat:
Alle montage benodigdheden

Materiaal: massief messing

cat.nr. S4XX
U-beugel voor stabilisatiestang
GLASDIKTE

Lengte: 1m
Glas-glas stabilisatiestangen
cat.nr. SUP26XX
Voor glas van 6mm tot 8mm, 1m lang
cat.nr. SUP20XX
Voor glas van 10mm tot 12mm, 1m lang

Glas-glas

cat.nr. SUP20XX51
Voor glas van 10mm tot 12mm, 1,3m lang
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6 tot 12 mm

De door het glas gemonteerde stabilisatiestang zorgt voor een middel van stabilisatie, welke de structurele integriteit van de douche versterkt. De stang kan bij
bepaalde toepassingen in plaats van een bovenrail worden gebruikt (bel ons voor details) en kan bevestigd worden aan een wand, het plafond of kan van glas
naar glas worden gemonteerd. worden gemonteerd. De geleverde stang is 991mm lang, vereist een gat van 12mm in het glas en is beschikbaar in afwerkingen
die bij onze scharnieren knoppen en handgrepen passen. Alle montage benodigdheden inbegrepen. Alle montage-uitrusting inbegrepen.

Ideaal voor gebruik als douchegordijnstang

cat.nr. TUBE3472XX
Stang door het glas naar de wand

Specificaties

Vereist additionele wandbevestiging
nl. S3 of S12

Stanglengte: 1,83m

GLASDIKTE

Materiaal: Roestvrij stalen buis een diameter van 19mm
6 tot 12 mm

Glasdikte: 6mm tot 12mm
Glasproductie vereist: gat met een diameter van 12mm
Bevat: Eindkap aan een uiteinde met een diameter van 19mm

Gepolijst roestvrij staal (PS) zie afbeelding, ook verkrijgbaar in
geborsteld roestvrij staal (BS). Voor meer details zie het vouwblad
aan het einde van deze brochure of crlaurence.eu

cat.nr. SUP135XX
Wandmontage

Specificaties

cat.nr. SUP135G2GXX
Glas-glas montage

Stanglengte: 991mm

GLASDIKTE

Materiaal: massief messing
6 tot 12 mm

Glasdikte: 6mm tot 12mm
Glasproductie vereist: gat met een diameter van 16mm
Bevat: Alle montage benodigdheden

Bevestiging met verstek voor stabilisatiestang
De bevestigingen met verstek voor de stabilisatiestang is ontworpen voor bevestiging aan de wand door over een schroefbout te schuiven die
in de wand wordt bevestigd. Perfect om panelen op een aangrenzende wand te bevestigen voor stabiliteit. De bevestiging is verkrijgbaar in
bijpassende afwerkingen en past bij al onze stabilisatiestangen voor vaste panelen. De bevestiging met verstek zorgt voor een ingebouwde
bevesting tegen de wand.

cat.nr. SBB45XX
Bevestiging van 45°

Specificaties
Een prachtoplossing om vaste panelen op een lijn te steunen, als
men geen bovenrail wenst
Materiaal: massief messing

cat.nr. SBB22XX
Bevestiging van 22,5°

Bevat: Schroefbout

douchedeurbeslag
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Stabilisatiestangen & bevestigingen

Door het glas gemonteerde stabilisatiestang

U-profielen &
accessoires
voor douches
Onze gewone en diepe u-profielen voor
douchedeursystemen bevestigen de vaste panelen van
gehard veiligheidsglas aan de wand, het plafond of de
vloer.
In dit deel vindt u tevens accessoires, zoals ons
grote assortiment deurknoppen, handgrepen en
handdoekstangen, voor een elegante uitstraling van
uw badkamer.
Om de deur te perfectioneren, kunt u ook een
kijkje nemen in ons uitgebreid assortiment
Afdichtingsprofielen.

46

tel.: 00 800 0421 6144

e-mail: crl@crlaurence.eu

internet: crlaurence.eu

douchedeurbeslag

47

Handgrepen

BM serie handgrepen

MT serie handgrepen

cat.nr. BM6X6XX
152mm groot met metalen sluitringen

cat.nr. MT6X6XX
152mm groot met metalen sluitringen

cat.nr. BM8X8XX
203mm groot met metalen sluitringen

cat.nr. MT8X8XX
203mm groot met metalen sluitringen

BM serie handgrepen

RM serie handgrepen, plat plat
aan de buitenkant, rond aan de
binnenkant

cat.nr. BMNW6X6XX
152mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. RM6X6XX
152mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. BMNW8X8XX
203mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. RM8X8XX
203mm groot zonder metalen sluitringen

Halvemaanvormige handgrepen

SQ serie handgrepen, Vierkante buis
met verstek hoeken

cat.nr. CSH6X6XX
152mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. SQ6X6XX
152mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. CSH8X8XX
203mm groot zonder metalen sluitringen

cat.nr. SQ8X8XX
203mm groot zonder metalen sluitringen

Specificaties:
Glasdikte: 6mm tot 12mm gehard veiligheidsglas

GLASDIKTE

Opbouw: 19mm messing buis
Vereiste gatdiameter: 12mm

6 tot 12 mm

Montagegaten: 152mm en 203mm hart-op-hart

Ladderstijl handgrepen
cat.nr. EULP30019XX
300mm lang, diameter 19mm,
200mm hart-op-hart

Ladderstijl handgrepen

cat.nr. EULP40019XX
400mm lang, diameter 19mm,
250mm hart-op-hart

cat.nr. LP6X6XX
Greep van 152mm, diameter van 19mm
cat.nr. LP8X8XX
Greep van 203mm, diameter van 19mm

cat.nr. EULP50019XX
500mm lang, diameter 19mm,
350mm hart-op-hart

Specificaties:

cat.nr. EULP60032XX
600mm lang, diameter 32mm,
450mm hart-op-hart

Glasdikte: 8mm tot 12mm
Materiaal: Messing
Vereiste gatdiameter: 12mm

cat.nr. EULP100032XX
1000mm lang, diameter 32mm,
800mm hart-op-hart

Montagegaten: 152mm en 203mm
hart-op-hart

Specificaties:
Glasdikte: 8mm tot 19mm
Materiaal: 316 roestvrij staal
Vereiste gatdiameter: 12mm
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cat.nr. SDK106XX
Dubbelzijdige knop

Handgrepen en knoppen

Knoppen
cat.nr. SDK200XX
Enkelzijdige knop

Glasdikte: 6mm tot 12mm

cat.nr. SDK100XX
Dubbelzijdige knop

Vereiste gatdiameter: 12mm

Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm

cat.nr. SDK206
Enkelzijdige knop
cat.nr. SDK160XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm

cat.nr. SDK140XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm

Vereiste gatdiameter: 12mm

cat.nr. SDK180XX
Dubbelzijdige knop

cat.nr. SDK120XX
Dubbelzijdige knop

Glasdikte: 6mm tot 12mm

Glasdikte: 6mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter: 12mm

Vereiste gatdiameter: 12mm

Deurknoppen van de
Altea-reeks

cat.nr. ALTSDK1XX
Enkelzijdige knop Altea serie
cat.nr. ALTSDK2XX
Paar knoppen, Altea serie
Glasdikte: 6mm tot 10mm

cat.nr. SDK109XX
Dubbelzijdige knop
Glasdikte: 6mm tot 12mm
Vereiste gatdiameter: 12mm

Vereiste gatdiameter: 12mm

cat.nr. LAT001XX
Knop met veerslot 180°

cat.nr. SDK212XX
Enkelzijdige knop

cat.nr. LAT135XX
Knop met veerslot 135°

cat.nr. SDK112XX
Dubbelzijdige knop

Glasdikte: 8mm tot 12mm

Glasdikte: 6mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter: 22mm

Vereiste gatdiameter: 12mm

cat.nr. EUSDK1XX
Dubbelzijdige knop
cat.nr. EUSDK2XX
Dubbelzijdige knop, eurostijl aluminium
Glasdikte: Glas van 8mm tot 10mm

cat.nr. SDK140CHEU
Dubbelzijdige knop, diameter van 40mm
Glasdikte: 6mm tot 12mm

Vereiste gatdiameter: 10mm

GLASDIKTE

Specificaties:
6 tot 12 mm

Materiaal: Massief messing, behalve EUSDK2 met aluminiumcoating
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Handdoekstangen
cat.nr. BM12XX

Handdoekstang 305mm

cat.nr. BM18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. BM20XX

Handdoekstang 508mm

cat.nr. BM22XX

Handdoekstang 559mm

cat.nr. BM24XX

Handdoekstang 610mm

cat.nr. BM26XX

Handdoekstang 660mm

cat.nr. BM27XX

Handdoekstang 686mm

cat.nr. BM28XX

Handdoekstang 711mm

cat.nr. BM30XX

Handdoekstang 762mm

cat.nr. BMNW12XX

Handdoekstang 305mm

cat.nr. BMNW18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. BMNW20XX

Handdoekstang 508mm

cat.nr. BMNW22XX

Handdoekstang 559mm

cat.nr. BMNW24XX

Handdoekstang 610mm

cat.nr. BMNW26XX

Handdoekstang 660mm

cat.nr. BMNW27XX

Handdoekstang 686mm

cat.nr. BMNW28XX

Handdoekstang 711mm

cat.nr. BMNW30XX

Handdoekstang 762mm

cat.nr. CSH18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. CSH24XX

Handdoekstang 610mm

cat.nr. SQ18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. SQ24XX

Handdoekstang 610mm

cat.nr. MT18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. MT24XX

Handdoekstang 610mm

cat.nr. BM12X12XX

Handdoekstang 305mm

cat.nr. BM18X18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. BM24X24XX

Handdoekstang 610mm

cat.nr. BM30X30XX

Handdoekstang 762mm

cat.nr. BMNW12X12XX

Handdoekstang 305mm

cat.nr. BMNW18X18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. BMNW24X24XX

Handdoekstang 610mm

cat.nr. BMNW30X30XX

Handdoekstang 762mm

Specificaties

GLASDIKTE

Glasdikte: 6mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Opbouw: Messing buiswerk met een diameter van 19mm (1,5mm dik); metalen sluitringen met een doorsnede van 31,8mm

6 tot 12 mm

Vereiste gatdiameter: 12mm
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handgreep/
Combinatie
ang
handdoekst

handgreep/
Combinatie
ang
handdoekst

deurknop/
Combinatie
ang
handdoekst

deurknop/
Combinatie
ang
handdoekst

Handdoekstangen

Handdoekstangen

cat.nr. SQ18X18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. SQ24X24XX

Handdoekstang 610mm

cat.nr. MT18X18XX

Handdoekstang 457mm

cat.nr. MT24X24XX

Handdoekstang 610mm

cat.nr. BM6X12XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 305mm

cat.nr. BM6X18XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 457mm

cat.nr. BM6X22XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 559mm

cat.nr. BM6X24XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. BM8X18XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 457mm

cat.nr. BM8X20XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 508mm

cat.nr. BM8X22XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 559mm

cat.nr. BM8X24XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. BM12X24XX

Handgreep van 305mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. BMNW6X12XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 305mm

cat.nr. BMNW6X18XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 457mm

cat.nr. BMNW6X22XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 559mm

cat.nr. BMNW6X24XX

Handgreep van 152mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. BMNW8X18XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 457mm

cat.nr. BMNW8X22XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 559mm

cat.nr. BMNW8X24XX

Handgreep van 203mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. BMNW12X24XX

Handgreep van 305mm / handdoekstang van 610mm

cat.nr. TBCC18XX

Handdoekstang van 457mm met moderne knop

cat.nr. TBCC24XX

Handdoekstang van 610mm met moderne knop

cat.nr. TBCT18XX

Handdoekstang van 457mm met traditionele knop

cat.nr. TBCT24XX

Handdoekstang van 610mm met traditionele knop

Specificaties

GLASDIKTE

Glasdikte: 6mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Opbouw: Messing buiswerk met een diameter van 19mm (1,5mm dik);
metalen sluitringen met een doorsnede van 31,8mm

6 tot 12 mm

Vereiste gatdiameter: 12mm
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Deursloten

cat.nr. 700CXX
Slot voor draaideur met aanduiding

Buitenaanzicht

cat.nr. 703CXX
Slot voor schuifdeur met aanduiding

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht

Binnenaanzicht

cat.nr. 701CXX
Sluitkom draaideur

Buitenaanzicht

cat.nr. 704CXX
Sluitkom schuifdeur

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht

Binnenaanzicht

Specificaties:

GLASDIKTE

Glasdikte: 8mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Glasproductie vereist: Inkeping in glas

8 tot 12 mm

Bevat: Afdichtingen en inbussleutel

cat.nr. GE90SCAXX
Schuifblokslot Geneva voor RPS

cat.nr. P190SCAXX
Schuifblokslot Pinnacle voor RPS

cat.nr. GE90SCBXX
Geneva voor RPS

cat.nr. P190SCBXX
Glasmontageplaat Pinnacle voor RPS

cat.nr. GE90SC3XX
Aanslagplaat Geneva voor RPS

cat.nr. P190SC3XX
Aanslagplaat Pinnacle voor RPS

Specificaties:
Glasdikte: 10mm tot 12mm gehard veiligheidsglas
Materiaal: massief messing

GLASDIKTE

Glasproductie vereist: uitsparing in glas
Bevat: Afdichtingen, kruiskop- & inbusschroeven en een inbussleutel
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Diep aluminium U-profiel
• Eindkappen beschikbaar om de uiteinden van
het profiel af te werken

Specificaties
• Lengte: 2,49m
• Diep profiel is ideaal om vaste panelen te bevestigen

• Gebruik gehard monolithisch glas

• Glas te bevestigen met transparante siliconenkit

19mm

12,7mm

cat.nr. SDCD38XX
Lengte: 2,49m
Glasdikte: 10mm

10,2mm

8,6mm

cat.nr. SDCD516XX
Lengte: 2,49m
Glasdikte: 8mm

19mm

14,3mm

cat.nr. SDCD3812XX
Lengte: 3,65m
Glasdikte: 10mm

13,1mm

cat.nr. SDCD12XX
Lengte: 2,49m
Glasdikte: 12mm
19mm

17,2mm

cat.nr. SDCD1212XX
Lengte: 3,65m
Glasdikte: 12mm

Laag aluminium U-profiel
10,2 mm

Specificaties
• Lengte: 2,49m

9,5 mm

cat.nr. SDCR38XX
Glasdikte: 10mm

• Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
• Lager profiel zorgt voor maximale zichtbaarheid glas

14,3 mm

• Gebruik gehard monolithisch glas
13,1mm
9,5mm

cat.nr. SDCR12XX
Glasdikte: 12mm

17,2mm

Aluminium U-profiel met vinyl bevestigd
Specificaties
• Lengte: 2,49m

12mm

• Uitsparing in bodemprofiel verbergt de bevestiging
• Doorzichtig vinyl zet glas vast in het profiel waardoor er niet meer met
siliconkit hoeft te worden afgewerkt

19mm
19mm

• Gebruik gehard monolithisch glas
2,4mm

cat.nr. DUC516XX
Glasdikte: 8mm

16,4mm

cat.nr. DUC38XX
Glasdikte: 10mm

STAP 1
Bevestig flexibel vinyl aan de
binnenkant van de douche

STAP 2
Bevestig stijf vinyl aan de
buitenkant van de douche

cat.nr. FV4DUC
Flexibel vinyl voor U-profiel DUC38
Glasdikte: 10mm
cat.nr. RV4DUC
Stijf vinyl voor U-profiel DUC38
Glasdikte: 10mm
cat.nr. FV8DUC
Flexibel vinyl voor U-profiel DUC38
Glasdikte: 8mm

STAP 3
Zet het U-profiel vast

STAP 4
Klaar!

Eindkap
cat.nr. SDCEC38XX
Passend bij profiel CAT. NR.
SDCD38
cat.nr. SDCEC12XX
Passend bij profiel CAT. NR.
SDCD12 / DUC38 / DUC516

cat.nr. RV8DUC
Stijf vinyl voor U-profiel DUC38
Glasdikte: 8mm
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Accessoires en u-profielen voor douchedeuren

U-profielen

U-profielen
Verzonken aluminium U-profiel
Specificaties

21,5mm

• Lengte: 2,49m

10,2mm

• Ideaal om een volledig glazen aanzicht te creëren
• Bovenkant van het profiel onder een hoek geplaatst voor betere waterafvoer
• Bovenlip helpt de rand van een tegel te verbergen
cat.nr. SDCF38XX
Glasdikte: 10mm

17mm

14mm

14,5mm

cat.nr. SDCF12XX
Glasdikte: 12mm

Aluminium U-profiel
Specificaties
• Lengte: 3m
• Glasdikte: 10mm tot 12mm
• Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
• Wanddikte 2mm

15mm

cat.nr. SDCD1515XX
15mm

Aluminium U-profiel
Specificaties
• Lengte: 3m
• Glasdikte: 10mm tot 12mm
• Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
20mm

• Wanddikte 2mm
cat.nr. SDCD2020XX

20mm

Aluminium U-profiel
Specificaties
• Lengte: 3m
• Glasdikte: 10mm tot 12mm
30mm

• Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
• Wanddikte 2mm
cat.nr. SDCD3020XX

20mm

Aluminium U-profiel
Specificaties
• Lengte: 3m
• Glasdikte: 10mm tot 12mm
40mm

• Glas te bevestigen met transparante siliconenkit
• Wanddikte 2mm
cat.nr. SDCD4020XX
20mm

GLASDIKTE

8 tot 12 mm
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Afdichtingsprofielen
Afdichting met ronding van transparant vinyl

Afdichting met ronding van transparant vinyl

• Kan worden gebruikt op naar binnen en naar buiten
draaiende deuren

cat.nr. PCR8L
• Ronding van zacht vinyl voor stillere sluiting van
de deur

19mm

cat.nr. PCR8
• Lengte: 2,49m

• Lengte: 2,49m

• Glasdikte: 8mm

• Glasdikte: 8mm

• Aanbevolen tussenruimte:
6mm tot 8mm

18mm

• Aanbevolen tussenruimte:
6mm tot 8mm

10mm

Y-afdichtprofiel met zachte lip

Polycarbonaat afichting

13mm

cat.nr. PCJ8

• Zijlip van zacht vinyl voor stillere
sluiting van de deur
• Glasdikte: 6mm en 8mm

8mm
13mm

12mm

• Aanbevolen tussenruimte: 10mm
13mm

13mm

• Aanbevolen tussenruimte:
5mm

4,8mm

• Lengte: 2,49m

• Aanbevolen tussenruimte:
5mm
cat.nr. PCJ10
• Lengte: 2,49m
• Glasdikte: 10mm

cat.nr. PCC8L

13mm

• Glasdikte: 8mm

6,8mm

19mm

cat.nr. PCR10
• Lengte: 2,49mm
• Glasdikte: 10mm

• Lengte: 2,49m

• Aanbevolen tussenruimte: 10mm

8mm

2,6mm
10mm

Afdichting van transparant vinyl met
afdichtingslip

Transparant afdichtingsprofiel met
afdruiprand
cat.nr. P102WS

8mm

cat.nr. P114WS

• Lengte: 2,49m

• Lengte: 2,49m
• Glasdikte: 8mm

• Glasdikte: 6mm en 8mm

12mm

6mm

• Aanbevolen tussenruimte: 4mm
10mm

cat.nr. P124WS
• Lengte: 2,49m
• Glasdikte: 10mm

6mm

10mm

11mm

• Aanbevolen tussenruimte: 4mm

Tweevoudige Durometer pvc afdichting
• Kan worden gebruikt als bodemafdichting, of verticaal op
vouwdeuren
• Lengte: 2,49m
• Opklembaar
• Kan worden gebruikt op naar binnen en naar buiten
draaiende deuren

profiel met dubbele afdichting en
afdruiprand
• Lengte: 2,49m
• Ons populairste afdichtingsprofiel

cat.nr. P14WS
Glasdikte: 6mm
Aanbevolen tussenruimte: 5mm

cat.nr. P880WS
Glasdikte: 10mm
Aanbevolen tussenruimte: 6mm

X = 6mm
Y = 10mm
Z = 6mm

X = 10mm
Y = 14mm
Z = 6mm

cat.nr. P770WS
Glasdikte: 8mm
Aanbevolen tussenruimte: 8mm

cat.nr. P120WS
Glasdikte: 12mm
8mm
6mm
Aanbevolen tussenruimte: 6mm

X = 8mm
Y = 12mm
Z = 6mm

X = 12mm
Y = 15mm
Z = 6mm

cat.nr. P914WS
Glasdikte: 6mm
Aanbevolen tussenruimte: 8mm

cat.nr. P990WS
Glasdikte: 10mm
Aanbevolen tussenruimte: 8mm

X = 6mm
Y = 16mm

X = 12mm
Y = 19mm

cat.nr. P956WS
Glasdikte: 8mm
Aanbevolen tussenruimte: 8mm

cat.nr. P912WS
10mm
Glasdikte: 12mm
Aanbevolen tussenruimte: 8mm

X = 8mm
Y = 16mm

X = 12mm
Y = 19mm

Y
10mm

X

Z

12mm

X

• Aan de onderkant van de deur te bevestigen
• Afdruiprand van 45° zorgt ervoor dat het water terug
in de douche vloeit
• Gebruik monolitisch gehard glas

Y
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Afdichtingsprofielen
Afdichtingsprofiel met bol en afdruiprand
cat.nr. P141WS
• Lengte: 2,49m
• Glasdikte: 6mm tot 8mm
• Kan worden gebruikt op naar binnen en naar buiten draaiende deuren

18mm

• Aanbevolen tussenruimte: 12mm

13mm

Afdichting met ronding van
transparante siliconen
cat.nr. S1LB
• Lengte: 2,49m
• Glasdikte: 8mm
• Kan worden gebruikt op naar binnen en naar
buiten draaiende deuren

8mm

• Sluit kieren van 1,6 tot 5mm af
• Hecht uitsluitend met siliconen
(geen sterk hechtende tape)
• Aanbevolen tussenruimte: 5mm
Transparant afdichtingsprofiel met
t-afdichting
• Lengte: 2,49m

cat.nr. P450BR
Glasdikte: 8mm
Aanbevolen tussenruimte: 12mm
X: 8mm

• Vinylinzet inbehandgrepen
• Aan onderkant van de deur te bevestigen
• T-afdichting moet afzonderlijk besteld worden

cat.nr. P500BR
Glasdikte: 10mm
Aanbevolen tussenruimte: 10mm

X
11mm

X: 10mm
cat.nr. P660BR
Glasdikte: 12mm
Aanbevolen tussenruimte: 12mm
X: 12mm

H-profiel met zachte lip
• Lengte: 2,49m

cat.nr. PCC8
Glasdikte: 8mm
Aanbevolen tussenruimte: 4mm tot 6mm

• Zijlip van zacht vinyl voor stillere sluiting van
de deur

X: 19mm
Y: 11mm

• Om op een vast paneel te klemmen

cat.nr. PCC10
Glasdikte: 10mm
Aanbevolen tussenruimte: 4mm tot 6mm

• Voor glas-glas toepassingen

X

X: 21mm
Y: 12mm
Y

cat.nr. PCC12
Glasdikte: 12mm
Aanbevolen tussenruimte: 4mm tot 6mm
X: 21mm
Y: 12mm
transparant afdichtingsprofiel
Een stuk bodemrail met doorzichtige veger voor
10mm dik glas
• afdichtingsprofiel aan onderzijde
• Te bevestigen aan de onderkant van een deur
• Lengte: 2,49m

cat.nr. P501BR
Glasdikte: 10mm
Aanbevolen tussenruimte: 11mm
X = 11mm
Y = 11mm
cat.nr. P661BR
Glasdikte: 12mm
Aanbevolen tussenruimte: 11mm
X = 12mm
Y = 11mm
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Doucheafdichtingen

Afdichtingsprofielen
Transparante dubbele vinafdichting van vinyl
• Lengte: 2,49m

• Vooraf aangebrachte VHB-tape voor eenvoudige installatie

• Kan worden gebruikt op naar binnen of naar buiten
draaiende deuren

• Minder werk door vooraf aangebrachte tape

• Aanbevolen tussenruimte: 6mm

cat.nr. SDTDFT2
Met vooraf aangebrachte tape

7,5mm

6mm

• Glasdikte: 8mm

8mm

cat.nr. SDTDF
Zonder tape

L-afdichting van transparant vinyl
• Lengte: 2,49m

• Vooraf aangebrachte VHB-tape voor eenvoudige installatie

• Kan enkel worden gebruikt op naar buiten draaiende
deuren

• Minder werk door vooraf aangebrachte tape

• Aanbevolen tussenruimte: 4mm tot 6mm

cat.nr. SDTLT2
Met vooraf aangebrachte tape

cat.nr. SDTL
Zonder tape

8mm

10mm

V-afdichting van transparant vinyl
• Kan enkel worden gebruikt op deuren die in één richting
draaien
• Lengte: 2,49m
• Glasdikte: 8mm

• Vooraf aangebrachte sterk hechtende tape voor eenvoudige installatie
• Minder werk door vooraf aangebrachte tape
cat.nr. SDTST2
Met vooraf aangebrachte tape

• Aanbevolen tussenruimte: 4mm

8mm
Zachte lip

cat.nr. SDTS
Zonder tape

8mm
Stijve lip

T-afdichting van transparant vinyl
• Lengte: 2,49mm

• Vooraf aangebrachte tape voor eenvoudige installatie

• Kan worden gebruikt op naar binnen of buiten draaiende
deuren

• Minder werk door vooraf aangebrachte tape

• Aanbevolen tussenruimte: 10mm

cat.nr. SDTWT2
Met vooraf aangebrachte tape

8mm

• Glasdikte: 8mm

11mm

cat.nr. SDTW
Zonder tape

Afdichting met bol van transparant vinyl
• Lengte: 2,49m
• Vooraf aangebrachte VHB-tape voor eenvoudige
installatie
• Minder werk door vooraf aangebrachte plakband
• Aanbevolen tussenruimte: 5mm
cat.nr. SDTB
Zonder tape

cat.nr. SDTBT2
Met vooraf aangebrachte tape

5,6mm
6,3mm
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Afdichtingsprofielen
Doorzichtig magnetisch profiel van 90°
• Lengte: 2,49m

cat.nr. PMC8
Glasdikte: 6mm tot 8mm
Glas van 6mm - aanbevolen spleet: 17mm
Glas van 8mm - aanbevolen spleet: 20mm

• Zorgt voor automatische sluiting
• Combineer de mogelijkheden voor het gewenste resultaat
• Vervaardigd uit geco-extrudeerd plastic met een zachte
magnetische afdichtstrook
• Voor gebruik met andere magnetische profielen

Doorzichtig magnetisch profiel van 45° links
• Lengte: 2,49m
• Zorgt voor automatische sluiting
• Combineer de mogelijkheden voor het gewenste resultaat

cat.nr. PMC10
Glasdikte: 10mm tot 12mm
Glas van 10mm - aanbevolen spleet: 17mm
Glas van 12mm - aanbevolen spleet: 20mm

cat.nr. PMA8
Glasdikte: 6mm tot 8mm
cat.nr. PMA10
Glasdikte: 10mm tot 12mm

• Vervaardigd uit geco-extrudeerd plastic met een zachte
magnetische afdichtstrook
• Voor gebruik met andere magnetische profielen
• Voor informatie over de aanbevolen spleet gelieve
contact op te nemen met onze Technische dienst.

Doorzichtig magnetisch profiel van 45°
rechts

cat.nr. PMB8
Glasdikte: 6mm tot 8mm

• Lengte: 2,49m

cat.nr. PMB10
Glasdikte: 10mm tot 12mm

• Zorgt voor automatische sluiting
• Combineer de mogelijkheden voor het gewenste resultaat
• Vervaardigd uit geco-extrudeerd plastic met een zachte
magnetische afdichtstrook
• Voor gebruik met andere magnetische profielen
• Voor informatie over de aanbevolen tussenruimte gelieve
contact op te nemen met onze Technische dienst.

Voor glas van 6mm tot 8mm dik
Hoek

Profielen vereist

Opmerkingen

180°

PMA8 + PMA8

Deur draait

180°

PMC8 + PMC8

Deur draait in beide richtingen

135°

PMA8 + PMC8

Deur draait enkel naar buiten

90°

PMA8 + PMB8

Omkering - deur draait enkel naar buiten

Voor glas van 10mm tot 12mm dik
Hoek

Profielen vereist

Opmerkingen

180°

PMA10 + PMA10

Deur draait

180°

PMC10 + PMC10

Deur draait in beide richtingen

135°

PMA10 + PMC10

Deur draait enkel naar buiten

90°

PMA10 + PMB10

Omkering - deur draait enkel naar buiten

58

tel.: 00 800 0421 6144

e-mail: crl@crlaurence.eu

internet: crlaurence.eu

Opmerkingen

Kleurengamma*
Alle frameloze douchedeurproducten van CRL
zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid aan
mooie afwerkingen op voorraad om het decor
van de omgeving te verbeteren. Voeg de gekozen
kleurcode toe aan een cat.nr. om uw productcode
te vervolledigen.
Opmerking: Niet alle afwerkingen zijn voor elk product
verkrijgbaar. Bel ons voor de kleurmogelijkheden van een
bepaald product.

CH Chrome

SC Satin Chrome
(Matte)

BSC Brushed Satin
Chrome

BR Brass

SB Satin Brass

UBR Ultra Brass

ABR Antique Brass

BN Brushed Nickel

PN Polished Nickel

SN Satin Nickel

ABN Antique Brushed
Nickel

ORB Oil Rubbed
Bronze

ABRZ Antique Bronze

BBRZ Brushed Bronze

BCO Brushed Copper

PCO Polished Copper

ABCO Antique
Brushed Copper

GP Gold Plated

GM Gun Metal

W White

BL Black

BS Brushed Stainless
Steel

PS Polished Stainless
Steel

CBA Chrome/Brass

ABL All Black

AW All White

MBL Matt Black

WC White Chrome

* De getoonde afwerkingen zijn de best mogelijke afbeeldingen van de artikelen in werkelijkheid.
Enkele afbeeldingen kunnen er een beetje anders uitzien dan het product in werkelijkheid.

Bel ons op het GRATIS nummer 00 800 0421 6144.
Fax ons op het GRATIS nummer 00 800 0262 3299.

Kleurengamma
Bekijk ons gamma kleurafwerkingen
op de ommezijde. Houd het
vouwblad open voor snelle
referentie.

Manchester
Charles Babbage Avenue
Kingsway Business Park,
Rochdale, OL16 4NW, Engeland
Tel.: +44 (0) 1706 863 600
Fax: +44 (0) 1706 869 860
crlaurence.co.uk
Stuttgart
Boschstrasse 7
D-74360 Ilsfeld
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7062 915 93 15
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16
crlaurence.de
Kopenhagen
Stamholmen 70 Unit B,
DK-2650 Hvidovre
Denemarken
Tel.: +45 36 72 09 00
Fax: +45 36 70 33 35
crlaurence.dk
Frankrijk
Boschstrasse 7
D-74360 Ilsfeld
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7062 915 93 15
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16
crlaurence.fr

