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EMEZZI, EEN MOOI ALTERNATIEF VOOR 
STALEN DEUREN.

Een deur, raam of wand is een middel om 
prettig te leven in je woning, buitenruimte of 
kantoor. 

Een Emezzi maakt dit ‘middel’ in Italiaanse 
stijl: ranke profielen, voluit transparant. 

En onverwoestbaar. 

SLIM WINDOWS,        
DOORS &   
PARTITIONS

DESIGNED BY 
EMEZZI
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KWALITEIT EN SERVICE
Wij hebben het strakste deur- en 
wandsysteem in huis! 

De in eigen beheer ontwikkelde 
profielen zijn slanker dan deze 
gebruikt voor stalen deuren. Een 
hoekradius van slechts 0,5 mm en een 
minimale profielbreedte van slechts 
30 mm is bepalend voor het slanke 
uitzicht. 

Daarnaast is aluminium veel 
lichter dan staal, en biedt het een 
gegarandeerde stabiliteit, waardoor 
dit deurconcept ook makkelijker 
hanteerbaar is. 

Door dagelijks gebruik, zelfs een iets 
te enthousiaste schoonmaakbeurt 
zal de poedercoating van de metalen 
deur niet beschadigen.

HANDGREPEN  

BETER DAN STALEN 
DEUREN...

Onze glazen binnendeuren 
met metalen frame 
worden vervaardigd met 
strakke profielen, niet te 
onderscheiden van stalen 
deuren.

Deze versie van metalen 
deuren heeft aan weerszijden 
een identiek uitzicht, wat voor 
extra strakke uitstraling zorgt.

UW DEUR, ONZE SPECIALITEIT.

Van zodra het ontwerp van uw unieke deur 
of wand klaar is, kunnen we een offerte 
berekenen, en ontvangt u onze aanbieding. 

Maar wat gebeurt er daarna? 

Onze offerte interesseert u, maar u twijfelt over 
de samenstelling van uw deur? 

Geen nood: maak een afspraak voor een 
toonzaalbezoek om uw wensen te bespreken. 

U koos definitief voor een mooie EMEZZI-deur? 
De uitvoeringsfase kan starten!

Wanneer de muuropening, wanden en 
vloeren volledig afgewerkt zijn kan er door u 
opgemeten worden. Wij ontvangen vervolgens 
graag uw opdracht inclusief de opmeting 
om de uitvoeringsdetails op te maken en de 
productieadministratie op te starten. Wij sturen 
een tekening van uw deur ter goedkeuring en 
wachten op uw akkoord alvorens de productie 
op te starten. 

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

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

VAKVERDELING  

Zowel de horizontale als de verticale 
roeden kunnen symmetrisch of 
asymmetrisch worden geplaatst per 
deur of paneel volgens uw ontwerp.

OVER HET GLAS

Onze metalen deuren zijn 
steeds voorzien van gelaagd 
of gehard veiligheidsglas, 
conform de NBN EN   
S23-OO2.

RANKE DESIGN DEUREN

MAX. AANTAL LIGGERS: 4

MAX. AANTAL STAANDERS: 4

Andere ontwerpen op aanvraag
Handgrepen

Kleur profielen
Fijne structuurcoating, 
mat zwart 9005
Op aanvraag: Ral-kleuren

Hoek

BuisBeugel

Helder glas wordt het 
vaakst toegepast, maar 
wilt u net even iets 
anders dan kunnen wij 
ook andere glastypes 
aanbevelen, zoals brons, 
grijs, groen, mat of zelfs 
spiegelend glas.

Voor douchewanden 
bevelen we TIMELESS 
aan, een beglazing 
die mooi blijft dank- 
zij de kalkwerende 
eigenschappen.
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TAATSDEUREN 

Deze doorslaande deuren duw je gewoon voor je 
uit waardoor je vrij kunt doorlopen. 

De scharnieren van onze draaideur zijn bijna 
onzichtbaar en bezorgen deze een strakke en 
minimalistische uitstraling. 

De deur is voorzien van een automatisch 
sluitsysteem met soft close. Onze EMEZZI 
pivoterende deuren draaien zeer soepel en zijn 
gebruiksvriendelijk.

 LOFT STYLE METALEN DEUREN

MOGELIJKE OPLOSSINGEN  

• Enkel deur

• Dubbele deur

• Enkele of dubbele deur met links en/of rechts 
één of meerdere zijpanelen

MAX. DEUR- EN PANEELBREEDTE: 1,5m

MAX. DEUR- EN PANEELHOOGTE: 3,0m

POSITIE VAN HET DRAAIPUNT

• Voor een vleugelbreedte tot 1200 mm op 100 
mm, bij brede deuren wordt het draaipunt 
verplaatst, nl. verder dan 100 mm. 

• Blokkeerstand op 90°

• Maximale draaicirkel in één richting: 150°

• Een hoekkoker wordt gebruikt wanneer een 
tweede configuratie onder 90° gekoppeld 
wordt.

SCHUIFDEUREN 

Kiest u voor schuifdeuren? Die schuiven strak 
langs de wand, geen ruimteverlies zoals bij 
doorzwaaiende deuren. 

De zacht schuivende deuren functioneren 
optimaal dankzij de ophanging aan loopwagens, 
hierdoor is de loopruimte vrij, er is namelijk geen 
doorlopend geleidingsprofiel op de vloer. 

 RUIMTE DOOR SCHUIVEN VAN DE DEUREN

MOGELIJKE OPLOSSINGEN  

• Enkele of dubbele deur met links en/of rechts 
één of meerdere zijpanelen

• Optie: soft-close sluitsysteem, vanaf een 
deurbreedte van 70 cm

MAX. DEUR- EN PANEELBREEDTE: 1,5m

MAX. DEUR- EN PANEELHOOGTE: 3,0m
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DOUCHEWANDEN 

De randprofielen van onze vaste wanden zullen 
nooit roesten, wat dit concept geschikt maakt 
om als douchewand te gebruiken. De vaste wand 
wordt op volle kamerhoogte ingebouwd als 
hoekinstap of vrijstaande wand.

 WELLNESS GENIETEN

MAX. DEUR- EN PANEELBREEDTE: 1,5m

MAX. DEUR- EN PANEELHOOGTE: 3,0m

VASTE RAMEN 

 CREËER EEN UNIEKE ATELIERLOOK

TIMELESS®
BLIJFT MOOI
Minder poetsen, meer genieten!
De badkamer is een veelgebruikte plek in huis.
Er wordt geleefd en beleefd.
Dat laat natuurlijk zijn sporen na.

TIMELESS is een glazen douchewand
die haar glans behoudt.
Van hoge kwaliteit en duurzaam geproduceerd.
Daarnaast is ze ook makkelijk in onderhoud.

Door het eigentijdse strakke uitzicht van deze 
wanden creëer je een modernistische atelier-
look in je interieur, wanneer u deze toepast als 
roomdividers, eventueel gecombineerd met taats- 
of schuifdeuren.

MAX. AFMETING PER PANEEL 1,5 x 3,0m

• Oneindig aan elkaar schakelbaar.

• Configuraties met aansluitende deuren zijn 
mogelijk.

• Een hoekkoker wordt gebruikt wanneer een 
tweede configuratie onder 90° gekoppeld 
wordt.
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KANTOORWANDEN 

De EMEZZI wanden kunnen oneindig aan elkaar 
geschakeld worden. 

Bijgevolg kan de typische metaallook ook 
geïntegreerd worden in de professionele 
werkomgeving.

 JE THUIS OP KANTOOR!

MAX. DEUR- EN PANEELBREEDTE: 1,5m

MAX. DEUR- EN PANEELHOOGTE: 3,0m

VERANDAWANDEN 

Onze vaste wanden EMEZZI zijn zeer geschikt 
voor het dicht maken van een overdekt terras, 
tuinlounge of open veranda, omdat het systeem 

niet roest, en het veiligheidsglas de nodige 
bescherming biedt.

• Configuraties met aansluitende deuren zijn 
mogelijk.

• Een hoekkoker wordt gebruikt wanneer een 
tweede configuratie onder 90° gekoppeld 
wordt.

MAX. DEUR- EN PANEELBREEDTE: 1,5m

MAX. DEUR-EN PANEELHOOGTE: 3,0m

 KNUS GENIETEN EN VEILIG
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Foto's: Emezzi, fotograaf Hans Baelde - September 2019 - Onder voorberhoud van wijzigingen.
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