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Argent Alu

Dirk Cousaert

Ekstravert

www.argentalu.com

www.dirkcousaert.be

www.mijnhoutenlamellen.be
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Onzichtbaar
deurbeslag

Authentieke
materialen

Webshop voor
houten lamellen

Glazen schuifdeuren zijn synoniem
met een strakke inrichting, tot in
de kleinste details. Jammer genoeg
blijft het deurbeslag vaak net iets
te zichtbaar voor liefhebbers van
minimalisme. Argent Alu wil daar
met het invisidoor SDX‑systeem
komaf mee maken. Het systeem
bestond al om gewone schuifdeu‑
ren “onzichtbaar” in te werken, maar
het assortiment bevat nu ook de
nodige accessoires om glazen
schuifdeuren tot 100 kg mee te
bevestigen. Zo werden het deur‑
kader en de inbouwrail van het
basissysteem aangevuld met twee
glasklemmen voor het glazen deur‑
blad. Die klemmen worden verbor‑
gen achter een aluminium afdek‑
profiel dat in dezelfde kleur als de
muur kan worden geschilderd.

Designer Dirk Cousaert en zijn team
maken ontwerpen volgens een
methode die hij Entelechy noemt,
een verwijzing naar het idee van
volmaakte verwezenlijking van de
Griekse filosoof Aristoteles. Zo
verleent hij ze een humanistische
dimensie, met respect voor de
authenticiteit van de materialen en
het vakmanschap. De nieuwigheden
die hij op Batibouw voorstelt passen
in die gedachtegang. Zoals steeds
zijn het creaties op basis van zuive‑
re en edele materialen. De Elossa‑
keukens, bijvoorbeeld, zijn gemaakt
van gerecycleerd hout afkomstig
uit eeuwenoude schuren. De imper‑
fecties van het hout contrasteren
scherp met de zuiverheid van mate‑
rialen zoals blauwe steen of staal.
De lijn Akuro bespeelt dan weer
een ander register: klei wordt
bewerkt en langzaam gedroogd
zonder additieven, waarna hij wordt
gepatineerd volgens oude technie‑
ken. Er is keuze uit verschillende
tinten.

De firma Ekstravert, gespecialiseerd
in onder andere outdoor living,
zonwering en raamdecoratie, opent
een webwinkel voor houten jaloe‑
zieën op maat: www.mijnhouten‑
lamellen.be. Hier kun je je nieuwe
lamellen volledig zelf samenstellen.
Je kiest zelf de lamelbreedte, de
kleur, de bedieningszijde (links of
rechts) of je een ladderband of
laddertouw wilt... De webshop biedt
keuze uit meer dan zestig kleuren
en vier modellen van productlijnen:
Budget, Trendy, Exclusief of Hout‑
imitatie. Je krijgt ook tips voor het
correct opmeten en plaatsen van
de jaloezieën.
Doordat de winkel rechtstreeks van
de fabriek aan de consument levert,
zonder tussenpersonen, houdt hij
zijn prijzen scherp. Wie de lamellen
toch graag eerst eens in het echt
bekijkt, kan terecht in de show‑
rooms van Ekstravert in Brugge
en Gent of, uiteraard, op hun stand
op Batibouw.

Richtprijs: op aanvraag

Richtprijs: Akuro: 39.000 euro;
Elossa: 67.500 euro (excl. plaatsing
en toestellen)
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Richtprijs: vanaf 50 euro

BATIBOUW

Jasno

Rob

www.jasnoshutters.be

www.rob.be
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Waterdichte
jaloezieën voor
de badkamer
De meeste mensen houden het
graag intiem in de badkamer. De
juiste afscherming vinden is niet
altijd eenvoudig. Daarom pakt Jasno
uit met zijn nieuwe Aqualine, een
reeks waterdichte binnenluiken. Ze
zijn gemaakt van ABS, een kunst‑
stof van hoogstaande kwaliteit,
makkelijk in model te buigen (voor
bijzondere raammodellen) en afge‑
werkt met een waterdichte synthe‑
tische lak. Ze zijn verkrijgbaar in
zes tinten wit en crème. De lijn is
geknipt voor de badkamer, maar
ook voor wellnessruimtes en
keukens.
Richtprijs: vanaf 460 euro/m2
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Onzichtbare
deuren
Kameleon, het is de naam van het
nieuwe deurbeslag van Rob, produ‑
cent van deur‑ en luikenbeslag. Het
heeft zijn naam niet gestolen. Alle
technische onderdelen uit de reeks
zijn aan het zicht onttrokken,
waardoor de deur perfect opgaat
in het muurvlak.
Het assortiment telt twee schuif‑
deuren. De Kameleon Slide (zie
foto) schuift achter de wand en
verdwijnt in gesloten toestand
onzichtbaar in het wandvlak. De
deur sluit zeer goed aan en houdt
daarmee goed storende geluiden
tegen. De Kameleon Latent‑Pocket
schuift over een onzichtbaar geïn‑
tegreerde rail in het plafond en
verdwijnt in een nis. De profielen
zijn zwart geanodiseerd, waardoor
ze bijzonder strak ogen. De deur
is makkelijk te openen met een lich‑
te inwaartse druk.
Richtprijs (beslag zonder deurblad):
Kameleon Latent-Pocket: 400 euro,
Kameleon Slide: 850 euro

De redactie over

Kameleon Slide
“DESKUNDIGHEID
VEREIST”
Subtiel ogende draai‑ en schuifdeuren
zijn ideaal in hedendaagse woningen
met loftallures. Ons valt vooral het
beslag op om een gesloten schuifdeur
‒ net als bij bestelwagens ‒ keurig in
hetzelfde vlak als de wand te leggen.
Dat de KAMELEON SLIDE ook uitste‑
kende geluidswerende kwaliteiten
heeft, willen we graag eens in de prak‑
tijk uittesten. Het zou een grote stap
voorwaarts betekenen omdat traditi‑
onele schuifdeuren niet geschikt zijn
om lawaaierige ruimtes af te sluiten.
De producent van het beslag garan‑
deert een geruisloze werking. Het
voordeel hiervan is des te groter in
minimalistisch ingerichte kamers met
veel glas en andere harde vlakken. In
die omstandigheden zwelt geluid
namelijk snel aan tot erg onprettige
niveaus.
De plaatsing van een strakke deur in
een strakke wand vereist wel een grote
deskundigheid en een perfecte coör‑
dinatie van je stukadoor en je schrijn‑
werker. Een muur die niet volledig vlak
is of een slordige montage vallen extra
hard op en zijn achteraf moeilijk recht
te trekken.

(Wim Deloof)
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