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Diverse opties maken het systeem compleet
Robuuste en handzame beugelgreep
Om aan de wensen van de doelgroep te voldoen, is het mogelijk om het systeem uit te voeren met een robuuste
beugelgreep. Deze beugelgreep is strak vormgegeven, heeft een robuuste uitstraling en is geschikt voor de eisen die
eraan gesteld zijn. De beugelgreep is verkrijgbaar in zowel een RVS als een aluminium (F1) uitvoering. De beugelgreep heeft een afmeting van 25x300 mm.

Schuifdeurslot
In ruimtes waar privacy gewaarborgd moet worden (bijv. badkamers, toiletten, etc.) dient de deur afsluitbaar te
zijn. Door toepassing van het innovatieve ZORGPLUS schuifdeurslot is het systeem volledig afsluitbaar. Het slot is
uitgevoerd met een verdekt liggende haak welke uitvalt zodra de deur het kozijn raakt. Op die manier vormt de haak
geen vervelend obstakel. Het slot is standaard uitgevoerd met een RVS voorplaat, heeft een gesloten slotkast en het
beslag kan spelingsvrij gemonteerd worden.

Beplating
Naast de levering en montage van het systeem, kan ook de beplating van het ZORGPLUS systeem door onze eigen mensen meegenomen worden. Op die manier bent u verzekerd van een stabiel geheel en heeft u slechts één
aanspreekpersoon voor het gehele schuifdeurentraject. Het systeem is naar wens uit te voeren met diverse soorten
gipsbeplating, maar ook individuele wensen zijn hierin mogelijk. (Foto gipsplaat)

Vochtwerende deur
Standaard is het systeem reeds uitgevoerd met een hoogwaardige deur. Bij die ruimtes waar vocht een belangrijke
factor is, is het systeem uit te voeren met een vochtwerende schuifdeur, zodat er geen problemen ontstaan m.b.t.
opzwellen van deuren. Naar aanleiding van een specifiek project, adviseren wij u graag.
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