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“BestFix enkele glazen schuifdeur”

“BestFix draaideur, blinde montage”
“BestFix schuifdeur, weg gewerkt, met decorpaneel”
Tekst: Jan Mol | beeld: BestFix

Schuifdeursysteem met
montagegemak; het kan
BestFix uit Weesp is niet alleen groothandel in bevestigingsapparatuur, bevestigingsmiddelen, compressoren en accessoires.
De lijn schuifdeursystemen die het bedrijf voert is er één
om serieus rekening mee te houden. Wij spraken Jocelyn de
Waard over de unieke BestFix schuifdeursystemen.
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“De toegevoegde waarde zit hem in het montagegemak en de
mogelijkheden van afwerking. Onze systemen worden kant en
klaar geleverd in een cassette. Met de meegeleverde rails plaatst
de aannemer in één keer een frame waarin een schuifdeur
gehangen wordt”, zo begint Jocelyn de Waard haar verhaal.
We vernemen dat de frames klaar zijn om af te werken met
gipsplaat. Ook valt er stucwerk over het frame te zetten en is
het framewerk geschikt voor gebruik in massieve muren. Er zijn
systemen die nadien afgewerkt worden met een deurpost en
architraaf, maar ook zonder.

“Het mooie is dat dit systeem een blinde montage toelaat. Een
gladde afwerking zonder zijposten of architraaf in beeld is van
een ongekende esthetiek. Zeer geschikt voor een minimalistisch
vormgegeven interieur”, aldus Jocelyn.

Deurpanelen van glas, Italiaans design
De BestFix schuifdeursystemen staan het gebruik alle soorten
deurpanelen toe. “Soms worden er oude deuren gerecycled als
schuifdeur. Uiteraard kunnen er ook deurpanelen bij ons besteld
worden”, aldus Jocelyn. De massieve deurpanelen die BestFix zelf
levert, bestaan uit een houten omlijsting met een honingraat
binnenwerk. De opdek is van MDF of houtfineer. Deze deuren
kunnen onbewerkt of kant en klaar gelakt geleverd worden.
Sinds kort levert BestFix ook glazen deuren: “We leveren de
glaspanelen in diverse afwerkingen, al dan niet gevat in een alu
frame. Hoogtes van 260 cm zijn daarbij geen uitzondering, de
alu frame versie gaat zelfs tot 270 cm hoogte. De breedte van de
deurpanelen gaat tot 100 cm, op aanvraag eventueel tot 110 cm”,
vervolgt Jocelyn.

Primeur voor Nederland is de akoestische schuifdeur
Voor het eerst getoond op de Bau in München, is het akoestische schuifdeursysteem een primeur voor ons land. Jocelyn: “Dit
systeem heeft speciale geluidsdempende isolatie, deze isolatie
maakt dit type frame ideaal voor ruimtes waar geluidsdemping
een vereiste is. Denk bijvoorbeeld aan praktijkruimtes.”

Uniformiteit en esthetiek altijd gewaarborgd
“Indien er ergens geen schuifdeur geplaatst kan worden en er
uitgeweken moet worden naar een normale deur, leveren wij
systemen voor scharnierende deuren. Ons scharnierend deursysteem valt helemaal weg in de muur. Daarmee bereik je esthetisch
gezien hetzelfde beeld als met de strak afgewerkte schuifdeuren”,
voegt Jocelyn toe. Er zijn ook inbouwframes waar elektrische
bedrading in weggewerkt kan worden voor bijvoorbeeld stopcontacten of lichtschakelaars. “Ideaal voor de aannemer”, aldus
Jocelyn.
BestFix schuifdeursystemen zijn geschikt voor zowel nieuwbouw
als renovatie.. n
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