PRODUCTINFORMATIE

Inleiding

GewoonGers

De producten van GewoonGers zijn volledig vrij in te delen.
Verder laten wij ons niet binden aan standaardiseringen.
Alles per project op maat gemaakt, dát is onze standaard!
Hiermee geven wij je de vrijheid om het ontwerp af te
stemmen op het toekomstige of huidige interieur.
GewoonGers is onderdeel van ESD Systeemwanden
en is toe te passen binnen zowel de zakelijke- als de
particuliere markt. De producten van GewoonGers zijn niet
alleen functioneel, ook geven ze uw woning, kantoor of
restaurant een visuele upgrade.
Niet alleen de indeling van de wand of deur is zelf te
bepalen, ook de kleur van de profielen en het type glas
zijn naar eigen wijze in te vullen. De profielen van
GewoonGers bieden ruimte aan maximaal 8 millimeter
dik glas en zijn tevens in iedere RAL kleur verkrijgbaar.

Wandtype

GewoonGers

Wanddikte

47mm

Plafondaansluiting

55 x 47mm

Vloeraansluiting

55 x 47mm

Wandaansluiting

22 x 47mm

Horizontaal profiel

38 x 47mm

Verticaal profiel

43 x 47mm

Standaard glastype

33.1 gelaagd

Maximale glasdikte

8mm

Standaard kleur

RAL 7021 mat, structuur

Standaard afwerking

Poedercoat

Buitenstandaard kleur

Optioneel

Profielen

GewoonGers
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Onze producten beschikken over een aantal unieke details.
Zo worden de GewoonGers profielen middels een
kliksysteem gemonteerd. Dit kliksysteem is ontworpen en
ontwikkeld door GewoonGers. Het in elkaar zetten van de
onderdelen kan in onze eigen fabriek worden gedaan maar
ook op locatie. Dit zorgt ervoor dat wij nooit hinder
ondervinden bij de aanlevering van onze materialen.
De GewoonGers wanden en deuren bestaan uit twee zijdes
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die qua uiterlijk van elkaar verschillen. Voor- en achterzijde
worden door het kliksysteem met elkaar verbonden en het
glas wordt zodoende ingeklemd. Lasnaden zijn dus niet aan
de orde. Eén zijde noemen wij de neuszijde en heeft de
uitstraling van de tradiotionele stalen pui. De andere zijde
geeft een knipoog naar het verleden, deze is vlak van
uiterlijk. Deze twee zijden samen vormen het T-profiel.
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Detailfoto’s GewoonGers profiel
Foto 1

Neuszijde profiel

Foto 2

Vlakke zijde profiel

Foto 3

Beëindiging van de wand in
de vrije ruimte

Foto 4

Vloeraansluiting deur en
vast wandonderdeel
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Scharnierdeur

GewoonGers

Scharnierdeur
Deurklinken

Standaard assortiment inbegrepen

Scharnieren

Paumelle scharnieren, mat zwart

D / N slot

Inbegrepen, sparing niet voorbereid

Slotkast

Inbegrepen

Tegenkast

Inbegrepen

Loopslot

Insteekslot voorzien van voorplaat,
mat zwart

Magneetsluiting

Optioneel

Rolslot

Optioneel

Handgreep

Optioneel bij magneet- of rolsluiting

Bovendorpel

Optioneel

Valdorpel

Optioneel

VERKRIJGBAAR IN ENKELE- EN DUBBELE VARIANT

actieve deur
passieve deur

tegenkast
slotkast
deurbeslag

hangkant
sluitkant

Taatsdeur

GewoonGers

Taatsdeur
Vloerveer systeem

Opbouw, inbegrepen bij deuren
tot 100 kg

Vloerpot systeem

Inbouw, inbegrepen bij deuren
vanaf 100 kg

Deurgreep rechthoek

Inbegrepen tot 650mm lengte,
standaard op profiel gemonteerd.
Montage op glas ook mogelijk.
Langere handgrepen op aanvraag.

Deurgreep L-vorm

Optioneel (maatwerk) op profiel
gemonteerd

VERKRIJGBAAR IN ENKELE- EN DUBBELE VARIANT
taatssysteem

sluitkant
taatssysteem

Schuifdeur

GewoonGers

Schuifdeur
Railsysteem

Inclusief proslide systeem
met softclose. Montage mogelijk
aan plafond of wand.

Railsysteem ‘Loft’

Optioneel

Simultaan bediening

Optioneel

Deurgreep rechthoek

Inbegrepen tot 650mm lengte,
standaard op profiel gemonteerd.
Montage op glas ook mogelijk.
Langere handgrepen op aanvraag.

Deurgreep inbouw

Optioneel

D / N slot

Optioneel

VERKRIJGBAAR IN ENKELE- EN DUBBELE VARIANT
RAILSYSTEEM

deurbeslag
d / n slot

sluitkant
geleider

Standaard opdekdeur

GewoonGers

De opdekdeuren van GewoonGers zijn nieuw, strak van
uiterlijk en eenvoudig toe te passen in een bestaande
situatie. Geen gedoe met verbouwingen. De standaard
deuren hebben wij een ‘gers’ jasje gegeven en zijn toe te
passen zijn in vrijwel alle (nieuwbouw)kozijnen.
Onze deuren worden gemaakt van aluminium.
Stalen deuren zijn te zwaar om toe te passen in een
opdekkozijn. De profielen van de opdekdeur worden
voorzien van een poedercoat afwerking met structuur.
Hierdoor krijgen deze een stoer en levendig karakter.

Bestaande situatie in een woning met standaard opdekkozijn, 2315mm hoog

Met GewoonGers liggen de looks van een stalen deur
binnen handbereik!
De terugkomst van industriële inrichting en aankleding
van woningen is al een tijdje aan de gang en spreekt veel
mensen aan. Wij snappen het wel. Het robuuste karakter
van stalen deuren afgewisseld met huiselijke elementen
vinden wij fantastisch!

Vervanging standaard opdekdeur door GewoonGers opdekdeur, 2315mm hoog

Lassen van de profielen is overbodig, dus ook geen lasnaden zichtbaar

De deuren draaien op paumellescharnieren en kunnen naar één zijde worden geopend

Type

GewoonGers opdekdeur

Deurdikte

47mm

Standaard hoogte

2015mm, 2115mm, 2315mm

Standaard breedte

780mm, 830mm, 880mm, 930mm

Deurklink

Optioneel, standaard assortiment

Slotkast

Optioneel

Toepassing

Bestaand kozijn

Design

Keuze uit 3 type designs

Glassoort

4mm gehard veiligheidsglas

Afwerking

Poedercoat, structuur

Kleur

RAL 7021 mat

Maatwerk

Tevens mogelijk in overleg

Standaard opdekdeur

GewoonGers

Met de standaard opdekdeuren van
GewoonGers bieden we jou de keuze uit drie
vooraf geselecteerde designs. Deze designs zijn
een mooie aansluiting op bijna iedere woonstijl.
Ga je voor een industrieel uiterlijk of juist voor
een modern ontwerp? De keuze is aan jou.

INDUSTRIEEL
3 GLASPANELEN

MODERN
3 GLASPANELEN

MODERN
4 GLASPANELEN
Bij deurhoogte
van 2315mm

GewoonGers opdekdeur - verdeling in 3 gelijke glaspanelen - modern

GewoonGers opdekdeur - verdeling in 3 glaspanelen - industrieel

GewoonGers opdekdeur - verdeling in 4 gelijke glaspanelen - modern

Wij van GewoonGers vinden details erg belangrijk.

Als finishing touch is er nog de keuze uit een selectie

De opdekdeur wordt machinaal geproduceerd waardoor

van 4 deurkrukken. Hiermee wordt de stijl van de deur

een strak design één van onze kenmerken is.

nog eens extra benadrukt. Vallen deze niet in de smaak?

Ook laswerk is overbodig omdat de deur wordt opgebouwd

Geen probleem dan leveren wij de deur zonder kruk

vanuit een kliksysteem. Geen lasnaden dus, en altijd

en monteer je eenvoudig een kruk naar eigen keuze!

dezelfde hoogwaardige kwaliteit.

Productie

GewoonGers
GewoonGers beschikt over een eigen
productieruimte. Zo kunnen we de kwaliteit
waarborgen die we beloven. Ook denken wij
graag mee in unieke oplossingen voor uw
project. Stel ons op de hoogte van uw ideëen.
Bekijk ook eens onze vele referenties op de
website. Maandelijks voegen wij nieuwe
projecten toe.
De productieruimte grenst aan onze showroom.
Zo krijg je een beetje het ‘’open keuken’’ idee.
We zijn trots op onze producten en laten je
graag meekijken. Niet alleen naar het
eindresultaat, maar ook naar de
werkzaamheden die we uitvoeren om het
eindresultaat tot stand te krijgen.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens bij
ons langs. We staan voor je klaar of je nu een
afspraak hebt gemaakt of ons een spontaan
bezoek brengt.

100% MAATWERK
BEGELEID VAN ONTWERP
TOT PLAATSING
RUIME PRODUCTIECAPACITEIT
DUURZAAM
DEMONTABEL
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