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SlimSeries is een complete serie binnendeuren met smalle 
stijlen van slechts 60 mm. Naast de kenmerkende zwarte  
glasdeuren in diverse uitvoeringen kent de serie ook  
gesloten paneeldeuren in wit. De deuren vormen samen 
een prettig contrast en passen in perfecte harmonie in  
elke ruimte.
De deuren zijn toepasbaar als draai- en schuifdeur en 
worden altijd geleverd inclusief speciaal ontwikkeld hang- 
en sluitwerkpakket. Dit is noodzakelijk, standaard sloten en 
deurkrukken passen namelijk niet op de smalle stijlen.

slimseries ultra

U wilt nog meer exclusiviteit? Kies dan voor SlimSeries 
Ultra. Door toepassing van schuif- en taatssystemen is 
het gelukt om de stijlbreedte nog verder te versmallen tot 
slechts 30 mm. Simpel, eenvoud, dat is SlimSeries Ultra.

bijpassend beslag

De smalle stijlen van SlimSeries en SlimSeries Ultra zijn 
mogelijk doordat Skantrae, speciaal voor deze series,  
uniek beslag heeft ontwikkeld. Extra smalle sloten, rozetten 
met een minimale diameter en prachtige krukken en grepen 
die qua design volledig in balans zijn met het ontwerp 
van de deur. De hang- en sluitwerk collectie bestaat uit 
grepen, krukken en kommen in mat zwart, mat chroom, 
RVS en inox.
SlimSeries deuren worden altijd verkocht in combinatie 
met een hang- en sluitwerkpakket.

toepassingen

SlimSeries binnendeuren kunnen op drie manieren  
worden toegepast:

Draaideur [SlimSeries]
De meest voorkomende toepassing in Nederland is de 
draaideur. Afgehangen in een stomp- of opdekkozijn,  
middels scharnieren, paumelles of blind scharnieren.  
De deur wordt geopend met een kruk of indien gewenst 
met een greep.  

Schuifdeur [SlimSeries +  SlimSeries Ultra]
Schuifdeuren worden steeds vaker toegepast. De voor-
delen zijn duidelijk, de deur draait niet open maar schuift 
voor of in een wand en neemt zo minder ruimte in. Naast 
functioneel zijn schuifsystemen ook een lust voor het oog. 
Schuifdeuren opent u met een greep of een kom.

Taatsdeur [SlimSeries Ultra]
Taatsdeuren kenmerken zich functioneel door de moge-
lijkheid naar twee kanten te kunnen draaien. U opent een 
taatsdeur door deze eenvoudigweg open te duwen in uw 
looprichting. Taatsdeuren zijn alleen leverbaar met grepen. 
Daarnaast behoeft een taatsdeur geen kozijn waardoor zijn 
minimalistische karakter nog duidelijker naar voren komt.

slimseries ultra enkel taats ssl 4103 
met greep tupelo rvs

schuifsysteem foxtrottaatsslimseries ssl 4004 met deurgreep biloxi zwart slimseries ssl 4023 met greep cambria rvs en schuifsysteem 
foxtrot

slimseries ultra ssl 4104 met greep tupelo rvs  
en schuifsysteem alfa
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25 mm 25 mmdraai draai taatsschuif schuif schuif45 mm 45 mm 25 mm

60 mm 30 mm

bekijk de 
slimseries ultra 

sfeer film

bekijk de 
slimseries sfeer film
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industrieel vormgegeven 
binnendeuren met extreem 
smalle stijlen. 

lie fhebbers van minimalisme 
schreeuwen erom, skantrae 
ontwikkelde ze. 

Ga naar www.skantrae.com/slimseries voor meer de-
tails. Daar vindt u alle modellen en helpen wij u de juiste 
maat deur te vinden compleet met het passend hang- en 
sluitwerkpakket.

Uiteraard kunt u ook terecht bij onze dealers. Kijk voor 
een actueel overzicht of een dealer bij u in de buurt op 
www.skantrae.com/zoek-dealer

Natuurlijk bent u ook welkom in onze showroom in  
Zevenaar. Neem daarvoor alstublieft contact met ons  
op zodat wij u uitgebreid kunnen informeren. 

uniek 
minimalistisch 
design

bekijk de slimseries in uw eigen interieur  
met de skantrae app. kijk voor meer info  
op www.skantrae.com/app

slimseries ultra dubbel taats ssl 4104 met greep vernal 50 cm zwart


