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AGILE en
 CS 80 MAGNEO

Schuifdeuren voor 
binnenruimten.
Manueel of  
automatisch bediend.
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AGILE en CS 80 MAGNEO.
Manueel of automatisch bediende schuifdeuren.
Comfortabel en ruimtebesparend voor binnenruimtes.

Schuifdeuren van DORMA 
zijn meer dan een ruimtebe-
sparende oplossing voor krap 
bemeten ruimten.
Zij verhogen de comfortbele-
ving en plaatsen tijdloze  
designaccenten. Keuzemoge-
lijkheden zijn bijvoorbeeld 
het beslag AGILE voor hand-
bediende schuifdeuren en de 

automatische schuifdeuraan-
drijving CS 80 MAGNEO.
Beide sluiten fraai onderling 
aan door hun nagenoeg  
identieke design en de even-
eens op elkaar afgestemde 
oppervlakken in rvs-design.  
Het DORMA schuifdeuren  
gamma biedt individuele  
oplossingen in premium  

kwaliteit om tegemoet te  
komen aan de eisen van ie-
der ruimtelijk concept, zowel 
in professionele omgevingen 
als kantoorruimtes, artsen-
praktijken en advocatenkan-
toren, als in woningen.

De automatische schuifdeuraandrijving CS 80 MAGNEO 
opent de houten deur van de conferentieruimte.

Handbediende schuifdeur AGILE 150 in een tweevleugelige uitvoering 
– hier geïnstalleerd aan de slaapkamerzijde van de hotelkamer.

manueel

„Wanneer we onze handen vol hebben, bie-
den automatische deuren een groot gemak“

automatisch
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NIEUw: CS 80 MAGNEO, nu met vergrendelfunctie 
en DORMA rvs-design (mat) oppervlak.

CS 80 MAGNEO met deurvergrendeling en  
DORMA rvs-design (mat) oppervlak.

NIEUw: vergrendelingsfunctie
De vergrendelfunctie van de automatische schuif-
deuraandrijving CS 80 MAGNEO voorkomt dat onbe-
voegden de afgesloten ruimte kunnen betreden.
Deze is onder de kap van de aandrijving ingebouwd 
en wordt via een sleutelschakelaar bestuurd.

NIEUw: Oppervlak in mat DORMA rvs-design
De CS 80 MAGNEO in de uitvoering DORMA rvs-design 
(mat) – passend bij de rvs-look van de AGILE (afbeel-
ding geheel onderaan).

automatisch

„Voor mij staan automatische deuren voor 
meer bewegingsvrijheid en een stukje luxe.“

De automatische schuif-
deuraandrijving CS 80 
MAGNEO is nu, naast het 
met aluminium oppervlak, 
ook in rvs-look leverbaar: 
DORMA rvs-design mat.  
De strakke zakelijke vorm-
geving past zeer fraai bij  
de rvs-uitvoering van het 

manuele schuifdeurbeslag 
AGILE en benadrukt een 
verfijnd en modern  
interieur.  De MANET glas-
houders en schelpgreep zijn 
leverbaar in  rvs-design.  
Een nieuwe vergrendelings-
functie beveiligt ruimten  
tegen toegang door onbe-

voegden. 
De vergrendeling is inge-
bouwd onder de kap en 
hierdoor onzichtbaar.
Een sleutelschakelaar regelt 
de ver- en ontgrendeling.



6 7

DORMA AGILE en CS 80 MAGNEO.
Slanke sierlijke profielen voor professionele omgevingen.

Transparant en luxueus design: volglazen oplossingen met 
het handmatig bediende AGILE schuifdeursysteem.

Bij uitstek geschikt, wanneer aanraakvrij bedienen van de deur, bijvoorbeeld  
in medische ruimten, noodzakelijk is: automatische schuifdeuraandrijving  
CS 80 MAGNEO, aangestuurd door een aanraakvrije schakelaar (Magic Switch).

As expland andior sum verum alitis as dias 
magnati nihil ipid ulpa perum faccae illor 
secerspic tem autae que con nonsecesed quo 
offici nienihit, cusantiustem doluptatur

De DORMA schuifdeuroplos-
singen AGILE en CS 80  
MAGNEO versterken de uit-
straling van representatieve 
ruimtelijke concepten in ad-
vocatenkantoren, medische 
praktijken, kantoorruimtes, 
showrooms, hotels en  
restaurants.
 „Wanneer het om de hygiëne 

automatischmanueel

„Wanneer het om de hygiëne gaat, zijn 
geautomatiseerde oplossingen eigenlijk 
onmisbaar.“

gaat, zijn geautomatiseerde 
oplossingen eigenlijk onmis-
baar.“ 
 
Met hun fraaie, harmonieus 
design laten beide systemen 
op overtuigende wijze zien, 
hoe fraai technisch vernuft 
en vormgeving met elkaar in 
evenwicht gebracht kunnen 

worden. Een bewegingsmel-
der verhoogt het gebruiks-
comfort van de automatische 
schuifdeuraandrijving CS 80 
MAGNEO  en maakt een 
aanraakvrij passeren van de 
deur mogelijk. Dit is bijzon-
der handig tussen keuken en 
restaurant of in sanitaire 
ruimten.
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woonruimten worden belevingsruimten.
Met AGILE en CS 80 MAGNEO.

Onzichtbaar ingebouwd: De CS 80 MAGNEO bedient de deur  
automatisch, hier geactiveerd door een bewegingsmelder.

Manueel bediende schuifdeuroplossing: AGILE 150 DORMOTION.
Veerdemping zorgt voor zachtjes sluiten van de deur in de eindpositie.

DORMA schuifdeuren zijn 
het bewijs dat wooncomfort 
en functionaliteit elkaar niet 
uitsluiten. 
Tussen slaapkamer en bad-
kamer of woon- en eetkamer 
scheppen AGILE en CS 80 
MAGNEO een vloeiende 
overgang.
Hun sierlijke profielen 

plaatsen interessante opti-
sche accenten of blijven een 
bijna onzichtbaar element in 
wand en deurframe.
 
„SoftMotion“ – veiligheid in 
„low-energy-modus“.
De CS 80 MAGNEO is 
geruststellend veilig: de au-
tomaat stopt behoedzaam, 

zodra de deur een weerstand 
herkent. Daarom is de aan-
drijving in de low-energie-
modus doorgaans zonder 
extra veiligheidssensoren 
inzetbaar. Voor meer gemak 
en bewegingsruimte in je 
eigen huis!

manueel

„Bij onze automatische deur heeft de loopauto van 
onze zoon altijd voorrang.“

automatisch
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Toepassingsbereik

Deurgewicht

Techniek

Afmetingen

Design

Uitvoeringen

Bediening

Montage

Universeel inzetbaar, in het interieur van  
projectgebouwen en in woningen.
 
 
Geschikt voor glazen, houten en metalen deuren. 

Voor enkele deuren.

 
Tot 80 kg totaalgewicht.

Magneettechnologie met „low-energy-modus“:
Het behoedzame loopgedrag van de deurvleugel vereist 
in de low-energy-mode doorgaans geen extra veiligheids-
sensoren op grond van de normen DIN 18650, ANSI en 
BSI.

NIEUw: vergrendelfunctie.

Hoogte 62 resp. 75 mm, diepte 60 mm.
Openingsbreedtes van 665 mm tot 1.125 mm  
met 3 aandrijflengtes.

DORMA Contur Design

Leverbaar in aluminium en 
NIEUw: Rvs-look – mat DORMA rvs-design.  
(passend bij AGILE in rvs-look)

Activering van de automaat via drukschakelaar, aanraak-
vrije schakelaar (Magic Switch), bewegingsmelder, 
draadloze afstandsbediening of transponder met code-
ring (AutoSwitch). Ook handmatig aanschuiven van de 
deur is mogelijk (Push&Go).

Plafond- of wandmontage, zichtbaar of verdekt. 
Montage aan bovenlichten in volglassystemen. 

Eenvoudige montage en inbedrijfstelling door Plug & Go
met 230 V standaard-netspanning.   
 
Betrouwbaar, slijtagearm en gemakkelijk naderhand  
in te bouwen.

Universeel inzetbaar, in het interieur van zowel projectge-
bouwen als in particuliere woningen. Ook toepasbaar voor 
toegangsdeuren naar badkamers.

Geschikt voor glazen en houten deuren.

Voor enkele- en dubbele deuren.

AGILE 50 tot 50 kg totaalgewicht.
AGILE 150 tot 150 kg totaalgewicht.
Zie voor verdere details de technische brochure.

DORMOTION-techniek: zachtjes en zelfstandig sluiten en 
openen tot de eindstop door het gesynchroniseerd veerdem-
per-mechanisme.  
 
Door het verschuiven van één van de vleugels van de dubbele 
deur, wordt de tweede deur automatisch meebewogen.
 
Standaard: afgeremde stop en veilige stilstand in de  
eindpositie.

AGILE 50: hoogte 49 mm x diepte 46 mm.
AGILE 150: hoogte 63 mm x diepte 54 tot 83 mm.
(afhankelijk van de montagesituatie) 

Openingsbreedtes zijn systeemafhankelijk.

DORMA Contur Design

Diverse oppervlakken, geanodiseerd of in kleur gemoffeld 
in alle bekende anodisatie- en RAL-kleuren.

Handmatig aanschuiven.

Plafond- of wandmontage of montage aan bovenlichten in 
volglassystemen.
 
Eenvoudig te monteren, robuust en duurzaam.

CS 80 MAGNEO – de aandrijving voor  
automatische schuifdeuren in het interieur.

AGILE – het beslag voor manueel bediende  
schuifdeuren in het interieur.

Op www.dorma.nl / www.dorma.be 
vindt u meer beslag voor handbe-
diende schuifdeuren voor binnen-
ruimten.

Op www.dorma.nl en www.dorma.be 
vindt u meer automatische schuif-
deuroplossingen voor uiteenlopende 
toepassingen.

„DORMOTION“ 
Technik

“DORMOTION” 
technologie

CS 80 MAGNEO met „low-energy-modus“:
al bij een lichte aanraking stopt de deur en 
schuift weer terug.

“SoftMotion” 
veiligheid


