
Geschikt voor alle typen deuren
Enkele en dubbele pendeldeuren;
van hout, aluminium en staal.

Onzichtbaar
Het systeem is vrijwel onzichtbaar.
De boven- en onderspeun zijn
opgenomen in de deur. Alleen het
draaipunt is zichtbaar.

Geschikt voor kamerhoge
deuren

De unieke BS-30 is zowel
horizontaal als verticaal
verstelbaar. Hierdoor kunt u de
BS-30 monteren tot 3 mm. onder
het plafond, ook bij kamerhoge
deuren.

Draaipunt
Keuze uit: kopse kant of midden
van de deur.

Lichte bediening

Afwerking
Standaard in RVS en zwart. Elke
andere RAL kleur is mogelijk op
aanvraag.

Geschikt voor vloerverwarming
Voor de solide bevestiging hoeft u
maar 8 mm. diep te boren.
Hierdoor is de kans op
beschadiging van de verwarming
vrijwel nihil. De design RVS-plaat
zorgt voor een stijlvolle uitstraling.

Getest
Conform DIN EN1154. Garantie
van minimaal 500.000 cycli.

Instelbare sluitsnelheid
Standaard met instelbare
sluitsnelheid: u bepaalt zelf hoe
snel de deur dichtvalt. Door de
0-punt instelling van onze
systemen valt de deur altijd terug
tot dezelfde stand. Wilt u de deur
vast zetten in een bepaalde hoek?
Dat kan ook.

Deurgewicht
Standaard geschikt voor een
gewicht tot 100 kg per deurblad.
De premium versie is tot 150 kg
geschikt.

5 jaar garantie

Deurbreedte
Standaard geschikt voor een
deurbreedte tot 950 mm.
Premium variant tot 1250 mm.

Brandwerende versies Mertech taatsdeursystemen
doen meer met minder

Mertech taatsdeursystemen
doen meer met minder

Geschikt voor glazen deuren
Enkele of dubbele pendeldeuren.

Geschikt voor kamerhoge
deuren

Draaipunt
Keuze uit: kopse kant of midden
van de deur.

Lichte bediening

5 jaar garantie

Deurgewicht
Standaard geschikt voor een
gewicht tot 100 kg per deurblad.

Getest
Conform DIN EN1154.

Deurbreedte
Standaard geschikt voor een
deurbreedte tot 950 mm,
variërend tot 1250 mm.

Instelbare sluitsnelheid
Standaard met instelbare
sluitsnelheid: u bepaalt zelf hoe
snel de deur dichtvalt.

Door de 0-punt instelling van onze
systemen valt de deur altijd terug
tot dezelfde stand. Wilt u de deur
vast zetten in een bepaalde hoek?
Dat kan ook.

Geschikt voor vloerverwarming
Voor de solide bevestiging hoeft u
maar 8 mm. diep te boren.
Hierdoor is de kans op
beschadiging van de verwarming
vrijwel nihil. De design RVS-plaat
zorgt voor een stijlvolle uitstraling.

Afwerking
Standaard in RVS en zwart. Elke
andere RAL-kleur is mogelijk op
aanvraag.

Geschikt voor alle typen deuren
Enkele en dubbele pendeldeuren;
van hout, aluminium en staal.

Onzichtbaar
Het systeem is vrijwel onzichtbaar.
De boven- en onderspeun zijn
opgenomen in de deur. Alleen het
draaipunt is zichtbaar.

Geschikt voor kamerhoge deuren

Horizontaal als verticaal
verstelbaar

De unieke PSU-360 is zowel
horizontaal als verticaal verstelbaar.
Hierdoor kunt u de PSU-360
monteren tot 3 mm. onder het
plafond, ook bij kamerhoge deuren.

Draaipunt
Keuze uit: kopse kant of midden
van de deur.

Lichte bediening

5 jaar garantie

Deurgewicht
Standaard geschikt voor een
gewicht tot 250 kg per deurblad.
Tot 500 kg is ook mogelijk.

Deurbreedte
Geschikt voor elke deurbreedte.
Zowel binnen als buiten toepasbaar.
Draaicirkel van 360 graden.
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MERTECH
TAATSDEURSYSTEMEN

MERTECH TAATSDEURSYSTEMEN
DOEN MEER MET MINDER

Het perfecte minimalisme vraagt om maximale
kennis en beheersing van de techniek. Precies dát
vind je ook terug in Mertech taatsdeursystemen.
Onzichtbare systemen die de schoonheid van
taatsdeuren en de karakters van interieurs laten
schitteren zoals het hoort. Fluisterstil. Oersterk,
bestendig en duurzaam. Oplossingen op maat voor
elke toepassing. Eenvoudig te monteren en te
combineren. Systemen waarover is nagedacht. Die
met zorg en vakmanschap zijn geproduceerd.
Zodat je er, eenmaal gemonteerd, geen omkijken
naar hebt.

OVER MERTECH
Mertech biedt je taatsdeursystemen van
hoogstaande kwaliteit voor een acceptabele prijs.
We maken schoonheid, luxe en duurzaamheid
bereikbaar voor liefhebbers van eigentijdse
architectuur en zorgeloos wooncomfort.

We richten ons op de ontwikkeling, inkoop en
distributie van taatsdeursystemen die voldoen aan
de kritische normen van Mertech. Onze
productontwikkeling komt voort uit de meest
actuele eisen en verwachtingen op het gebied van
architectuur en renovatie. Onze partners maken
gebruik van innovatieve en duurzame
productietechnieken.

Mertech taatsdeursystemen
Rijssen, Nederland

Telefoon: 085-060 20 01
Website: mertech.nu
E-mail: info@citgeztrading.nl

BS-10 vaste bovenspeun
- niet nastelbaar
- naaldlagers
- deurkozijn montage

BS-15 verstelbare bovenspeun
- horizontaal nastelbaar
- naaldlagers
- deur met kozijn toepassing

MERTECH TAATSDEURSYSTEMEN
DOEN MEER MET MINDER

BS-20 vaste bovenspeun
- niet nastelbaar
- naaldlagers
- plafondmontage

BS-25 verstelbare bovenspeun
- horizontaal nastelbaar
- naaldlagers
- plafondmontage
- lasbaar

VLOERPLATEN
DESIGN

BS-30 verstelbare bovenspeun
- horizontaal & vertikaal nastelbaar
- glijlager technologie
- plafondmontage

VP-20 Design
- Vloerverwarming vriendelijk

- Nastelbaar

- Design uitvoering

VP-30 Design Renovatie
- Vloerverwarming vriendelijk

- Nastelbaar

- Design uitvoering

- Voor aansluiting met 2 vloeren
Mertech taatsdeursystemen
doen meer met minder

ONTDEK DE
STILLE KRACHT

ACHTER DE MOOISTE
TAATSDEUREN


