
 CS 80 
MAGNEO

De nieuwe  
automatische schuifdeur  
voor ieder interieur.



Deze aandrijving kan 
zowel met een glazen 
deurblad als met een 
standaard houten deur-
blad uitgevoerd worden.  
Het vormt een absolute 
blikvanger die het 
comfort verhoogt in de 
woning of in een profes-
sionele omgeving, zoals 
medische praktijken, 
kantoren, hotels en 
restaurants. Ook minder 
mobiele mensen zullen 
een automatische deur 
ten zeerste appreciëren.

De compacte CS 80 MAGNEO schuifdeuraandrijving: 
revolutionaire, magnetische technologie voor ieder 
interieur.
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Voor ieder 
interieur bestaat 
een gepaste 
schuifdeur.

met  
„SoftMotion“ 
beveiliging.

Achter een slank afdek-
profiel, in het bekroonde 
DORMA Contur design, 
schuilt een geavanceerde 
magneettechnologie.  
Deze zorgt voor een  
bijzonder gering kracht-
verloop tijdens de 
beweging van de deur, 
met andere woorden een 
„Low-Energy-Mode“.  
Deze werking maakt 
bijkomende veiligheids-
sensoren overbodig, 
met als resultaat een 
uiterst elegante esthetiek 
gecombineerd met de 
„SoftMotion“ veiligheid.

Reeds bij een lichte aanraking 

stopt de deur en keert ze terug.

„SoftMotion“ 
beveiliging



Private woning

Kantoren

Hotels 

Horeca

Praktijken
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„SoftMotion“ 
beveiliging



Automatisch, 
licht, 
betrouwbaar. 

Een absolute 
blikvanger in 
iedere woning.
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CS 80 MAGNEO: een absolute vernieuwing in de realisatie 
van ieder interieur.

Dit innovatieve schuifdeursysteem met automatische 
aandrijving geeft woonruimtes een zeer eigentijdse en 
elegante uitstraling.  Dankzij z'n onopvallend design en de 
uitvoering met glazen of houten deurvleugel, kan de CS 80 
MAGNEO in ieder interieur toegepast worden.  Dit geruisloos 
systeem beschikt bovendien over een hele reeks functies en 
mogelijkheden die het comfort bevorderen. 
Uitgevoerd met een bewegingsmelder opent en sluit de deur 
volledig automatisch.

De CS 80 MAGNEO opent nieuwe perspectieven,
zoals bijvoorbeeld:

g	 tussen de keuken en de woonkamer
g	 tussen de woonkamer en de inkomruimte
g	 tussen de slaapkamer en de badkamer
g	 tussen de slaapkamer en de dressing
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Een expressie van uw individuele interieurstijl: automatische 
schuifdeuren van DORMA.  In deze afbeelding wordt het  
„Telio 3“ glasdeurprogramma van MAME voorgesteld.



Een groot effect 
op het interieur.

Automatisch, 
functioneel, 
design.
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Esthetisch en transparant:  
de CS 80 MAGNEO met MANET 
punthouders als discreet element 
in het glasvlak.

CS 80 MAGNEO.
Ook geschikt voor praktijk-
ruimtes en kantoorgebouwen.

Met zijn compact en hoog-
waardig design draagt de 
CS 80 MAGNEO bij aan de 
esthetische uitstraling van 
het interieur in kantoor-
gebouwen.  Iedere deur  
opent verrassend moeiteloos 
en stil.  Een automatische 
schuifdeur zorgt voor een 
professionele sfeer en biedt 
heel wat comfort.  Klanten 
en bezoekers zullen zich 
onmiddellijk welkom voelen. 
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Toonaangevend design op kantoor:  
de CS 80 MAGNEO, hier in combinatie met een  
glazen deur van MAME.

De CS 80 MAGNEO maakt 
van de deur een visitekaartje 
voor uw bedrijf. 

Toonaangevend design  
en overtuigende techniek, 
bijvoorbeeld bij

g	 advocatenkantoren

g	 notariaten

g	 belastingskantoren

g	 boekhoudkantoren



Esthetisch  
design.

Voor zij die op 
zoek zijn naar 
iets speciaals.
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CS 80 MAGNEO. 
Een highlight voor  
exclusieve hotels.

Een toegang was nog nooit 
zo uitnodigend als met de 
CS 80  MAGNEO.  Dankzij 
zijn compacte en esthetische 
design springt hij bijzonder 
in het oog.  Uw gasten zullen 
onder de indruk zijn wanneer 
de schuifdeur bijna geruis-
loos opzij schuift.  Bij dit  
automatisch schuifdeur-
systeem is niet alleen het 
design van belang: de  
CS 80 MAGNEO biedt 
5-sterrencomfort, gemak en  
bewegingsruimte.

Niet alleen bij de eerste 
montage, maar ook achteraf 
kan het systeem eenvoudig 
met tal van bedieningen 
uitgerust worden.
Veilig is de CS 80 MAGNEO 
ook, want in de Low-Energy-
Mode worden personen en 
hindernissen reeds bij 
een lichte aanraking 
gedetecteerd, waardoor de 
deur stopt en heropent.  De 
CS 80 MAGNEO staat dus 
garant voor 'veiligheid' in alle 
betekenissen van het woord.

Inspirerend design: een 
badkamer met Glamü beslag 
voor douches en de CS 80 
MAGNEO.

Een elegante oplossing: de 
CS 80 MAGNEO kan ook ge-
bruikt worden als toegang tot 
een bergruimte of dressing.

Een fascinerende vernieu-
wing: de CS 80 MAGNEO 
verrijkt het interieur.  Hier 
uitgevoerd met DORMA 
MANET punthouders.
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de gasten steeds opnieuw te-
rugkomen.  De automatische 
schuifdeur CS 80 MAGNEO 
verhoogt het comfort voor de 
gasten, bijvoorbeeld wanneer 
ze gebruikt wordt tussen de 
inkom en het restaurant.  De 
CS 80 MAGNEO, uitgerust 
met een bewegingsdetector, 

In een restaurant is het van 
essentieel belang om de 
gasten telkens weer met iets 
nieuws te verrassen.  Dit 
wordt niet alleen bereikt 
door het opdienen van 
culinaire hoogstandjes, maar 
ook door het creëren van een 
aangename sfeer waardoor 

CS 80 MAGNEO, bijzonder geschikt in de horeca-sector.

biedt een hygiënische  
doorgang van bijvoorbeeld 
de keuken naar het restau-
rant of naar de sanitaire 
ruimte.

Open voor  
vernieuwing.

Een idee 
die iedere gast 
inspireert.
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Toegang tot de sanitaire ruimte, 
met een gezandstraalde schuifdeur 
uit het MAME productgamma en 
de CS 80 MAGNEO aandrijving.
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De CS 80 MAGNEO schuif-
deur kan zowel in als op de 
wand of muur gemonteerd 
worden. Deze stijlvolle, bijna 
gewichtloze en stille schuif-
deur is een meerwaarde voor 
ieder interieur.

De CS 80 MAGNEO zorgt 
iedere werkdag opnieuw voor 
een vlotte doorgang tussen 
de verschillende ruimtes in 
het bedrijf. 
Een automatische deur is  
in bijzonder geschikt op 
plaatsen waar hygiëne van 
belang is en tocht vermeden 
moet worden.  

DORMA CS 80 MAGNEO. 
Comfort, discretie en hygiëne in praktijkruimtes.

Overtuigende techniek,  
in bijzonder voor

g	 dokters- en tandartsenpraktijken
g	 	physiotherapeutische ruimtes
g	 massagepraktijken

Ruimte
optimaal
indelen.

Creëer een  
professionele 
omgeving.
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Een toegangsgecontroleerde 
automatische doorgang:  
de CS 80 MAGNEO tussen 
de receptie en een praktijk- 
ruimte.

Geschikt in medisch 
gevoelige context:  
de CS 80 MAGNEO in 
combinatie met een 
houten deurblad.
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Drukknop 

De CS 80 MAGNEO 
opent de deur na im-
puls via een drukknop.  
Nadat de gebruiker 
door de deur is gegaan, 
sluit deze terug auto-
matisch.

Detector 

De CS 80 MAGNEO 
kan ook geactiveerd 
worden door een de-
tector.  De deur wordt 
geopend wanneer de 
gebruiker zich in het 
detectieveld bevindt.

Afstandsbediening 

De CS 80 MAGNEO 
kan optioneel met een 
afstandsbediening 
geopend worden. 

AutoSwitch

Bij het naderen van de 
deur wordt deze met 
behulp van een zender 
automatisch geopend.  
Met een geprogram-
meerde code kan de 
toegang gecontroleerd 
worden.

Push&Go 

De deur opent auto-
matisch nadat ze met 
de hand een aantal 
centimeters werd open- 
geschoven.  Na de in-
gestelde openhoudtijd 
sluit de deur automa-
tisch.
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Bediening met:

„SoftMotion“ 
beveiliging



CS 80 MAGNEO
Een innovatieve systeemoplossing met veel functies.

Waar kan de CS 80 MAGNEO toegepast worden?  Welke 
afmetingen zijn er mogelijk?  Hoe kan de deur geopend  
worden?  Wat indien er stroomonderbreking is?  Op deze en 
vele andere vragen geven de volgende punten en afbeeldingen  
een beknopt en duidelijk antwoord.

Handbediening

De CS 80 MAGNEO is een 
elektrische schuifdeur-
aandrijving.  Bij stroomuit-
val kan de deur probleem-
loos manueel geopend en 
gesloten worden.

„SoftMotion“ beveiliging

De gevoelige beweging in de 
"Low-Energy-Mode" maakt 
het gebruik van veiligheids-
sensoren overbodig, conform 
de DIN 18650, ANSI en 
BSI-normen.

Permanent open

De CS 80 MAGNEO kan 
een deur voor een gewenste 
tijd volledig open houden.  
Deze functie wordt met een 
schakelaar op de aandrijving 
geactiveerd.

Plug&Go

De CS 80 MAGNEO is een 
complete unit.  Hij is een-
voudig te monteren en in te 
schakelen.  Hij is betrouwbaar, 
onderhoudsarm en eenvoudig 
uit te breiden met allerhande 
bedieningen.

g	 Nieuwe schuifdeuraandrijving met magneettechnologie

g	 De gevoelige beweging in de Low-Energy-Mode maakt  
het gebruik van veiligheidssensoren overbodig

g	 DORMA Contur Design

g	 Geschikt voor toepassing met glazen, houten en metalen 
deurvleugels tot 80 kg

g	 Optioneel kunnen extra veiligheidssensoren aangesloten 
worden (Full-Energy-Mode).

g	 Geschikt voor toepassing in zowel de private woning als 
professionele interieurs 

g	 Montage zowel inbouw als opbouw mogelijk

g	 Afmetingen: profielhoogte 62 of 75 mm naargelang de 
toepassing, diepte 60 mm

g	 Doorgangsbreedtes van 665 mm tot 1.125 mm  
met 3 aandrijvingslengtes

g	 Eenvoudige montage en ingebruikname

De CS 80 MAGNEO met 
MANET punthouders.
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Mobiele scheidingswanden

Deurtechniek

Automatic

Glasbeslagtechniek

Vluchtwegtechniek en  
toegangscontrole


