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argenta® pivotica® - Onzichtbaar pivot scharnier

Argent Alu introduceert argenta® pivotica®, een nieuw, minimalistisch en onzichtbaar pivot-scharnier met 
verschillende unieke eigenschappen.

Dankzij de compacte afmetingen is de pivotica® niet enkel eenvoudig te monteren in de deur, maar kan men tevens 
dit pivotscharnier toepassen voor pivoterende kamerhoge deuren.

Met dit innoverend pivot-scharnier kan zelfs het scharnierpunt van de deur vrij gekozen worden (op minimum 
40 mm van de zijkant van de deur); zo kan men bijvoorbeeld brede deuren laten roteren in het midden en is de 
pivotica® geschikt voor zowel linkse als rechtse deuren.

Dankzij de argenta® pivotica® kunnen architecten creatief omgaan met ruimtelijke volumes en wanden aangezien er 
voor dit pivot-scharnier geen deurkader nodig is en men de deur perfect vlak met de wand kan plaatsen.

Alle onderdelen van dit pivot-scharnier zijn roestbestendig. De pivotica® is geschikt voor binnendeuren van zowel 
moderne residentiële woningen als openbare gebouwen en kantoren. De pivotica® wordt bij voorkeur gebruikt in 
combinatie met de magnotica®, een contactloze magneetdeursluiter.

Uitvoering: geborstelde inox

Voordelen
• Onzichtbaar

• Geschikt voor kamerhoge deuren

• Geen zichtbare deursluiter

• Eenvoudige montage

• Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)

• Uitlijnen (haaks hangen) regelbaar

• Vaste standen van -90° / 0° / 90°

• Kindvriendelijk (gemakkelijk te openen)

• Pivotsysteem in deurblad (ipv vloer/plafond)

Max. deurgewicht 45 kg

Max. deurbreedte 1500 mm

Min. deurdikte 40 mm

PATENTED TECHNOLOGY
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Argent Alu: dé referentie voor het openen van deuren

Opgericht in 1909 is Argent Alu, beter bekend onder de 

merknaam argenta®, al meer dan 100  jaar actief in de 

ontwikkeling en productie van paumellen en scharnieren 

voor de binnendeur.

Dankzij een doorgedreven verticale integratie kan 

Argent Alu een volledig gamma aan deurbeslag aanbieden. 

Argent  Alu heeft een eigen ontwikkelingsafdeling en 

testlabo maar ook matrijzenbouw, kunststofspuitgieten, 

productie, aluminiumbewerking, anodisatie, lakken 

en montage worden in huis beheerd. Onze lokale 

verkoopteams geven ondersteuning aan onze verdelers 

en volgen de marktevoluties steevast op de voet.

Het ruime productgamma bestaat ondermeer uit:

- Onzichtbare scharnieren invisible®

- Paumellen in alle maten, kleuren en uitvoeringen (zowel 

modern als cottage)

- Binnenschuifdeurbeslag argenta®slide voor houten en 

glazen deuren

- Een uitgebreid gamma venster- en luikbeslag

- Onzichtbaar deurkader invisidoor®




