HELM Module.Concept 80 en 140
Schuifdeursystemen voor tal van
toepassingsgebieden

Schuifbeslag

HELM Module.Concept 80 en 140
voor schuifdeuren van hout en glas
Schuifdeuren van hout en glas worden alom toegepast in woon- en
werkomgevingen. Om deze reden heeft Woelm twee compacte en
toch flexibele systemen ontwikkeld – het HELM Module.Concept 80
voor schuifdeuren tot 80 kg vleugelgewicht en, helemaal nieuw, het
HELM Module.Concept 140 voor schuifdeuren tot 140 kg vleugel
gewicht.
Het Module.Concept is gebaseerd op de sinds vele jaren beproefde en
steeds verder ontwikkelde beslagen HELM 53 en HELM 73 (Module.
Concept 80) en de HELM 140 (Module.Concept 140). Beide systemen
kunnen worden aangevuld met innovatieve componenten. De modulaire opbouw biedt een snelle offerte mogelijkheid, snelle levertijden,
een compacte voorraad, eenvoudig achteraf uit te breiden en gelijktijdig vele verschillende toepassingsmogelijkheden.
Zowel het HELM Module.Concept 80 als het HELM Module.Concept
140 kan worden gecombineerd met komdeurgrepen uit het omvangrijke assortiment van KWS.
Het HELM Module.Concept 80 is conform DIN 1527:1998 gekeurd
met 200.000 cycli tot 80 kg. Het HELM Module.Concept 140 is tot
120 kg volgens DIN 1527:1998 gekeurd met 100.000 cycli.

Module.Concept 80

voor schuifdeuren van hout en glas
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht
HELM looprail 53/73

HELM glasflens

HELMatic
230 volt aandrijving

HELM deur
lossingsveer

HELM
afdek cliplijsten

HELM montagerail

Toebehoren voor hout en glas

HELM afstandsprofiel

HELM SmartStop

HELM
SmartClose

KWS
deurgrepen

KWS komgrepen
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Module.Concept 80

voor schuifdeuren van hout en glas
HELM 53 tot 50 kg en HELM 73 tot 80 kg vleugelgewicht
HELM ME cliplijst

De HELM ME afdek cliplijst is een uitbreiding voor het Module.Concept 80.
De lijst is bedoeld om de zijdelingse bevestigingsboringen van de HELM
53/73 looprail bij wandmontage af te dekken. In combinatie met de HELM
ME flens om te verzinken verkrijgt men een fraaie slanke opbouw. Passende
afdekkappen zijn apart verkrijgbaar.
Verder kan op de HELM ME cliplijst een naar keuze houten lijst worden
geschroefd. Hierdoor wordt een blindering van de HELM 53/73 looprail en
van de ophanging in deuroptiek bereikt.

HELM SmartStop 53/73

HELM 53

Wij maken een einde aan luidruchtige sluitende en terugspringende deur.
Dankzij ons SmartStop systeem (HELM SmartStop 53/73) toegepast aan
één of beide zijden vangen wij elke deur behendig op en trekken hem
geluidloos in de eindpositie.
De HELM SmartStops garanderen dat gesloten vleugels ook gesloten blijven.
tot 30 kg vleugelgewicht

Productvoordelen
• deur wordt bij het sluiten gedempt en in de eindpositie getrokken
• geruisloos en comfortabel sluiten
• demping kan gebeuren aan één of beide zijden
• onzichtbare montage in het looprailprofiel
• gebruikte luchtcilinder is onderhoudsvrij
• deur wordt in de eindposities gehouden, zodat een extra vangstopper
niet nodig is

tot 50 kg vleugelgewicht

HELM 73

getest volgens
DIN 1527:1998
200.000 cycli

tot 80 kg vleugelgewicht

HELM glasflens

Met de HELM glasflens kunnen EVG- en voor de eerste keer in het Module.
Concept 80 ook GVG-ruiten worden gebruikt. De flens wordt in het glas
bevestigd door een boring. Een optische vernieuwing vormt de nieuwe
afdekkap in ronde en hoekige vorm, die alleen de flens zelf bedekt en
wordt gebruikt in plaats van een cliplijst.
Productvoordelen
• voor enkel veiligheidsglas (EVG) en gelaagd veiligheidsglas (GVG)
• voor glasdiktes van 8 tot 10,76 mm en 12 tot 12,76 mm
• kunststof gelakt in EV1 of roestvaststaal effect

Afdekkappen hoekig

Afdekkappen afgerond
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Module.Concept 80 – HELM 53 / HELM 73
Beslag voor schuifdeuren van hout, wandmontage
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Module.Concept 80 - HELM 73 (HELM 53) hout, wandmontage met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel en lijst om vast te klikken

Module.Concept 80 – HELM 53 / HELM 73
Beslag voor schuifdeuren van hout, wandmontage

Module.Concept 80 - HELM 73 (HELM 53) hout, wandmontage met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel en eigen houten afdekkap
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Module.Concept 80 – HELM 73
Beslag voor schuifdeuren van hout, wandmontage, synchrone werking
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Module.Concept 80 - HELM 73 hout, wandmontage met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel, lijst om vast te klikken en synchrone werking
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Module.Concept 80 – HELM 53 / HELM 73
Beslag voor schuifdeuren van hout, montage in wandnis
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Module.Concept 80 - HELM 73 (HELM 53) hout, montage in wandnis
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Module.Concept 80 – HELM 53 / HELM 73
Beslag voor schuifdeuren van hout, wandmontage, minimale inbouwhoogte
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Module.Concept 80 - HELM 73 ME hout, wandmontage met montagerail en minimale inbouwhoogte
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Module.Concept 80 – HELM 73
Beslag voor schuifdeuren van glas, wandmontage, synchrone werking
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Module.Concept 80 - HELM 73 glas, wandmontage met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel, lijst om vast te klikken en synchrone werking

BNH_02MKAW/11.2016
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Module.Concept 80 – HELM 73
Beslag voor schuifdeuren van glas, wandmontage met glasflens

14

Module.Concept 80 - HELM 73 glas, wandmontage met montagerail en glasflens (EVG/GVG)
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Module.Concept 80 – HELM 53 / HELM 73
Beslag voor schuifdeuren van glas, wandmontage
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Module.Concept 80 - HELM 73 (HELM 53) glas, wandmontage met zijdelings geboorde looprail en lijst om vast te klikken
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Module.Concept 80 – HELM 53 / HELM 73
Toebehoren
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Module.Concept 80 – HELM 53 / HELM 73
Toebehoren
HELM SmartClose

HELM SmartStop 53/73

HELM deur lossingsveer
voor montage in wandnis

HELM 53

tot 30 kg vleugelgewicht

tot 50 kg vleugelgewicht

HELM 73

getest volgens
DIN 1527:1998
200.000 cycli
tot 80 kg vleugelgewicht

zij afdeklijsten
voor schuifdeuren van hout en glas

HELM ME cliplijst

HELM draagprofiel, voor de koppeling van een vast zijdeel

afdeklijsten voor
glasklemstukken

HELM glasflens, rond (EVG/GVG)

HELM glasflens, hoekig (EVG/GVG)

KWS 5251.. komgreep
voor houten

KWS 5254.. komgreep
voor glazen deuren

KWS 5260.. komgreep
voor glazen deuren

Hout

Glas

Zie voor meer toebehoren de catalogus TDH_02G en TDH_02H
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Module.Concept 140

voor schuifdeuren van hout en glas
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht
HELM looprail 140

HELM glasklemstuk
HELMatic
230 volt aandrijving

HELM draagprofiel voor vastzijdeel

HELM flens
minimale inbouwhoogte

Toebehoren voor hout en glas

HELM afstandsprofiel
HELM SmartStop

HELM
SmartClose

KWS grepen
HELM afdek
cliplijsten

KWS komgreep
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Module.Concept 140

voor schuifdeuren van hout en glas
HELM 140 tot 140 kg vleugelgewicht
HELM SmartClose

De HELM SmartClose is een deursluiter, die het veilig en automatisch sluiten
van de deur mogelijk maakt. De HELM SmartClose wordt gebruikt in combinatie met het HELM SmartStop systeem en is geschikt voor houten en voor
glazen schuifdeuren.
Productvoordelen
• automatisch en veilig sluiten
• inzetbaar in combinatie met HELM SmartStop
• geschikt voor glazen schuifdeuren en houten schuifdeuren
• complete blindering mogelijk
• gemakkelijke montage in aan het einde  van de looprail

HELM SmartStop 140

HELM 140

Wij maken een einde aan luidruchtige sluitende en terugspringende
schuifvleugels. Dankzij ons SmartStop systeem (HELM SmartStop 140) voor
toepassing aan één of beide zijden vangen wij elke deur behendig op en
trekken hem geluidloos in de eindpositie.
De HELM SmartStops garanderen dat gesloten vleugels ook gesloten blijven.
Productvoordelen
• deur wordt bij het sluiten gedempt en in de eindpositie getrokken
• geruisloos en comfortabel sluiten
• demping kan gebeuren aan één of beide zijden
• onzichtbare montage in het looprailprofiel
• gebruikte luchtcilinder is onderhoudsvrij
• deur wordt in de eindposities gehouden, zodat een extra vangstopper
niet nodig is

tot 140 kg vleugelgewicht

HELM 140 ME (minimale inbouwhoogte)

HELM 140 ME wordt o.a. ingezet voor hoge schuifdeuren (bijv. als scheidingswand). Het voordeel van deze uitvoering van het beslag is de zeer lage
inbouwhoogte, die wordt bereikt dankzij de in de schuifvleugel verzonken
ophanging.
Productvoordelen
• montagevriendelijk
• hoogwaardige verwerking
• blindering niet nodig
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Module.Concept 140 – HELM 140
Beslag voor schuifdeuren van glas, plafondmontage met zijdeel
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Module.Concept 140 - HELM 140, plafondmontage met zijdeel
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Module.Concept 140 – HELM 140
Beslag voor schuifdeuren van hout, wandmontage

BNH_02MKAW/11.2016

Module.Concept 140 - HELM 140, wandmontage met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel en lijst om vast te klikken

21

Module.Concept 140 – HELM 140
Beslag voor schuifdeuren van glas, wandmontage
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Module.Concept 140 - HELM 140, wandmontage met zijdelings geboorde looprail en lijst om vast te klikken
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Module.Concept 140 – HELM 140
Beslag voor schuifdeuren van hout, wandmontage
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Module.Concept 140 - HELM 140, wandmontage met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel en lijst om vast te klikken
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Module.Concept 140 – HELM 140
Toebehoren
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Module.Concept 140 – HELM 140
Toebehoren
HELM SmartClose

HELM SmartStop 140,
tot 140 kg vleugelgewicht

Lijst voor glasklemstukken

zij afdeklijsten om vast te
klikken,voor schuifdeuren van hout

zij afdeklijsten om vast te
klikken, voor schuifdeuren van glas

HELM draagprofiel, voor de
koppeling van een vast zijdeel

KWS 5254.. komgreep
voor glazen deuren

KWS 8525.. deurgreep
voor glazen en houten deuren

HELM flens ME,
minimale inbouwhoogte

KWS 5251.. komgreep
voor houten deuren

Zie voor meer toebehoren onze brochure BDH_02MKO
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HELM Module.Concept 80 en Module.Concept 140

HELM 73 – plafondmontage, met blindering
aan beide zijden

HELM 73 – telescoop beslag, twee vleugels,
plafondmontage

HELM 140 – wandmontage, met zijdelings geboorde looprail, afstandsprofiel aan beide zijden
en eenzijdige blindering met HELM SmartClose en
HELM SmartStop

HELM 53 – wandmontage, met zijdelings
geboorde looprail, afstandsprofiel en eenzijdige
blindering

HELM 73 – wandmontage, met zijdelings
geboorde looprail, afstandsprofiel en eenzijdige
blindering, twee vleugels synchroon

HELM 140 – wandmontage, met zijdelings
geboorde looprail, afstandsprofiel en eenzijdige
blindering
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HELM Module.Concept
Aanvraagformulier
Benodigde informatie
Bestelling

Datum ________________

Aanvraag

Firma _______________________________________________

Telefoon______________________________________________

Naam _______________________________________________

Fax

Straat _______________________________________________

E-mail _______________________________________________

_______________________________________________

Postcode/Plaats________________________________________ 		
Contactpersoon _______________________________________
Levering uitsluitend via de speciaalzaak. Gelieve evt. uw speciaalzaak te vermelden: ________________________________________
Informatie over de schuifdeur:
Afmetingen vleugel:

hoogte ____________mm

breedte ____________mm

dikte ____________mm

gewicht ____________kg
Materiaal:

hout		
glas EVG

glas GVG

Aantal vleugels

één vleugel		

twee vleugels

drie vleugels

telescoop		

synchroon

met zijdeel

breedte __________mm
Soort bevestiging

plafondmontage			

wandmontage

montage in wandnis
montagerail		

voor minimale inbouw

			

voor blindering

Optiek van het oppervlak

persblank		

EV1 geanodiseerd

roestvaststaal geanodiseerd

Blindering

lijst eenzijdig		

lijst aan beide zijden

eigen blindering

Toebehoren

HELM Smart Stop:		

eenzijdig

aan beide zijden

HELM Smart Close
flens (minimale inbouw)
glasflens:		rond

hoekig

blindering van de glasklemstukken
deur uitdruk veer (alleen Module.Concept 80)
KWS grepen:
Komgreep

KWS 5250

KWS 5260

KWS 5252

Stanggreep

KWS 8170		

KWS 8179

KWS 8525

Materiaal

edelstaal rvs		

lichtmetaal

messing

Oppervlak

geanodiseerd 		

mat geborsteld

gepolijst

andere _____________

Overige ________________________________________________________________________________________________________

Woelm GmbH I Hasselbecker Str. 2- 4 I D - 42579 Heiligenhaus I Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0 I Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21
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HELM-programma
TDH_01

Beslag voor schuifdeuren van kasten

TDH_02H

Beslag voor schuifdeuren (hout)

TDH_02G

Beslag voor schuifdeuren (glas)

TDH_02D

Design beslag voor
schuifdeuren (hout en glas)

TDH_06

Beslag voor schuifpoorten

TDH_09

Beslag voor opritpoorten

TDH_11

Beslag voor gordijnen en zeilen

TDH_12

Beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM)

TDH_40

Beslag voor schuifluiken

KWS-programma
TDK_0102

Deurvastzetters en deurbuffers

TDK_0308

Deurgrepen, deurkrukken en toebehoren

TDK_0506

Komgrepen en afsluitingen

TDK_0407

Beslag voor leuningen, voetplinten, vestiaires en scheidingswanden van toiletten

QR code met link voor de
download van de brochure
BNH_02MKAW

De technische gegevens zijn volledig actueel. Veranderingen in constructie en vormgeving die de vooruitgang
dienen, behouden wij ons voor. Wij vragen uw begrip
voor het feit dat voor drukfouten of vergissingen geen
aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Nadruk,
ook van fragmenten, is zonder onze uitdrukkelijke
toestemming niet toegestaan.
Art.-nr.: BNH_02MKAW/11.2016
Hiermee worden alle vroegere brochures ongeldig.

Woelm GmbH
Hasselbecker Str. 2- 4
D - 42579 Heiligenhaus
Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0
Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21
www.woelm.de
contact@woelm.de

