
Casestudy: 
Schlegel beklinkt de samenwerking met 
Origin Easifold-deuren

EEn ontwErp op maat

Schlegel, de toonaangevende leverancier van dichtingen en componenten voor 
ramen en deuren, heeft in samenwerking met vouwschuifdeurenfabrikant Origin een 
assortiment van kwalitatieve dichtingen ontwikkeld voor zijn speciale deursysteem.
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Origin is een met prijzen bekroonde Britse fabrikant van op maat gemaakte aluminium vouwschuifdeuren 
gevestigd in High Wycombe, Buckinghamshire. Origins CEO, Neil Ginger, was op zoek naar een serie 
dichtingsproducten met een hoge weerbestendigheid. De dichtingen moesten bovendien geproduceerd 
kunnen worden in een kleurengamma dat perfect afgestemd was op de kleuren van de deurframes.

Sam Speirs van Schlegel verklaart: “De schuifdeuren van Origin zijn absolute topproducten, en het bedrijf 
wilde weersbestendige dichtingen van hoogstaande kwaliteit voor hun deurassemblage.”

“ Ze zijn naar ons toe gekomen voor de ontwikkeling en productie van dichtingen die 
perfect beantwoordden aan hun behoeften. We hebben nauw samengewerkt met Neil 
Ginger - de CEO van Origin - om twee dichtingen op maat te ontwikkelen: de Q-Lon 
9135 en de Q-Lon 9141. Bij dit proces moesten ook specifieke uitrustingen gemaakt 
worden voor de klant, en nu leveren we regelmatig dichtingen in 11 verschillende 
kleuren die passen bij elk van Origins meest gevraagde deurkleuren.”

“We zijn er trots op dat we de juiste oplossing konden bieden voor Origin, en dat we kunnen 
samenwerken met deze toonaangevende fabrikant van vouwdeuren.”

Origin bestaat reeds meer dan 10 jaar en behaalt het ene succes na het andere dankzij superieur 
ontwerp, topengineering en een uitstekende klantenservice. Elke deur wordt op maat vervaardigd 
volgens de specificaties van de klant, met openingsbreedten en vouwbladen van 400 mm tot 1.200 mm. 
Alle deuren zijn voorzien van een systeem met acht sluitpunten dat voldoet aan de Secured by Design-
norm, en van het unieke vrije schuifsysteem van het merk.
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