
2 
 

DE COLLECTIES VAN DAUBY  

 

Créations du Fer : Oude, originele modellen 

Créations du Fer produceert hang- en sluitwerk geïnspireerd op oude, originele 

modellen. Het basismateriaal waar deze collectie mee werkt is gietijzer wat 

gegoten wordt in zandmallen.   

Het gietijzer heeft 3 verschillende afwerkingen: Roest, Zwart, en Smeedijzer. Om een mooie Roest 

afwerking te krijgen wordt het ijzer op een natuurlijke wijze verroest en nadien behandeld met 

bijenwas. Voor de zwarte uitvoering wordt er een zwarte lak gebruikt, zoals op 

de traditionele manier. Het smeedijzer krijgt een laagje vernis zodat het niet 

verder zal roesten.  

Dit gamma straalt het rustieke en landelijke ten volle uit. Voor wie van de 

warmte en gezelligheid van de fermette, pastorie of cottage stijl houdt. Denk 

aan de romantische huizen met rieten daken, veel hout en natuurmaterialen. 

Maar ook voor de modernere woning zorgen deze accenten voor een warme 

toets.  

 

 

Giara : A product from the past, designed for the future 

De artikelen van dit gamma worden ook volledig op ambachtelijke wijze gemaakt. 

De authentieke uitstraling van het product heeft ook te maken met de materialen 

waarmee Giara werkt: Britannium of brons.  

Deze legeringen zijn al eeuwenoud. Zo wordt de periode waarin de mensheid op grotere schaal 

gebruik maakte van voorwerpen gemaakt uit brons, de Bronstijd genoemd. Het Britannium metaal 

werd gebruikt tijdens de middeleeuwen om o.a. harnassen te vervaardigen. 

Zowel het Britannium als het brons zijn corrosiebestendig en vernis-vrij.  

De producten van Giara kunnen in wel 9 verschillende afwerkingen 

verkregen worden: blinkend of mat, licht of donker. Voor elk wat wils! Na 

verloop van tijd zal het brons een mooie authentieke patina krijgen en 

zullen kleurschakeringen verschijnen: een product dat leeft! Zoals bij al 

de collecties van Dauby, vind je ook hier zowel je meubelgreep als je 

voordeurknop en allerlei toebehoren.  
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RDS Bronze, de overgangscollectie van Giara die traditie en modern design 

combineert.  

Giara presenteert haar nieuwe collectie RDS Bronze. Een overgang van oud naar nieuw. Een selectie 

van hedendaagse Design modellen uit de RDS en KLEIS collectie, vervaardigd op ambachtelijke wijze. 

RDS en KLEIS werken samen met internationale gerenommeerde Designers die een selectieve 

vormgeving uitwerken voor hun deurbeslag.  

Giara selecteert modellen uit de moderne RDS en KLEIS collectie, die ze vervolgens uit massief brons 

gieten in zandmallen volgens de eeuwenoude traditie van de Brescia vallei. Ontstaan uit de 

creativiteit van grote ontwerpers, combineert RDS Bronze de zuivere en pure lijnen met de 

stevigheid van het massieve materiaal.  

 

 

 

Fama : Strakke Art Deco - stijl 

Fama werkt enkel met brons, een legering van koper en tin. Door de 

toevoeging van tin is het materiaal harder en minder buigzaam dan 

koper. Kerkklokken en vele standbeelden zijn vrijwel altijd van brons 

gemaakt.  

Ook hier wordt het brons gegoten in zandmallen en met de hand afgewerkt en 

gepatineerd. De strakke lijn van het Fama deur- en meubelbeslag doet je 

denken aan Art Deco stijl uit de jaren 20 van vorige eeuw. Ze gebruiken oude 

materialen maar met een strakke vormgeving. Het zijn modellen die je met 

geen ander kan vergelijken, echte kleine kunstwerkjes waar ergonomisch goed 

over nagedacht werd. De krukken liggen namelijk heel goed in de hand… : een 

deurgreep die je nooit meer loslaat. 
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Pure  : Unieke modellen geïnspireerd op Bauhaus 

Pure werkt met Brons en roestvrije metaallegeringen die volgens een traditionele 

methode worden gegoten in zandmallen en volledig met de hand worden 

afgewerkt. Het gietproces in zandmallen is een ambacht die al 3000 jaar 

v. Chr. werd toegepast. Dit verleent de ‘PURE®’-lijn een authentiek en 

vooral tijdloos karakter, waarmee ze zich distantieert van het alledaagse 

massaproduct. 

 Elk artikel is met liefde voor het vak ambachtelijk vervaardigd en krijgt met de 

tijd een natuurlijk en steeds mooier patina. Hoe ouder, hoe waardevoller het 

product gaat ogen. 

Deze traditionele technieken en materialen worden vervolgens gebruikt om 

strakke Bauhaus modellen te vervaardigen. Het effect dat dit contrast 

teweegbrengt, is enorm uniek en innoverend en geeft deze collectie een 

uitermate authentiek karakter.  

De Pure® collectie is beschikbaar in 5 uitvoeringen : Verouderd Ijzer, Wit 

Brons, Mat Wit Brons, Ruw Brons en Ruw Metaal.  
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Pure®Tiles :  bronzen tegels die je interieur doen stralen 

Dauby lanceert haar collectie van ambachtelijke bronzen en 

metalen tegels. Deze prachtige exemplaren stralen pure luxe uit en 

geven het interieur extra waarde. De tegels zijn verkrijgbaar in 

vierkante (10 x 10 cm) of rechthoekige (10 x 20 cm) vorm en in 6 

uitvoeringen:  

 

• Verouderd IJzer  

• Wit Brons  

• Ruw Brons  

• Ruw Brons Gepolijst 

• Ruw Metaal  

• Mat Wit Brons 
 
 

Pure®Tiles passen in elk interieur door hun tijdloze en 

stijlvolle uitstraling. Met hun metallic look wordt het 

de blikvanger van je interieur! Je kan ook prachtige 

combinaties maken met de verschillende uitvoeringen. 

Zwart en Mat Wit Brons voor een strak interieur, Ruw 

Brons straalt warmte uit, Ruw Metaal brengt een 

Industriële sfeer, Wit Brons weerspiegelt de kleuren 

van de omgeving waardoor je meer ruimtegevoel en 

een magisch lichtspektakel creëert, etc.  

Het onderhoud van de tegels is extreem eenvoudig en kan best met een zachte, vochtige doek. 

Vetspatten en kalkaanslag worden makkelijk verwijderd met een zachte doek en wat azijn. Door de 

hoogwaardige kwaliteit en de stevigheid van de materialen heb je deze tegels voor het leven.  
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Pure®Plus : helemaal in harmonie tot in het kleinste detail!  

Pure®Plus is een collectie van tijdloze en elegante accessoires voor keuken 

en badkamer: gaande van een mooie handdoekring tot een stijlvolle 

toiletborstelhouder.  

Elk detail is van belang, zeker in deze centrale plekken in huis! Pure®Plus 

accessoires passen bovendien in elk interieur. De pure vormgeving, de 

textuur van het zandgieten en de originele materialen maken deze collectie zo uniek en tijdloos. 

Kortom, Pure®Plus biedt accessoires die de uitstraling van je badkamer en keuken mee bepalen. 

Elke stijl komt in deze collectie aan bod dankzij 

de keuze uit onze 5 originele en unieke 

materialen. Ruwe, onbewerkte materialen zoals 

Ruw Brons en Ruw Metaal geven een 

Industriële stoere uitstraling. Mat Wit Brons en 

Wit Brons stralen elegantie uit en passen 

perfect in een moderne, tijdloze badkamer. 

Verouderd IJzer is prachtig in een landelijke, 

meer klassieke badkamer.  

 

Materialen 

Al de producten van de Pure® collecties worden op ambachtelijke wijze gegoten in zandmallen 

volgens een eeuwenoude techniek, en nadien wordt elk product met de hand verder afgewerkt. 

Deze methode laat een korrelige “huid” na op het product en zorgt voor een authentiek karakter. Elk 

stuk is uniek. De Pure®Plus producten heb je voor het leven door de hoogwaardige kwaliteit van de 

materialen en de ambachtelijke productiemethode.   

Verouderd IJzer is een metaallegering die niet oxideert. De donkere coating laat denken aan het 

traditionele zwarte gelakte smeedijzer, maar het Verouderd IJzer van Pure Plus zal nooit roesten! Dit 

materiaal past perfect bij een landelijke, klassieke stijl.  

Ruw Metaal heeft een donkergrijze metaaltint. Ook deze legering oxideert niet. Het ruwe 

onbewerkte oppervlak heeft geen bovenlaag waardoor er ook geen slijtage optreedt. Het Ruw 

Metaal geeft een Industriële stoere look aan je interieur. 

Wit Brons is een legering van non-ferrometalen en heeft een zilverachtige kleur. Het Brons heeft de 

eigenschap dat het niet oxideert. Ook hier is geen bovenlaag aangebracht. Het materiaal zal na 

verloop van tijd iets matter worden. Deze uitvoering is stijlvol, elegant en prachtig in een tijdloos of 

modern interieur.  

Mat Wit Brons heeft dezelfde eigenschappen als het Wit Brons, maar is bij aanvang al mat. Ideaal 

voor wie van Wit brons houdt, maar toch liever een mattere versie ziet.  

Ruw Brons is de puurste vorm van Brons, maar dan in de ruwe versie. De warme koperachtige tinten 

komen prachtig tot uiting bij houten meubels. Maar door de ruwe onbewerkte look, kan dit materiaal 

evengoed in een Industrieel interieur gebruikt worden. 
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Pure®Fragrance : Scents for sences 

Geuren spelen een belangrijke rol in ons leven. De emotionele 

beleving ervan heeft een effect op onze stemming en geeft ons een 

rustgevend of vertrouwd gevoel thuis, beïnvloedt ons koopgedrag in 

winkels en verhoogt onze productiviteit op kantoor.  

Daarom ontwikkelde Dauby de Pure®Fragrance collectie, een uniek 

concept dat berust op aromachologie.  

Aromachologie bestudeert de invloed van geuren op het menselijk gedrag en de relatie tussen 

gevoelens en emoties zoals ontspanning, vreugde, sensualiteit, geluk en welzijn door de reukcentra 

in de hersenen te stimuleren.  

Pure®Fragrance heeft een reeks geuren ontwikkeld op basis van aromachologie om je zinnen 

te prikkelen, zoals:  

- Sweet dreams 

- Fresh linnen 

- Coffee 

- Apple 

- Lime Spark 

- Wine Grape 

Naast geuren die specifiek samengesteld zijn om je leven te verrijken is de 

dispenser van Pure®Fragrance ook een uniek designaccessoire. De dispenser 

werkt continu en volledig autonoom in je woonkamer, slaapkamer, hal of 

badkamer, maar ook voor je kantoor of vergaderzaal. 

De natuurlijke geuren hebben een stimulerend, ontspannend of en 

verfrissend effect. Dankzij de NO-FLIP-riettechnologie hoeft u de stokjes 

nooit om te draaien om te blijven genieten van de geur. De katoenvezel rond 

de stokjes zorgt hiervoor. 

De dispensers zijn met de hand gemaakt. Ze zien er prachtig uit en passen 

naadloos in elk interieur, zowel op tafel als tegen de muur. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Pure®Plus Curtains 

Voor je interieur wil je perfectie tot in het kleinste detail. De keuze van 

het juiste gordijn zal je niet zomaar aan je laten voorbijgaan. Maar wat 

met de bevestiging van je gordijnen? Een prachtig gordijn hang je niet 

zomaar aan eender welke roede! Daarom lanceert Pure®Curtains een 

collectie van ambachtelijke gordijnroedes in vier authentieke materialen.  

Alle producten van deze collectie zijn te verkrijgen in Verouderd 

IJzer, Wit Brons, Smeedijzer en Roest zodat ze perfect 

aansluiten bij je deur- en meubelbeslag.  

Deze stevige stangen zijn bovendien ook ideaal als 

garderobestang, of om je zware keukengerei aan te hangen 

zoals potten en pannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


