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Deze voordeurtop is van het merk Fama. Het materiaal bestaat uit massief 
brons dat gegoten wordt in een zandmal, een eeuwenoude techniek die 
gebruikt werd om sieraden en gebruiksvoorwerpen te vervaardigen.

D auby nv is een exclusief importeur en groothandel in verschillende Italiaanse, Franse en Spaanse 

fabrikanten die ambachtelijk vakmanschap hoog in het vaandel voeren.

Deze Antwerpse firma bestaat al dertig jaar en heeft zich sinds haar ontstaan vooral gespecialiseerd in 

deur-, raam- en meubelbeslag van hoogwaardige kwaliteit in verschillende stijlen: van klassiek landelijk 

tot resoluut hedendaags.

In de collecties van Dauby vindt men een uitgebreide reeks designmodellen voor de moderne woning, 

maar ook stijlvol tijdloos deurbeslag voor pastorie-, manoir- en cottagestijl. Het beslag kan bestaan uit 

massief messing, massief brons, ambachtelijk smeedijzer of het exclusieve Britannium (een metaallegering 

van o.a. zilver en tin).

ArtisAnAAl vAkmAnschAp 
tot in de kleinste 
detAils
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Elke deur- en raamkruk wordt volledig met de 
hand afgewerkt en gepatineerd.
Het massieve brons krijgt door natuurlijke 
corrosie een bruine oxidatielaag en wordt 
beschermd tegen verdere corrosie door een laag 
bijenwas. De oppervlakte verkrijgt een levendige 
kleur bij intensief gebruik; bij veelvuldig gebruik 
wordt het voorwerp op sommige plaatsen 
lichter, bij weinig gebruik opnieuw donkerder. 
Hoe ouder, hoe authentieker het beslag wordt.
Foto p. 17 onderaan rechts: het gamma gaat tot 
in de kleinste details, zelfs de deurstop is in 
massief brons.
Interieurrealisatie van deze woning (p. 16-29):  
Pompadour.
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De “Pure”-lijn van Dauby werd geboren vanuit 
enkele strakke modellen, geïnspireerd op de 
Bauhaus-periode. Het zijn creaties uit het begin 
van de Avant-Garde die getuigen van een 
periode toen het begrip “design” nog in haar 
kinderschoenen stond.
Elk product wordt zorgvuldig gegoten in 
zandvormen, een traditionele Engelse methode 
die dateert uit de tijd van de Tartessianen (ca. 
3000 jaar voor Christus). 
De discrete vorm van deze zeer 
gebruiksvriendelijke keukengrepen respecteert 
het strakke karakter van het meubel.
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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. De meeste kerkklokken en vele standbeelden zijn bijvoorbeeld uit brons vervaardigd.
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Elke kamer heeft zijn eigen decoratieve toets: met 
reeksen als Giara, Genifer, Fama en Pure creëert Dauby 
telkens een eigen woonsfeer.
Het meubelbeslag van Giara wordt vervaardigd in 
Britanniummetaal (een legering met o.a. zilver en tin). 
Bij gebruik vormt zich een patina die het materiaal een 
authentieke uitstraling geeft: de verweerde look vormt 
de charme van het product.
De strakke lijn van het Fama deurbeslag alludeert aan 
de jaren 1920, de Art Déco stijl. 
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Het verouderd ijzer dat in de Pure-lijn verwerkt wordt, is gietijzer, gegoten in 
zandvormen en daarna volledig manueel afgewerkt worden. De ruwheid van de 
vorm die het gevolg is van deze werkwijze maakt een gietijzeren voorwerp 
meteen als zodanig herkenbaar.
De verouderde look ontstaat door het aanbrengen van een natuurlijke donkere 
bijenwas die het ijzer ook beschermt tegen roestvorming.

Het beslag van Pure bestaat zowel in wit brons als in 
verouderd ijzer.
Het wit brons van de Pure-lijn is een legering van 
verschillende non-ferro metalen. Het vormzand laat een wat 
korrelige “huid” na op het gietsel, waardoor elk stuk een 
uniek cachet krijgt. Het voordeel van wit brons: deze legering 
bezit op zich al een originele kleur. Het oxideert niet en 
vernissen is dan ook niet nodig.
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Pure heeft in zijn gamma ook hefschuifgrepen opgenomen, naar keuze vervaardigd in wit brons of 
verouderd ijzer. Zo past deze greep perfect bij het gekozen deur-, raam- en meubelbeslag.
Realisatie:  Ludo Dierckx.
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De originele methode van zandgieten wordt nog steeds toegepast 
voor het vervaardigen van alle Pure-collectiestukken.
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 natuurlijke en steeds mooiere 
patina. Hoe ouder, hoe waardevoller het product gaat ogen.
Realisatie:  Ludo Dierckx.
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