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Algemeen
Deurkrukken met ingebouwd kliksysteem waardoor de greep draaibaar is over 360° in 4 stappen van 90°.
Het uitgebreide gamma omvat zowel standaard deurkrukken als inbraakwerende deurkrukken, met of 
zonder kerntrekbeveiliging.
De deurkrukken kunnen zowel links als rechts gebruikt worden met uitzondering van de vaste deurgrepen 
en deurtrekkers.
De deurkrukken worden gecombineerd met vierkantstiften 8x8 mm, die niet inbegrepen zijn bij de deur-
kruk, en die verkrijgbaar zijn in verschillende lengtes.
Het krukkengamma is gedeeltelijk bruikbaar voor schuifdeuren in combinatie met Pentalock.
Afwerking: geanodiseerd of polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.

Materialen
Standaard deurkrukken:
 - Kortschild en langschild: zamak
 - Afdekkap voor schild: aluminium
 - Greep: aluminium
 - Inwendige onderdelen: kunststof, zamak en verenstaal

Veiligheidsdeurkrukken:
 - Langschild: aluminium
 - Greep: aluminium
 - Inwendige onderdelen: roestvrij staal, kunststof, zamak en verenstaal

Veiligheidsdeurkrukken met kerntrekbeveiliging:
 - Langschild: roestvrij staal
 - Greep: aluminium
 - Inwendige onderdelen: roestvrij staal, kunststof, zamak en verenstaal

Cilinderplaatjes en cilinderringen:
 - Standaard: aluminium
 - Veiligheid: aluminium

Vierkantstiften
De vierkantstiften 8x8 mm in staal verzinkt zijn niet inbegrepen bij de deurkruk en zijn beschikbaar in 
verschillende lengtes:
 - 30 tot 160 mm per 5 mm
 - 170, 180, 200, 250 mm

De Pentalock deurkrukken moeten voorzien worden van gegroefde vierkantstiften als extra beveiliging 
tegen inbraak in geval er zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde een deurkruk geplaatst wordt.   
Deze stiften zijn in de volgende lengtes beschikbaar: 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136 mm.
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Standaard krukken
Algemene afmetingen:
 - Schild:

 - breedte: 26,5 mm
 - lengte langschild: 221 mm
 - lengte kortschild: 72 mm

 - Greep:
 - Standaard greep: totale diepte deurkruk = 56 mm
 - Rolluikkruk: totale diepte deurkruk = 30 mm

Bevestigingsgaten (3) langschild:
 - Bovenste bevestigingsgat: 21,5 mm of 46 mm boven greep
 - Middelste bevestigingsgat: 21,5 mm of 52 mm (enkel voor Pentalock) onder greep
 - Onderste bevestigingsgat: 140 mm onder greep

Bevestigingsgaten (2) kortschild: 21,5 mm boven en onder de greep

Alle deurkrukken op langschild zijn verkrijgbaar met of zonder cilindergat met centerafstand 92 mm.

Het gamma bevat ook een aantal vaste deurkrukken:
 - Vaste deurkruk op langschild en kortschild
 - Vaste deurknop op langschild en kortschild
 - Vaste deurtrekker op langschild en kortschild

Alle deurkrukken zijn beschikbaar met gewone of verdektliggende (VI) bevestigingsgaten, maar door de 
afdekkap zijn de schroeven steeds onzichtbaar. De buitenkrukken hebben bevestigingsgaten M5 in het 
schild en zijn voorzien van positioneringstappen om de kruk perfect te kunnen positioneren ten opzichte 
van de binnenkruk. Beide krukken worden doorheen het slot aan elkaar bevestigd om een stevigere be-
vestiging te bekomen.

De deurkrukken op kortschild kunnen gecombineerd worden met een cilinderplaatje met dezelfde afme-
tingen als het schild van de deurkruk.

De deurkrukken hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge corrosiewerendheid graad 5 (480u).

De standaard deurkrukken voldoen aan de Europese norm EN1906:2012 met volgende classificatie-code:

Gebruiks-
categorie

Duur-
zaamheid

Gewicht
Brand-

werendheid
Gebruiks-
veiligheid

Corrosie-
bestendigheid

Veiligheid
Type

bediening

4 7 - 0 0 5 0 A
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Veiligheidsdeurkrukken, met en zonder kerntrekbeveiliging
Inbraakwerende deurkrukken op langschild, voorzien van bevestigingsgaten voor schroeven M6 en 
langschild in massief aluminium waardoor de cilinder beveiligd wordt en het schild uiterst moeilijk 
kan losgewrikt worden.

Verkrijgbaar in de volgende types:
 - Standaard greep en rolluikkruk
 - Vaste deurknop
 - Vaste deurtrekker

De deurkrukken met kerntrekbeveiliging worden enkel aan de buitenzijde voorzien.

De deurkrukken zijn getest in het SKG-instituut in Nederland:
 - zonder kerntrek: 2 sterren
 - met kerntrek: 3 sterren

De deurkrukken aan de buitenzijde zijn tevens voorzien van onzichtbare bevestigingsgaten (VI) voor 
schroeven M6 en positioneringstappen. De bevestigingsgaten aan de binnenzijde zijn zichtbaar.

Afmetingen:
 - Breedte schild: 28 mm
 - Lengte schild: 221 mm
 - Bevestigingsgaten:

 - Boven greep: 21,5 mm of 46 mm
 - Onder greep: 21,5 mm of 52 mm (enkel Pentalock)
 - Onderste gat: 140 mm onder greep

De deurkrukken hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge corrosiewerendheid graad 5 (480u).

De veiligheidsdeurkrukken voldoen aan de Europese norm EN1906:2012 met volgende classificatie-code:

Zonder kerntrek

Met kerntrek
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Cilinderplaatjes en cilinderringen
Klembare cilinderplaatjes 26,5x50,5 mm en cilinderringen ø32 mm met 
verschillende dieptes.

Geen rammelgeluiden door een kunststof buffer.

Het gamma omvat zowel standaard als inbraakvertragend cilinderplaatjes 
en cilinderringen.

De geschroefde inbraakvertragende plaatjes en ringen worden aan de buitenzijde van de deur voorzien en 
zijn getest in het SKG-instituut in Nederland en hebben 2 sterren bekomen.

Toepassingen:
 - standaard deuren, paneeldeuren, schuifdeuren
 - in combinatie met deurkrukken met kortschild, deurtrekkers, alleen gebruikt




