
Krukkenoverzicht



PURITY® BY REYNAERS

De PURITY® krukkenlijn is een exclusief ontwerp voor en van 

Reynaers Aluminium.

Elke PURITY® kruk wordt gekenmerkt door een stijlvolle en subtiele 

gravering van de Reynaers merknaam.

REVOLUTIONAIR MATERIAAL 

De PURITY® reeks is bijzonder vernieuwend op het vlak van 

materiaal, productie, moduleerbaarheid en installatie. Er wordt 

gebruik gemaakt van het gloednieuwe materiaal Pura™, waarvoor 

Reynaers wereldwijd de exclusiviteit heeft voor de productie 

van raam- en deurkrukken. De krukken worden voorzien van een 

Biov™ (Bioecologic Ion Overlay) oppervlaktebehandeling. Met 

dit productieproces worden de krukken in het Pura™ materiaal 

behandeld met een niet-toxische variant van roestvrij staal waaruit 

de chroomdeeltjes verwijderd werden. Op die manier zijn de krukken 

corrosievrij, hypoallergeen, antiallergisch en 100% recycleerbaar. Dit 

revolutionaire materiaal is bovendien gemakkelijk te onderhouden 

met 100% natuurlijke schoonmaakproducten.

4,6 cm

14,7 cm

2,4 cm
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Italiaans design voor Reynaers raam- en deurkrukken

Designer Leo De Carlo, een leerling van Philippe Starck, bestudeerde voor het ontwerp van een nieuwe collectie raam- en deurkrukken de 

typische architecturale stijl van de Reynaers aluminium systemen en hun integratie in woningen en projecten. De PURITY® reeks raam- 

en deurkrukken werd zo optimaal op de gebruiks- en designnoden van bouwers en verbouwers afgestemd. Het resultaat is een sterk 

staaltje van top-design en ergonomie voor hedendaagse aluminium ramen en deuren vervaardigd met een gloednieuw revolutionair 

materiaal en productieproces. Dankzij de uitgepuurde vormgeving heeft de PURITY® handgreep alle troeven in huis om uit te groeien 

tot een designklassieker.
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EEN 100% GROENE KRUK 
PURITY krukken zijn vervaardigd uit een compleet nieuw materiaal,  
Pura™*, waarop Reynaers wereld exclusiviteit heeft om het te 

gebruiken voor krukken. 

De combinatie van de legering en de oppervlaktebehandeling biedt veel voordelen: 

- 100% ecologisch en recycleerbaar

- Uiterst corrosiebestendig, (DIN EN 1906 corrosie bestendigheid graad 4)

- Hypoallergeen (0% PB, 0% Ni, 0% Si, 0% Cd, 0% Sn, 0% Fe)

- De PURA legering is een alternatief voor roestvrij staal, de spanningweerstand (mechanische 
eigenschappen) ligt tussen roestvrij staal en messing.

- De PURA legering kan gebruikt worden in warm vervormingprocessen, hetgeen de vrijheid van design, de 
kwaliteit en de weerstand van het product ten goede komt.  

Daarnaast behoudt PURITY jarenlang zijn oorspronkelijke staat dankzij zijn uitzonderlijke weerstand. 
PURITY kan gemakkelijk onderhouden worden door gebruik te maken van 100% natuurlijke middelen. 
Bijvoorbeeld, een kleine hoeveelheid azijn op een droge doek volstaat om uw PURITY krukken te reinigen 
en te onderhouden. 

GEMAKKELIJK TE 
INSTALLEREN 
De PURITY kruk is niet alleen uniek vanwege 
zijn speciale eigenschappen, het materiaal 
en het fabricatieproces. We hebben de kruk 
tevens voorzien van een eigen en uniek 
nieuw generatiemechanisme dat de naam  

Cliq-Claq™* draagt.

Het Cliq-claq™ systeem is op zich revolutionair. Het glijdt eenvoudig  
over de vierkantige klos van de deuren of ramen, en klikt dan vanzelf 
op de juiste plaats. 

Bij de sluiting worden drukschroeven gebruikt dat de verankering 
versterkt waardoor de kruk telkens opnieuw zijn perfecte positie 
inneemt.

*In samenwerking met ENTECH srl
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î PURITY deurkrukken

doorgaande stift  
voor dubbele kruk

doorgaande stift  
voor dubbele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

061.7125.--

061.7125.--

061.7101.PC

061.7100.PC

061.7124.PC

061.7124.PC

DESIGN

DESIGN OFFSET

14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm

17.1 cm 2.4 cm 7.1 cm
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doorgaande stift  
voor dubbele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

061.7125.--

061.7111.PC

061.7124.PC

COMFORT OFFSET

doorgaande stift  
voor dubbele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

061.7125.--

061.7110.PC

061.7124.PC

COMFORT

14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm

17.1 cm 2.4 cm 7.1 cm
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061.7146.PC  
(dikte 2mm)

061.7147.PC  
(dikte 4mm)

061.7148.PC  
(dikte 6mm)

DESIGN PLAT

061.7361.PC  
(deurkruk Eco)

061.7364.PC  
(deurkruk CS 77 / CS 86)

061.7362.PC  
(deurkruk ES 50 / CS 68)

061.7365.PC  
(deurkruk CS 77RE / CS 86)

061.7363.PC  
(deurkruk CS 68 / CS 77)

061.7366.PC  
(deurkruk CS 86 / CS 104)

CILINDERPLAATJE

14.7 cm 2.3 cm 1.1 cm
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î PURITY raamkrukken

061.7100.PC

061.7110.PC

061.7400.--

061.7400.--

061.7137.PC (raamkruk CS 68 / CS 77 / CS 86 / CS 104 / CF 77)

061.7104.PC (DIN R)

061.7103.PC (DIN L)

061.7114.PC (DIN R)

061.7113.PC (DIN L)

061.7126.--

061.7126.--

061.7124.PC

061.7124.PC

DESIGN

COMFORT

DESIGN SAFETY

COMFORT SAFETY

DESIGN PLAT 

14.7 cm 2.3 cm 1.1 cm

14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm

14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm

16.5 cm 2.4 cm 7.1 cm

16.5 cm 2.4 cm 7.1 cm
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î PURITY schuifdeurkrukken

DESIGN

COMFORT

doorgaande stift  
voor dubbele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

061.7126.--

061.7110.PC

061.7124.PC

doorgaande stift  
voor dubbele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

061.7126.--

061.7100.PC

061.7124.PC

14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm

14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm



10

î PURITY hefschuifkrukken

061.7105.PC

061.7115.PC

061.7112.PC

stift i.f.v. toepassing

stift i.f.v. toepassing

061.7106.PC

061.7116.PC

te combineren met: 061.7105.PC, 061.7106.PC, 061.7115.PC, 061.7116.PC

DESIGN

COMFORT

KOMGREEP

23.5 cm 2.4 cm 4.6 cm

23.5 cm 2.4 cm 4.6 cm

15.1 cm 3.2 cm 1.6 cm
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î PURITY kleuren

Moonlight White  

(ref.: WHMA)

Moonlight White is een zacht grijze tint die het best past bij 

klassieke kleuren. De matte uitvoering van Moonlight White 

zorgt voor een fluweeleffect. 

Sapphire Black  

(ref.: LBMA)

Sapphire Black is een mat zwarte kleur met een subtiel 

bronze ondertoon. De uitvoering van Sapphire Black is met 

een mat effect waardoor het zwart zeer zacht aanwezig is.    

Lithium  

(ref.: STST)

Lithium benadert het meest de inoxlook. Deze kleur past op 

vrijwel elke andere kleur door zijn neutraliteit. De inoxlook 

wordt daarenboven nog versterkt door de geborstelde 

uitvoering van het Lithium. 

Wie voor Lithium gaat, kiest voor tijdloosheid.



CLASSIC SELECTED BY REYNAERS

De CLASSIC krukkenlijn is een reeks van hoogwaardige 

producten die door Reynaers zijn geselecteerd aan de 

hand van creaties van vooraanstaande fabrikanten. Voor 

die exclusieve selectie hanteerde Reynaers de kwaliteit, 

functionaliteit en het passend design als voornaamste 

criteria.

De CLASSIC collectie draagt de Reynaers stempel door 

middel van een subtiele gravering op de kruk.
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CLASSIC LINE

Voor ieder wat wils!

De Reynaers Classic Line raam- en deurkrukken zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar.  

Het zijn degelijke krukken die in diverse  afwerkingen besteld kunnen worden. Zo zijn de meeste 

krukken beschikbaar in 250 gelakte RAL-kleuren en in anodisatie uitvoering. 
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î Deurkrukken

061.7130.XX deurkruk met cylinderopening binnen

061.7140.XX deurkruk met cylinderopening buiten

061.7131.XX deurkruk zonder cylinderopening binnen

061.7141.XX deurkruk zonder cylinderopening buiten

061.7132.XX deurkruk binnen

061.7142.XX deurkruk buiten

061.7133.XX deurkruk binnen

061.7143.XX deurkruk buiten

061.7134.XX deurkruk met cylinderopening binnen

061.7144.XX deurkruk met cylinderopening buiten

061.7135.XX deurkruk zonder cylinderopening binnen

061.7145.XX deurkruk zonder cylinderopening buiten

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren

HORIZON HORIZON

HORIZON HORIZON
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î Raamkrukken

060.6070.PA DK/KD/DR raamkruk

060.6071.PA
DK/DR raamkruk 

afsluitbaar

060.6179.PA
KD raamkruk 

afsluitbaar DIN R

060.6181.PA
KD raamkruk 

afsluitbaar DIN L

060.6049.XX DK/KD/DR raamkruk

060.6067.XX
DK/DR raamkruk 

afsluitbaar

060.6096.PA

DK/KD/DR raamkruk  

op insteekslot

061.6451.XX

DK/KD/DR raamkruk  

op insteekslot

060.6050.PA DK/KD/DR raamkruk

060.6068.PA
DK/DR raamkruk 

afsluitbaar

060.6180.PA
KD raamkruk  

afsluitbaar DIN R

060.6182.PA
KD raamkruk  

afsluitbaar DIN L

061.6453.XX 
DK/DR/KD 

raamkruk

061.6454.XX 
DK raamkruk 

afsluitbaar 

061.6463.XX

KD raamkruk 

afsluitbaar DIN L 

(kippositie is vrij)

061.6464.XX

KD raamkruk 

afsluitbaar DIN R 

(kippositie is vrij)

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren

HORIZON HORIZON ROSASLOOS
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î Schuifdeurkrukken

061.7130.XX deurkruk met cylinderopening binnen

061.7140.XX deurkruk met cylinderopening buiten

061.7131.XX deurkruk zonder cylinderopening binnen

061.7141.XX deurkruk zonder cylinderopening buiten

061.7132.XX deurkruk binnen

061.7142.XX deurkruk buiten

061.7133.XX deurkruk binnen

061.7143.XX deurkruk buiten

061.7134.XX deurkruk met cylinderopening binnen

061.7144.XX deurkruk met cylinderopening buiten

061.7135.XX deurkruk zonder cylinderopening binnen

061.7145.XX deurkruk zonder cylinderopening buiten

krukbediend

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren
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062.7750.PA handgreep binnen zonder cilinder

062.7751.PA handgreep buiten zonder cilinder

062.7752.PA handgreep binnen zonder cilinder

062.7753.PA handgreep buiten zonder cilinder

062.7740.PA handgreep binnen met cilinder

062.7741.PA handgreep buiten met cilinder

062.7742.PA handgreep binnen met cilinder

062.7743.PA handgreep buiten met cilinder

sleutelbediend

062.7745.XX handgreep binnen zonder cilinder 062.7744.XX komgreep buiten

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren
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î Hefschuifkrukken

062.7861.PA deurkruk binnen zonder cilinder

062.7862.PA deurkruk binnen met cilinder

062.7863.PA deurkruk buiten met cilinder

062.7872.PA komgreep buiten

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren



19

î CLASSIC LINE kleuren

De Classic Line krukken zijn beschikbaar in 

diverse afwerkings mogelijkheden waaronder 

een 250-tal RAL-kleuren of anodisatie.



Wie verder kijkt,  
kiest Reynaers Aluminium

Oude Liersebaan 266 • B-2570 Duffel

T +32 (0)15 30 88 10 • F +32 (0)15 30 88 80

info@reynaers.be • www.reynaers.be
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