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Voldoet aan SKG®en PKVW®

Afmeting 2-gats (bxl) 40x159 mm 
Afmeting 3-gats (bxl) 40x185 mm

Inclusief montageset

PC-maat: 69

Leverbaar in aluminium F1 
(rvs op aanvraag) 

Losse binnen- en buitenzijde 
beschikbaar

Eenvoudige montage

Links en rechts toepasbaar

Kenmerken

 

Hefschuifgreep
(2- en 3-gats) 
Toepasbaar in hout, kunstof en 
aluminium

S2 biedt een ruim assortiment aluminium 
hefschuifgrepen. De grepen zijn leverbaar 
in een blinde of cilinderuitvoering aan de 
binnenzijde in combinatie met een anti-
kerntrekschild of opbouw- of infreeskom aan 
de buitenzijde. 

Naast een 2-gats bevestiging voor eenvoudige 
montage, zijn onze grepen ook leverbaar in 
een 3-gats uitvoering. 

In ons assortiment vindt u ook S2 
hefschuifgarnituren met een platte greep, 
speciaal voor deuren met rolluiken en screens.

Garnituur maat PC
bu/bi

bevestigings-
punten artikelnummer

kruk/kruk 40x159x16/12 69KT/69 2 5001121602 

opbouwkom/kruk 40x159x12/12 blind/69 2 5001121603

opbouwkom/kruk 40x159x12/12 blind/blind 2 5001121604

inbouwkom/kruk 40x159x5/12 blind/69 2 5001121605

inbouwkom/kruk 40x159x5/12 blind/blind 2 5001121606

kruk/kruk 40x185x16/12 69KT/69 3 5001121601

opbouwkom/kruk 40x185x12/12 blind/69 3 5001121607
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Hefschuifgarnituren

De zwarte lijn S2 hefschuifgarnituren 
is beschikbaar met zowel opbouw- als 
inbouwkommen en anti-kerntrek schilden met 
grepen. De garnituren zijn beschikbaar  
in PC-maat 69 en een blinde variant.  
De schilden en kommen hebben een 
schildbreedte van 40 mm.

Met kerntrekbeveiliging

Voldoet aan SKG®** en PKVW®

Leverbaar in PC69 en blinde variant

Links en rechts toepasbaar

Massief aluminium schild

Hoogwaardige coating van RAL 9005 
fijnstructuur

Keuze uit opbouwkom of infreeskom

Montagesets incl. zwarte schroeven 
separaat leverbaar

Kenmerken

 

Garnituur maat PC
bu/bi

bevestigings-
punten artikelnummer

kruk/kruk 40x159x16/12 69KT/69 2 5001121675 

kruk/kruk 40x159x16/12 blind/blind 2 5001121677

opbouwkom/kruk 40x159x12/12 blind/69 2 5001121671

inbouwkom/kruk 40x159x5/12 blind/69 2 5001121672

opbouwkom/kruk 40x159x12/12 blind/blind 2 5001121676

inbouwkom/kruk 40x159x5/12 blind/blind 2 5001121678

kruk/kruk 40x185x16/12 69KT/69 3 5001121673

opbouwkom/kruk 40x185x12/12 blind/69 3 5001121674
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Garnituur Deurdikte type stift afmeting 
schroef

aantal 
schroeven artikelnummer

greep/greep 47-60 10x115 mm M6x65 mm 2 5001906977 

greep/greep 61-69 10x125 mm M6x80 mm 2 5001906978

greep/greep 71-79 10x160 mm M6x95 mm 2 5001906979

kom/greep 54-61 10x72 mm M6x65 mm 2 5001906980

kom/greep 61-69 10x72 mm M6x80 mm 2 5001906981

Montagesets 
Tbv. zwarte garnituren 2-gats

Garnituur Deurdikte type stift afmeting 
schroef

aantal 
schroeven artikelnummer

greep/greep 47-60 10x115 mm M6x65 mm 3 5001906951 

greep/greep 61-69 10x125 mm M6x80 mm 3 5001906952

greep/greep 71-79 10x160 mm M6x90 mm 3 5001906964

kom/greep 56-63 10x72 mm M6x65 mm 3 5001906994

kom/greep 61-68 10x72 mm M6x80 mm 3 5001906995

*Geleverd met vernikkelde schroeven in verband met blinde bevestiging waarbij de schroe-
ven onzichtbaar zijn na montage. 

Tbv. zwarte garnituren 3-gats*

Versie: PDS_VHB_hefschuif 2-3 gats_23_1


