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Stijlvol zwart 
veiligheids-
beslag
Aluminium zwart gecoate
veiligheids- en hefschuif
garnituren met SKG® normering

Het S2 assortiment is uitgebreid met zwarte 
veiligheids- en hefschuifgarnituren met een 
schildbreedte van 40 mm. De garnituren zijn 
SKG® gecertificeerd en voldoen aan de eisen 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. De 
producten zijn voorzien van een hoge kwaliteit 
matzwarte coating (RAL 9005, fijnstructuur).

uitvoering afmeting 
schildplaat (mm)

bevestigings-
punten artikelnummer

PC92 duwer/kruk 40x246x16/9 2 5001938671

PC92 kruk/kruk 40x246x16/9 2 5001938672

PC72 duwer/kruk 40x246x16/9 3 5001938673

PC72 kruk/kruk 40x246x16/9 3 5001938674

Veiligheidsgarnituren 

Het veiligheidsbeslag is geschikt voor 
nagenoeg alle buitendeurtoepassingen zoals 
specifiek omschreven in de NEN-EN 5096. Het 
veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is 
SKG®*** gecertificeerd.

Optimale inbraakwerendheid wordt 
verkregen in combinatie met SKG® 
gecertificeerde profielcilinders, scharnieren, 
veiligheidsinsteeksloten of meerpuntssluitingen 
van S2. 

Standaard met kerntrekbeveiliging

Voldoet aan SKG®*** en PKVW®

Leverbaar in PC72 en PC92

Geveerde krukconstructie

Links en rechts toepasbaar

Massief aluminium schild

Hoogwaardige coating van RAL 9005 
fijnstructuur

Montagesets incl. zwarte schroeven 
separaat leverbaar

Kenmerken

 

duwer/kruk kruk/kruk
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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.

uitvoering schildmaat 
(mm) artikelnummer

PC69 greep/greep 40x159x16/12 5001121675

PC69 opbouwkom/greep 40x159x12/12 5001121671

PC69 inbouwkom/greep 40x159x5/12 5001121672

blind opbouwkom/greep 40x159x12/12 5001121676

blind inbouwkom/greep 40x159x5/12 5001121678

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

 

Blind  

opbouwkom/greep

Blind

inbouwkom/greep
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garnituur deurdikte type stift afmeting 
schroef

aantal 
schroeven artikelnummer

kruk-kruk 38-43 mm krukstift 8x105 mm M6x50 mm 3 5001906971

kruk-kruk 53-58 mm krukstift 8x120 mm M6x65 mm 3 5001906972

kruk-kruk 63-68 mm krukstift 8x130 mm M6x80 mm 3 5001906973

duwer-kruk 38-43 mm flex wisselstift 8x60-90 mm M6x50 mm 3 5001906974

duwer-kruk 53-58 mm flex wisselstift 8x80-110 mm M6x65 mm 3 5001906975

duwer-kruk 63-68 mm flex wisselstift 8x80-110 mm M6x80 mm 3 5001906976

T.b.v. veiligheidsgarnituren

garnituur deurdikte type stift afmeting 
schroef

aantal 
schroeven artikelnummer

greep-greep 47-60 mm krukstift 10x115 mm M6x65 mm 3 5001906977

greep-greep 61-69 mm krukstift 10x125 mm M6x80 mm 3 5001906978

greep-greep 71-79 mm krukstift 10x160 mm M6x90 mm 3 5001906979

kom-greep 48-54 mm krukstift 10x72 mm M6x65 mm 2 5001906980

kom-greep 62-68 mm krukstift 10x72 mm M6x80 mm 2 5001906981

T.b.v. hefschuifgarnituren

Montagesets


