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KWS deurbeslag
Algemene informatie

Of het nou om een ruimtebesparende komgreep of een klassieke deurgreep gaat, om handige deur- en poortvastzetters of
beschermende deurbuffers, het veelzijdige assortiment en speciale uitvoeringen van het merk KWS biedt oplossingen voor
wensen van klanten met betrekking tot poorten en deuren en andere uitdagingen.
Het technisch uitgekiende productgamma laat een grote variatie aan toepassingsmogelijkheden zien en de producten vullen
elkaar mooi aanvullen. Standaardproducten en speciale producties op maat uit de verschillende segmenten worden gekenmerkt door een harmonische vormgeving en het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen.
Deze brochure geeft een overzicht van ons KWS assortiment „Beslag voor deuren en poorten“. Gelieve voor gedetailleerdere informatie onze catalogi voor deurvastzetters en deurbuffers (TDK_0102), deurgrepen en deurkrukken (TDK_0308),
komgrepen en sloten (TDK_0506) aan te vragen.
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KWS deurbeslag
Deurgrepen
KWS deurgrepen van lichtmetaal, roestvast staal en messing
Uitvoering
Lichtmetaal, behandeld volgens E 4

.22/.23/.24/.27/.28/.29

Lichtmetaal, in kleur gecoat

.70

Messing, mat geborsteld

.61

Messing, gepolijst

.65

Roestvast staal, mat geborsteld

.82

Roestvast staal, gepolijst

.83

Uitvoering
Lichtmetaal, behandeld volgens E 4

Art.-nr.
.22/.23/.24/.27/.28/.29

Lichtmetaal, in kleur gecoat

.70

Messing, mat geborsteld

.61

Messing, gepolijst

.65

Roestvast staal, mat geborsteld

.82

Roestvast staal, gepolijst

.83

Uitvoering
Lichtmetaal, behandeld volgens E 4

.22/.23/.24/.27/.28/.29

Lichtmetaal, in kleur gecoat

.70

Messing, mat geborsteld

.61

Messing, gepolijst

.65

Roestvast staal, mat geborsteld

.82

Roestvast staal, gepolijst

.83

Uitvoering
Lichtmetaal, behandeld volgens E 4

.22/.23/.24/.27/.28/.29

Lichtmetaal, in kleur gecoat

.70

Messing, mat geborsteld (niet voor 8169..)

.61

Messing, gepolijst (niet voor 8169..)

.65

Roestvast staal, mat geborsteld

.82

Roestvast staal, gepolijst

.83

Uitvoering
Lichtmetaal, behandeld volgens E 4

.22/.23/.24/.27/.28/.29

Lichtmetaal, in kleur gecoat

.70

Messing, mat geborsteld (niet voor 8169..)

.61

Messing, gepolijst (niet voor 8169..)

.65

Roestvast staal, mat geborsteld

.82

Roestvast staal, gepolijst

.83

Uitvoering
Lichtmetaal, behandeld volgens E 4

.22/.23/.24/.27/.28/.29

Lichtmetaal, in kleur gecoat

.70

Messing, mat geborsteld (niet voor 8797..)

.61

Messing, gepolijst (niet voor 8797..)

.65

Roestvast staal, mat geborsteld

.82

Roestvast staal, gepolijst

.83

KWS deurgreep
8133..		 Ø 30 mm
8285..		 Ø 30 mm

L = 300 mm
L = 350 mm

Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53, 8B58,
8B73 en 8B79

KWS deurgreep
8915..		 Ø 30 mm
8918..		 Ø 30 mm

L = 300 mm
L = 350 mm

Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53, 8B58,
8B73 en 8B79

KWS deurgreep
8933..		 Ø 30 mm
8936..		 Ø 30 mm

L = 300 mm
L = 350 mm

Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53, 8B58,
8B73 en 8B79

KWS deurgreep
8178..		
8179..		
8169..		
8180..		

Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm

Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53, 8B58,
8B73 en 8B79

KWS deurgreep, steun C
8178..		
8179..		
8169..		
8180..		

Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm

Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B51, 8B53 en 8B73

KWS deurgreep
8758..		
8768..		
8797..		
8778..		

Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm

Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53, 8B58,
8B73 en 8B79

4
BNK_TB/06.2016

KWS deurbeslag
Deurgrepen
KWS deurgrepen van lichtmetaal, roestvast staal en messing
Uitvoering
Roestvast staal, mat geborsteld

.82

Roestvast staal, gepolijst

.83

KWS deurgreep
8170..		
8171..		
8137..		
8172..		

Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm

Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53, 8B58,
8B73 en 8B79
Uitvoering

Art.-nr.

Roestvast staal, mat geborsteld

.82

Roestvast staal, gepolijst

.83

KWS deurgreep
8155..		 Ø 40 mm
		Eikenhout/Roestvast staal
8159..		 Ø 40 mm
		Beukenhout/Roestvast staal
Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53, 8B58,
8B73 en 8B79

Uitvoering
Roestvast staal, mat geborsteld

KWS deurgreep

.82

8537..		 40 x 10 mm
Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B53, 8B54 en 8B73
Greepsteunen van aluminium

Uitvoering
Roestvast staal, mat geborsteld

KWS deurgreep

.82

8525..		 30 x 30 x 2 mm
Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B53, 8B54 en 8B73
Greepsteunen van aluminium

Opmerking: zie voor meer uitvoeringen en maten onze catalogus TDK_0308

Deurgreepbevestigingen op pagina 14

Bestelvoorbeeld
Stuks

Art.-nr.

Uitv.-nr.

L

... Stuks

8178

.82

350
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KWS deurbeslag
Modulair systeem
KWS deurgrepen van roestvast staal, mat geborsteld
Uitvoering

Art.-nr.

met rechte eindsteunen
Ø 30 mm, tot 1800 mm lengte

8011.82

Ø 35 mm, tot 2200 mm lengte

8381.82

Ø 40 mm, tot 2400 mm lengte

8161.82

KWS deurgreep serie WS
Deurgreepbevestigingen sets:
8A10, 8A71, 8B74 en 8B77

met schuine eindsteunen 45°
Ø 30 mm, tot 1800 mm lengte

8016.82

Ø 35 mm, tot 2200 mm lengte

8387.82

Ø 40 mm, tot 2400 mm lengte

8167.82

Uitvoering

Art.-nr.

met rechte eindsteunen
Ø 35 mm, tot 2200 mm lengte

8372.82

Ø 40 mm, tot 2400 mm lengte

8373.82

met schuine eindsteunen 40°
Ø 35 mm, tot 2200 mm lengte

KWS deurgreep serie WS2 (V2A)
Deurgreepbevestigingen sets:
8A10, 8A71, 8B74 en 8B77

8388.82

Uitvoering

Art.-nr.

met rechte eindsteunen
Ø 35 mm, tot 2200 mm lengte

8372.87

Ø 40 mm, tot 2400 mm lengte

8373.87

met schuine eindsteunen 40°
Ø 35 mm, tot 2200 mm lengte

KWS deurgreep serie WS4 (V4A)
Deurgreepbevestigingen sets:
8A10, 8B74

8388.87

Uitvoering

Art.-nr.

met rechte eindsteunen
Ø 30 mm, tot 1800 mm lengte

8021.82

Ø 35 mm, tot 2200 mm lengte

8023.82

Ø 40 mm, tot 2400 mm lengte

8025.82

met schuine eindsteunen 45°
Ø 30 mm, tot 1800 mm lengte

8022.82

Ø 35 mm, tot 2200 mm lengte

8024.82

Ø 40 mm, tot 2400 mm lengte

8026.82

Uitvoering

Art.-nr.

met rechte eindsteunen 25x25 mm
30 mm, tot 2200 mm lengte

8028.82

met rechte eindsteunen 35x35 mm
30 mm, tot 2200 mm lengte

8030.82

met schuine eindsteunen 45°
30 mm, tot 2200 mm lengte

8029.82

KWS deurgreep serie RS
Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B58, 8B73,
8B76 en 8B79

KWS deurgreep serie KS-30
Steunen van lichtmetaal,
roestvast staal-effect geanodiseerd
Deurgreepbevestigingen sets:
8B03, 8B54, 8B73, en 8B76

Deurgreepbevestigingen op pagina 14

Bestelvoorbeeld
Stuks

Art.-nr.

.. Stuks

8372

Uitv.-nr.

.87

L

500 mm
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KWS deurbeslag
Modulair systeem
KWS - serie WS
Rechte eindsteun

8711.82
8032.82
8391.82
8301.82
8033.82
8031.82
8H91.82
8H01.82

Ø 30,0 x 1,5 mm buis
Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 40,0 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 3,2 mm buis
Ø 35 mm hout
Ø 40 mm hout

Rechte middensteun

8713.82
8038.82
8393.82
8303.82
8039.82
8H93.82
8H03.82

Ø 30,0 x 1,5 mm buis
Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 40,0 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 2,0 mm buis
Ø 35 mm hout
Ø 40 mm hout

Schuine eindsteun (45°)

8710.82
8017.82
8307.82
8H07.82

Ø 30,0 x 1,5 mm buis
Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 35 mm hout

Schuine middensteun (45°)

8709.82
8018.82
8347.82
8H08.82

Ø 30,0 x 1,5 mm buis
Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 35 mm hout

KWS - serie WS2 (RVS V2A) en serie WS4 (RVS V4A)
Rechte eindsteun

8295..
8395..
8495..
8595..
8596..
8H95..
8H05..

Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 40,0 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 3,2 mm buis
Ø 35 mm hout
Ø 40 mm hout

Rechte middensteun

8265..
8375..
8465..
8565..
8H75..
8H15..

Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 40,0 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 2,0 mm buis
Ø 35 mm hout
Ø 40 mm hout

Schuine eindsteun (40°)

8275..
8321..
8H21..

Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 35 mm hout

Schuine middensteun (40°)

8255..
8371..
8H71..

Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 35 mm hout

Opmerking voor bestellen: uitvoering serie WS2 (RVS V2A) = .82 en uitvoering serie WS4 (RVS V4A) = .87

KWS - serie RS
Rechte eindsteun

8715.82
8047.82
8361.82
8317.82
8048.82
8046.82
8H61.82
8H17.82

Ø 30,0 x 1,5 mm buis
Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 40,0 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 3,2 mm buis
Ø 35 mm hout
Ø 40 mm hout

Rechte middensteun

8718.82
8051.82
8363.82
8319.82
8052.82
8H63.82
8H19.82

Ø 30,0 x 1,5 mm buis
Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 40,0 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 2,0 mm buis
Ø 35 mm hout
Ø 40 mm hout

Schuine eindsteun (45°)

8717.82
8049.82
8362.82
8318.82
8050.82
8H62.82
8H18.82

Ø 30,0 x 1,5 mm buis
Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 40,0 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 2,0 mm buis
Ø 35 mm hout
Ø 40 mm hout

Schuine middensteun (45°)

8719.82
8053.82
8364.82
8320.82
8054.82
8H64.82
8H20.82

Ø 30,0 x 1,5 mm buis
Ø 33,7 x 2,0 mm buis
Ø 35,0 x 1,5 mm buis
Ø 40,0 x 2,0 mm buis
Ø 42,4 x 2,0 mm buis
Ø 35 mm hout
Ø 40 mm hout

KWS - serie KS-30
Rechte eindsteun

8702.35

Ø 30 x 30 x 2 mm buis

Rechte middensteun

8704.35

Ø 30 x 30 x 2 mm buis

Schuine eindsteun (45°)

8703.35

Ø 30 x 30 x 2 mm buis

Opmerking: zie voor meer informatie over onze steunen in het KWS modulaire systeem onze brochure BDK_MS
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KWS deurbeslag
Deur- en poortvastzetters
KWS deur- en poortvastzetters van lichtmetaal en roestvast staal, mat geborsteld

1002..
met permanente magneet

1013..
met vloerblok

1113..
met vloerblok, voor glasdeuren

1023..
met vloerblok

Uitvoeringen
.41

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37 / .62 / .63 / .66

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .35 / .37
.62 / .63 / .66

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .37 / .62 / .63 / .66

1015..
met magneet

1018..
met magneet

1110..
met vanghaak

1009..
met vanghaak en steenanker

Uitvoeringen
.02 / .70 / .31 / .32 / .33 / .37
.62 / .66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.31 / .66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37 / .62 / .63 / .66
.82 / .83

1011..
met vanghaak

1047..
met vanghaak

1061..
met vanghaak

1060..
met klaphendel

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .37

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .37 / .62 / .66

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .37

Bestelvoorbeeld
Stuks

Art.-nr.

Uitv.-nr.

.. Stuks

1013

.31
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KWS deurbeslag
Deur- en poortvastzetters
KWS deur- en poortvastzetters van lichtmetaal en roestvast staal, mat geborsteld

1024..
25 mm slag

1026..
30 mm slag

1038..
30 mm slag en bodemhuls

1027..
30 mm slag

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .62 / .66
.82 / .83

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .62 / .66
.82 / .83

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .62 / .66
.82 / .83

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .37

Ook met
bodemhuls
leverbaar!

1220../1221.. 30 mm slag
1222../1223.. 60 mm slag
1224../1225.. 90 mm slag
1226../1227.. 120 mm slag
1228../1229.. 150 mm slag

1032..
30 mm slag

1132..
30 mm slag, voor glasdeuren

1044..
60 mm slag

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .62 / .66
.82 / .83

Uitvoeringen
.62 / .66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37

1048..
met vastzetstang, 250 mm slag

1311..
met vanghaak

1121..
met vanghaak
voor zware deuren en poorten

1301..
met vanghaak, gietijzer

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37

Uitvoeringen
.02 / .03 / .82

Uitvoeringen
.02 / .03 / .06 / .10 / .70 / .82

Uitvoeringen
.03 / .07

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .35 / .41
.42 / .43 / .47

Opmerking:
zie voor meer informatie over onze deurvastzetters onze catalogus TDK_0102
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KWS deurbeslag
Deurbuffers
KWS deurbuffers van lichtmetaal, messing en roestvast staal

2001..

2003..

2090..
met ingelaten tap

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.63 / .66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.63 / .66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.63 / .66 / .82 / .83

2097..
met rubber ring, Ø 35 mm

2093..
met rubber ring, Ø 50 mm

2095..
met rubber ring, Ø 50 mm

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.63 / .66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.63 / .66 / .82 / .83

2024..
geveerd

2124..
onzichtbaar bevestigd

2049..
geveerd

2051..
geveerd

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37 / .62 / .63 / .66
.82 / .83

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .35 / .37

2110..
geveerd

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.63 / .66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.02 / .70 / .31 / .32 / .33 / .37
.62 / .66 / .82 / .83

2053..
voor wand- of vloermontage,
Ø 50 mm
Uitvoeringen
.31 / .32 / .33 / .37 / .62 / .62
.82 / .83

Bestelvoorbeeld
Stuks

Art.-nr.

Uitv.-nr.

.. Stuks

2001

.32
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KWS deurbeslag
Deurbuffers
KWS deurbuffers van lichtmetaal, messing en roestvast staal

2008..
Ø 30 mm

2069..
Ø 30 mm

2064..
geveerd

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.66 / .82 / .83

2006..
Ø 30 mm
met zwarte rubber buffer

2015..
Ø 40 mm,
met zwarte rubber buffer

2013..
Ø 40 mm,
met zwarte rubber buffer

2028..
Ø 40 mm,
met zwarte rubber buffer

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37 / .62
.66

Uitvoeringen
.02 / .03 / .06 / .10 / .70 / .31
.32 / .33 / .37 / .62 / .66 / .82
.83

Uitvoeringen
.70 / .31 / .32 / .33 / .37

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.33 / .37

2020..
met vier draadgaten,
voor zware deuren en poorten

2120..
met vier aanschroefgaten,
voor zware deuren en poorten

2021..
om op te schroeven,
voor zware deuren en poorten

2019..
met een steenanker,
voor zware deuren en poorten

Uitvoeringen
.02 / .03 / .06 / .10 / .70

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .82 / .83

Uitvoeringen
.02 / .03 / .06 / .10 / .70 / .82

Uitvoeringen
.02 / .03 / .06 / .10 / .70

2009..
Ø 25mm
Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .62 / .66
.82 / .83

Opmerking:
zie voor meer informatie over onze deurbuffers onze catalogus TDK_0102
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KWS deurbeslag
Schelpgrepen en sloten
KWS Komgrepen en sloten van lichtmetaal, messing en roestvast staal

5250..
Ø 65 mm, voor glasdeuren 8 - 13 mm
Uitvoeringen
.41 / .42 / .62 / .66 / .82 / .83

5260..
65 x 65 mm, voor glasdeuren 8 - 13
mm

5251..
Ø 65 mm, voor houtdeuren 38 - 42
mm

5252../5253..
Ø 65 mm, om vast te schroeven/op te
plakken

Uitvoeringen
.41 / .42 / .82 / .83

Uitvoeringen
.22 / .35

5001..
5004..

5013..		
5016..		

70 x 200 mm
100 x 200 mm

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.37 / .62 / .66 / .82 / .83

Uitvoeringen
.82

5254..
Ø 65 mm, voor glasdeuren 8 - 10 mm
Uitvoeringen
.22 / .35

70 x 70 mm
90 x 90 mm

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.37 / .62 / .66 / .82 / .83

5061..
5062..

170 x 170 mm
170 x 170 mm

Uitvoeringen
.02 / .03 / .10 / .70 / .31 / .32
.37 / .82 / .83

6128..

5072..

Uitvoeringen
.82

183 x 244 mm

5207..

90 x 200 mm

Uitvoeringen
.02 / .03 / .06 / .10 / .70 / .31
.32 / .37 / .82 / .83

6101..
Hendelslot tweezijdig
Uitvoeringen
.06 / .82 / .83

6129..

6128.. Sluitplaat om vast te lassen
6129.. S luitplaat om vast te
schroeven
Uitvoeringen
.06 / .82 / .83

Opmerking:
zie voor meer informatie over onze komgrepen en sloten onze catalogus TDK_0506
Bestelvoorbeeld
Stuks

Art.-nr.

Uitv.-nr.

.. Stuks

5250

.82
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KWS deurbeslag
Deurkrukken, deurknoppen en huisnummers
KWS rozetten, deurkrukken, deurknoppen en huisnummers van lichtmetaal en roestvast staal

3462..
Schuifrozet met kerntrekbeveiliging
Uitvoeringen
.22 / .82

3460..
Schuifrozet met kerntrekbeveiliging

3461..
Schuifrozet met kerntrekbeveiliging

Uitvoeringen
.22 / .82

Uitvoeringen
.22 / .82

3810.82 (0)
3811.82 (1)
3812.82 (2)
3813.82 (3)
3814.82 (4)
Schrift recht

3815.82 (5)
3816.82 (6)
3817.82 (7)
3818.82 (8)
3819.82 (9)

381A.82
381B.82
381C.82
381D.82
381E.82

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uitvoeringen
.82

3A..
op ronde of ovale rozet

3B..
op ronde of ovale rozet

3C..
op ronde of ovale rozet

3L..
op ovale rozet

Uitvoeringen
.82 / .83

Uitvoeringen
.82 / .83

Uitvoeringen
.82 / .83

Uitvoeringen
.82 / .83

3M..
op ovale rozet

3951..
beltableau

3H..
op ronde of ovale rozet

3K..
op ronde of ovale rozet

Uitvoeringen
.82 / .83

Uitvoeringen
.82 / .83

Uitvoeringen
.82 / .83

Uitvoeringen
.82 / .83

Opmerking:
zie voor meer informatie over onze rozetten, deurkrukken, deurknoppen en deurbellen onze catalogus TDK_0308
Bestelvoorbeeld
Stuks

Art.-nr.

Uitv.-nr.

.. Stuks

3460

.82
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KWS deurbeslag
Deurgreepbevestigingen
Deurgreepbevestigingen sets
KWS paarbevestiging (serie WS/WS2/WS4)

Uitvoering
roestvast staal

8A10..

mat geborsteld

.82

P 10

mat geborsteld (met 2 dopmoeren)

.87

KWS stukbevestiging (serie WS/WS2/WS4)

8A71..

Uitvoering
roestvast staal
mat geborsteld

.82

S 21 - M 6

KWS stukbevestiging (serie WS/WS2/WS4)
(voor aluminium-, kunststof-- en houtdeuren)

Uitvoering
roestvast staal

8B74..

mat geborsteld

.82

S 24 - M 8

mat geborsteld

.87

KWS stukbevestiging (serie WS/WS2/WS4)
(voor aluminium-, kunststof-- en houtdeuren)

8B77..

Uitvoeringen
roestvast staal
mat geborsteld

.82

S 27 - M 8

KWS paarbevestiging (serie RS/KS)

8B03..

Uitvoering
roestvast staal
roestvast staal onbehandeld

.80

P3-M8

KWS paarbevestiging (serie RS)
(spec. voor hout- en glasdeuren)

8B04..

Uitvoering
roestvast staal
Rozetten mat geborsteld

.82

P4-M8

KWS stukbevestiging (serie RS)

8B51..

Uitvoering
roestvast staal
Rozetten mat geborsteld

.82

S1-M8

Bestelvoorbeeld

Bestelvoorbeeld
Set

Art.-nr.

Uitv.-nr.

... Set

8A10

.82
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Begrippen kenmerken

Afkortingen voor de oppervlaktebehandeling van lichtmetaal

Materiaal ALU anodiseerbaar
Oppervlaktebehandeling
vervolgens geanodiseerd en
verdicht

Afkorting

1 Effect op beschadiging van oppervlakte
(Groeven - lichte beschadigingen)
2 Structuur en uiterlijk

geschuurd - geborsteld

E4

1 tot volledig verholpen
2 gelijkmatig mat glanzend

geschuurd - gepolijst

E5

1 tot volledig verholpen
2 glad en sterk glanzend tot spiegelend

chemisch gebeitst

E6

1 gedeeltelijk tot grotendeels geëlimineerd
2 variatiemogelijkheid van dof tot mat glimmend

Oppervlaktebehandeling

Messing

Staal blank,
oppervlakte onbehandeld

ruw, oppervlakte onbehandeld

.60

mat geborsteld en gewaxed

.61

.01

Edelstaal rvs

zilverkleurig gemoffeld

.02

zwart gemoffeld

.03

mat geborsteld en kleurloos
gecoat

.62

goudkleurig gemoffeld

.04

vernikkeld

.63

galvanisch verzinkt

.06

gepolijst en gewaxed

.65

thermisch verzinkt

.07

donkerbruin gemoffeld

.10

gepolijst en kleurloos
gecoat

.66

speciale lak

.19
Kunststof-coatingkleuren (RAL)
.70

Lichtmetaal behandeld volgens E 4

roestvast staal V2A
oppervlakte onbehandeld

.80

roestvast staal V2A
geschuurd en mat geborsteld

.82

roestvast staal V2A
geschuurd en gepolijst

.83

roestvast staal V2A
fijn draaide

.84

roestvast staal V4A
oppervlakte onbehandeld

.85

roestvast staal V4A
geschuurd en mat geborsteld

.87

roestvast staal V4A
geschuurd en gepolijst

.88

.20

goudgeel

RAL 1004

geschuurd en geborsteld

.21

vuurrood

RAL 3000

KWS 1 zilverkleurig geanodiseerd

.22

robijnrood (.76)

RAL 3003

KWS 2 nieuw-zilverkleurig
geanodiseerd

.23

wijnrood

RAL 3005

saffierblauw (.75)

RAL 5003

Kunststof / rubber

KWS 3 messingkleurig geanodiseerd

.24

briljantblauw

RAL 5007

PVC

.95

speciale verfkleur

.26

azuurblauw

RAL 5009

Rubber

.96

KWS 4 lichtbruin geanodiseerd

.27

loofgroen

RAL 6002

KWS 5 donkerbruin geanodiseerd

.28

mosgroen

RAL 6005

Hout bewerkt volgens

KWS 6 zwart geanodiseerd

.29

bruin olijfgroen

RAL 6022

ruw geschuurd

.51.

steengrijs

RAL 7030

gelakt

.52.

ruw, oppervlakte onbehandeld

Lichtmetaal behandeld volgens E 5

sepiabruin

RAL 8014

geschuurd en gepolijst

.30

mahagonibruin

RAL 8016

Houtsoorten

KWS 1 zilverkleurig geanodiseerd

.31

donkerbruin (.74)

RAL 8077

Ahorn

.1

grijswit

RAL 9002

Beuken

.2

KWS 2 nieuw-zilverkleurig
geanodiseerd

.32

zuiver wit (.71)

RAL 9010

Thermo essen

.3

KWS 3 messingkleurig geanodiseerd

.33

grafietzwart (.73)

RAL 9011

Notenhout

.4

effect geanodiseerd

.35

verkeerswit (.72)

RAL 9016

KWS 4 lichtbruin geanodiseerd

.36

andere RAL kleuren op aanvraag

KWS 5 donkerbruin geanodiseerd

.37

KWS 6 zwart geanodiseerd

.38

Kunststof-coatingkleuren

speciale verfkleur

.39

ijzerglitter donkergrijs (.77)

DB703

Lichtmetaal behandeld volgens E 6
chemisch gebeitst

.40

KWS 1 zilverkleurig geanodiseerd

.41

KWS 2 nieuw-zilverkleurig
geanodiseerd

.42

KWS 3 messingkleurig geanodiseerd

.43

KWS 4 lichtbruin geanodiseerd

.46

KWS 5 donkerbruin geanodiseerd

.47

KWS 6 zwart geanodiseerd

.48

speciale verfkleur

.49
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HELM-programma
TDH_01

Beslag voor schuifdeuren van kasten

TDH_02H

Beslag voor schuifdeuren (hout)

TDH_02G

Beslag voor schuifdeuren (glas)

TDH_02D

Design beslag voor schuifdeuren
(hout en glas)

TDH_06

Beslag voor schuifpoorten

TDH_09

Beslag voor opritpoorten

TDH_11

Beslag voor gordijnen en zeilen

TDH_12

Beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM)

TDH_40

Beslag voor schuifluiken

KWS-programma
TDK_0102

Deurvastzetters en deurbuffers

TDK_0308

Deurgrepen, deurkrukken en toebehoren

TDK_0506

Komgrepen en afsluitingen

TDK_0407

Beslag voor leuningen, voetplinten, vestiaires en scheidingswanden van toiletten

QR code met link voor de
download van de brochure
BNK_TB

De technische opgaven zijn volledig actueel. Veranderingen in constructie en vormgeving die de vooruitgang
dienen, behouden wij ons voor. Wij verzoeken om
uw begrip, dat voor drukfouten of vergissingen geen
aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Nadruk,
ook van fragmenten, is zonder onze uitdrukkelijke
toestemming niet toegestaan.
Art.-nr.: BNK_TB/06.2016
Hiermee worden alle vroegere brochures ongeldig.
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