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SKG

De “STICHTING KWALITEITSCENTRUM GEVELBOUW (SKG)”, is een onafhankelijke 

instantie, die erop toeziet, dat veiligheidsproducten qua sterkte en duurzaamheid aan de 

eisen van de Nederlandse NEN-norm 5089 en de Beoordelingsrichtlijn BRL 3�04 voldoen. 

Het toegekende SKG-keur is, voorzover van toepassing, bij ieder afzonderlijk product 

vermeld.

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor ramen, 

deuren en luiken.

De volgende Klasse-indeling is gemaakt:

 Klasse “Standaard”, aangegeven door middel van één ster (*), producten die, in 

combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers 

ten minste 3 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “standaard” 

volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).

  Klasse “Zwaar”, aangegeven door middel van twee sterren (**), producten die zelfstandig 

het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen of producten die, in 

combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers 

ten minste 5 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “zwaar” 

volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingenvolgens bijlage IV van deze BRL).

PKVW

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, 

complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale 

veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie.

Keurmerken
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Raamuitzetters
Zekerheid, daar draait het om

Stenman Holland is een belangrijke speler op de Nederlandse markt voor 

Hang- & Sluitwerk. Onder de merknaam AXA ontwikkelt, produceert en verkoopt het

bedrijf een compleet assortiment producten om deuren en ramen af te hangen, te openen, 

sluiten en duurzaam veilig gesloten te houden conform alle relevante eisen van het

Bouwbesluit.

Door de jaren heen heeft AXA op het gebied van inbraakwerende beveiligingsproducten 

een ijzersterke naam opgebouwd. Het AXA assortiment is gesplitst in vier productgroepen: 

scharnieren, raamuitzetters, raamsluitingen en deurbeslag.

Stenman levert aan zowel de woningbouwsector (nieuwbouw en renovatie) als de 

utiliteitsbouw sector. 

In deze brochure staan de AXA raamuitzetters centraal.
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S Combi-uitzetters en met name de AXAflexen zijn al tientallen jaren toon-

aangevend op het gebied van ventilatie. Dankzij een doordacht concept 

van klepraam opener en –sluiter ineen, is de AXAflex een vertrouwd beeld 

in tal van woningen en bedrijfspanden.

Alle AXAflexen zijn uitgerust met 3 ventilatiestanden en voldoen aan de 

ventilatievoorziening voor de natuurlijke toevoer van lucht (NEN �087). 

De AXAflexen zijn wegdraaibaar en zijn uitstekend te combineren met 

moderne raamdecoratie. Toepasbaar op zowel houten-, kunststof- als 

metalen ramen en kozijnen.

Met de komst van de AXAflex Security, welke voldoet aan de eisen op het 

gebied van inbraakwering volgens het Bouwbesluit en Politie Keurmerk 

Veilig Wonen, is ook een klep- of uitzetraam uitstekend te beveiligen.

Nog comfortabeler, fraaier en veilig. De AXA Remote Ventilation 2900, 

een op  afstand bedienbare klepraamuitzetter en -sluiter ineen.

Met behulp van een compacte afstandsbediening kan een moeilijk

bereikbaar klep- of uitzetraam geopend en gesloten worden.

5



�

Remote™ Ventilation 

RV-2900
Materiaal Kunststof

kleur
Maximale opening
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Zamac gegalvaniseerd Kunststof wit ��0 �900-00-98 4,5 x 40 mm/5,0 x �0 mm

Zamac gegalvaniseerd Kunststof Silverline gelakt ��0 �900-00-90 4,5 x 40 mm/5,0 x �0 mm

Adapter
Materiaal Snoerlengte in cm Artikelnummer

Kunststof wit 500 �900-0�-98

45

285

36

Opbouwmaten

Productposities
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Combi-uitzetters   

AXAflex Security 
Materiaal Kunststof

kleur
Maximale opening
in mm

Raamvoet-
hoogte in mm

Kozijnvoet-
hoogte in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Roestvaststaal Zwart ��0 �9 �9 ���0-�0-8� 4,5 x 40 mm

Roestvaststaal wit gelakt Wit ��0 �9 �9 ���0-�0-74 4,5 x 40 mm

Set onderlegplaten
Materiaal Kunststof

kleur
Artikelnummer

Kunststof Zwart ���0-90-95

Boormal
Materiaal Artikelnummer

Staal galvanisch verzinkt ���0-00-0�

De AXAflex Security voldoet aan alle veiligheidseisen conform 

het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), de Stichting 

Kwaliteit Gevelbouw (SKG) en de Stichting Keuringsbureau 

Hout (SKH).

TIP

AXAflex Security bestaande bouw

AXAflex Security nieuwbouw

Productposities

Opbouwmaten

met onderlegplaat 

zonder onderlegplaat 

Rechtsdraaiend
40

182

51

37

182

36
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Combi-uitzetters  

AXAflex 2640 / 2647

Materiaal Kunststof
kleur

Maximale opening
in mm

Raamvoet (H) 
in mm

Kozijnvoet (K)
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Roestvaststaal Zwart ��0 �0 �7 ��40-�0-8� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart ��0 �0 �7 ��40-�0-8�/� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal wit gelakt Wit ��0 �0 �7 ��40-�0-74 4,0 x 30 mm

Staal grijs gelakt Zwart ��0 �0 �7 ��40-�0-49 4,0 x 30 mm

Staal grijs gelakt Zwart ��0 �0 �7 ��40-�0-49/� 4,0 x 30 mm

Staal bruin gelakt Zwart ��0 �0 �7 ��40-�0-44 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart ��0 �0 �7 ��40-�0-8� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal wit gelakt Wit ��0 �0 �7 ��40-�0-74 4,0 x 30 mm

Staal grijs gelakt Zwart ��0 �0 �7 ��40-�0-49 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: � = geseald

Set onderlegplaten
Materiaal Kunststof

kleur
Artikelnummer

Kunststof Zwart ��40-9�-95

��40-�0
��47-�0

��40-�0
��47-�0

19

180

34

Opbouwmaten

29

180

34

��40-9�

Rechtsdraaiend

AXAflex ��40-�0/��47-�0

AXAflex ��40-�0/��47-�0
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Combi-uitzetters  

AXAflex 2642

Materiaal Kunststof
kleur

Maximale opening
in mm

Raamvoet (H) 
in mm

Kozijnvoet (K)
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Roestvaststaal Zwart ��0 �� �� ��4�-�0-8� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart ��0 �� �� ��4�-�0-8�/� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart ��0 3� �� ��4�-�0-8� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart ��0 30 4 ��4�-30-8� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart ��0 �0 �8 ��4�-40-8� 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: � = geseald

��4�-30��4�-�0

Opbouwmaten

Rechtsdraaiend

180

29
22

Axaflex 2642-10

Het reinigen van roestvaststaal (RVS)
Maak roestvaststaal �x per jaar schoon en gebruik hiervoor 

zeepwater of een zacht reinigingsmiddel. Spoel het 

reinigingsmiddel weg met schoon water en droog het product 

met een zachte droge doek.

TIP

AXAflex ��4�-�0

��4�-�0
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Combi-uitzetters

AXAflex 2644

Materiaal Kunststof
kleur

Maximale opening
in mm

Raamvoet (H) 
in mm

Kozijnvoet (K)
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Roestvaststaal Zwart ��0 5� 3 / �� ��44-�0-8� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Wit gelakt ��0 5� 3 / �� ��44-�0-74 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Wit gelakt ��0 5� 3 / �� ��44-�0-79 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart ��0 33 0 / 8 ��44-30-8� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Wit gelakt ��0 33 0 / 8 ��44-30-74 4,0 x 30 mm

AXAflex speciaal is ook zeer geschikt om op 

kunststof of op metalen ramen toe te passen

TIP

��44-�0 ��44-30

Rechtsdraaiend
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Combi-uitzetters

AXAflex 2450 t/m 2456

Materiaal Kunststof
kleur

Maximale opening
in mm

Raamvoet (H) 
in mm

Kozijnvoet (K)
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Geanodiseerd aluminium f� Zwart �80 5� -8 / -�� �455-��-9� 4,0 x 30 mm

Geanodiseerd aluminium f� Zwart �80 49 -�� / -�4 �454-�0-9� 4,0 x 30 mm

Geanodiseerd aluminium f� Zwart �80 37 -4 / +4 �45�-�0-9� 4,0 x 30 mm

Geanodiseerd aluminium f� Zwart �80 �8 30 �45�-�0-9� 4,0 x 30 mm

Geanodiseerd aluminium f� Zwart �80 3� -8 / -�� �45�-��-9� 4,0 x 30 mm

Geanodiseerd aluminium f� Zwart �80 �8 30 �450-�0-9� 4,0 x 30 mm

Geanodiseerd aluminium f� Zwart �80 �7 -4 / +4 �45�-30-9� 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: �45�-�0-9� uitneembare raamvoet

�450-�0/�45�-�0

�45�-30

�45�-�0/�45�-��
Rechtsdraaiend

Vluchtweg veilig!

Wanneer bij calamiteiten het pand snel moet worden 

verlaten, is het belangrijk dat de ramen ver open kun-

nen. De combi-uitzetter AXAflex �45�-�0-9� is daarom 

uitgerust met een uitneembare raamvoet, waardoor het klep- of uitzetraam 

te allen tijde maximaal geopend kan worden.

TIP

171

45
49

AXAflex de luxe 2456-20/2450-20

Opbouwmaten

�454-�0

�455-��

50 mm

35 mm

35 mm

35 mm

50 mm

35 mm

50 mm
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Combi-uitzetters

AXAflex 2480

Materiaal Kunststof
kleur

Maximale opening
in mm

Raamvoet (H) 
in mm

Kozijnvoet (K)
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Roestvaststaal Zwart ��0 �0 �7 �480-�9-8� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart ��0 �0 �7 �480-39-8� 4,0 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart ��0 �0 �7 �480-49-8� 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: �480-�9-8� wegdraaibaar in andere richting

Set onderlegplaten
Materiaal Kunststof

kleur
Artikelnummer

Kunststof Wit �490-90-95

Rechtsdraaiend

Linksdraaiend

�490-90

�480-�9
�480-39

�480-49

196

29
33

AXAflex 2480-39

Opbouwmaten

143

29
33

AXAflex 2480-49/2480-29

Opbouwmaten

AXAflex �480-49-8�

is toepasbaar in combinatie 

met een barrièrestang

TIP

AXAflex �480-39/�480-�9

AXAflex �480-49

�480-�9
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Combi-uitzetters Combi-uitzetters

AXAfix 2488

Materiaal Kunststof
kleur

Maximale opening
in mm

Raamvoet (H) 
in mm

Kozijnvoet (K)
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Roestvaststaal Zwart ��0 �� �� �488-�0-8� 3,5 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart 75 �� �� �488-50-8� 3,5 x 30 mm

Roestvaststaal Zwart 75 �9 �� �489-50-8� 3,5 x 30 mm

Bijzonderheden: niet wegdraaibaar

Set onderlegplaten
Materiaal Kunststof

kleur
Artikelnummer

Kunststof Zwart �48�-9�-9�

�48�-9�

�488-�0 �488-50/�489-50

125

20
34

AXAfix 2488-10

Opbouwmaten

84

20
34

AXAfix 2488-50

84

27
34

AXAfix 2489-50
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Bedieningsgemak. Dat is in één woord de belangrijkste eigenschap 

van de AXA telescopische uitzetters. Uitgerust met een dempingsveer 

om onverwachte schokken goed op te kunnen vangen en een traploos 

instelbaar (dubbel) remmechanisme, welke aan te passen is aan de 

persoonlijke wensen. Eén maal instellen op de gewenste frictie en dan 

niet meer aankomen!

Montagegemak. Het raamvoetje is beter bereikbaar. De montagetijd van 

de uitzetter is hiermee aanzienlijk verkort, maar ook een rechte montage 

is verzekerd.

De telescopische uitzetters zijn bruikbaar op zowel naar buiten- als naar 

binnendraaiende ramen. Standaard op de onderdorpel, maar even zo goed 

aan de bovenzijde van het kozijn te positioneren.

Ook op een klep- of uitzetramen zijn de telescopische uitzetters zeer goed 

bruikbaar. Eén of twee op de zijstijl(en) in combinatie met een raamsluiting 

op de tussendorpel: perfecte ventilatie.

En dan natuurlijk deuren. Vaak moeten deuren sluiten, maar er zijn ook 

situaties, waarbij het noodzakelijk is dat de deur open blijft staan. De zware 

uitvoeringen (type 35 en 50) zorgen voor een stabiele geopende  stand.
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Telescopische raamuitzetters

Type 20 EX

Raam Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Naar buitendraaiend Staal grijs gelakt Grijs �39 �8�5-00-49 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Staal wit gelakt Wit �39 �8�5-00-54 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Roestvaststaal Zwart �39 �8�5-00-8� 4,0 x 40 mm

Productposities

�8�5-00

239

35
38

239

35
38

Opbouwmaten
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Type 20 IN

Raam Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Naar binnendraaiend Staal grijs gelakt Grijs ��� �8��-00-49 4,0 x 40 mm

Naar binnendraaiend Staal wit gelakt Wit ��� �8��-00-54 4,0 x 40 mm

Naar binnendraaiend Roestvaststaal Zwart ��� �8��-00-8� 4,0 x 40 mm

Telescopische raamuitzetters zijn ook geschikt om op 

draai-kiep ramen te zetten, zodat ze in de draaistand 

“vastgezet” kunnen worden.

TIP

25

25

222

telescoop naar binnen 30 in 

25

25

222

Opbouwmaten

Productposities

�8��-00
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Type 30 EX

Raam Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Naar buitendraaiend Staal grijs gelakt Grijs 348 �8�5-00-49 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Staal wit gelakt Wit 348 �8�5-00-54 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Staal wit gelakt Wit 348 �8�5-03-54 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Roestvaststaal Zwart 348 �8�5-00-8� 4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: �8�5-03-54 met witte T-voet

Telescopische raamuitzetters

Productposities

�8�5-00

�8�5-03

348 

35
38

35
38

348 

Opbouwmaten



�9

Type 30 IN

Raam Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Naar binnendraaiend Staal grijs gelakt Grijs 33� �8��-00-49 4,0 x 40 mm

Naar binnendraaiend Staal wit gelakt Wit 33� �8��-00-54 4,0 x 40 mm

Naar binnendraaiend Roestvaststaal Zwart 33� �8��-00-8� 4,0 x 40 mm

Productposities

�8��-00

Opbouwmaten

25

25

331

telescoop naar binnen 30 in

Het reinigen van roestvaststaal (RVS)
Maak roestvaststaal �x per jaar schoon en gebruik hiervoor 

zeepwater of een zacht reinigingsmiddel. Spoel het 

reinigingsmiddel weg met schoon water en droog het product 

met een zachte droge doek.

TIP
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Telescopische raamuitzetters

Type 35 EX

Raam/deur Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Naar buitendraaiend Staal grijs gelakt Grijs 375 �835-00-49 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Staal wit gelakt Wit 375 �835-00-54 4,0 x 40 mm

Productposities

375

40
38

telescoop naar buiten 35 ex Opbouwmaten

�835-00

Telescopische raamuitzetters zijn 

ook zeer geschikt om op 

een klep- of uitzetraam te zetten. 

TIP
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Type 35 IN

Raam/deur Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Naar binnendraaiend Staal grijs gelakt Grijs 358 �83�-00-49 4,0 x 40 mm

Naar binnendraaiend Staal wit gelakt Wit 358 �83�-00-54 4,0 x 40 mm

Opbouwmaten

25

25

358

telescoop naar binnen 35 in

Productposities

�83�-00
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Type 50 EX / 55 EX

Raam/deur Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Naar buitendraaiend Staal grijs gelakt Grijs 5�� �845-00-49 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Staal wit gelakt Wit 5�� �845-00-54 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Staal grijs gelakt Grijs 545 �8�5-00-49 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Staal wit gelakt Wit 545 �8�5-00-54 4,0 x 40 mm

Telescopische raamuitzetters

Productposities

max 120 cm

Klep/uitzetraam

Scharnierzijde
Scharnierzijde

Klep/uitzetraam
max 120 cm

max 60 cm

max 120 cm

Scharnier-
zijde

Draairaam

Scharnier-
zijde

max 120 cm

2800 wpw 50 ex + 50 in

Scharnier-
zijde

Draairaam
of Deur

Scharnier-
zijde

max 120 cm

516 of 545

40
38

telescoop naar buiten 50 ex of 54 ex 

Opbouwmaten

�845-00
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Type 50 IN

Raam/deur Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Naar binnendraaiend Staal wit gelakt Wit 500 �84�-00-54 4,0 x 40 mm

�84�-00

Opbouwmaten

25

25

500

telescoop naar binnen 50 in

Productposities

Telescopische uitzetters zijn ook 

zeer geschikt om op een deur  

te zetten. Type 35 en type 50 hebben 

hiertoe een dubbele remwerking.

TIP

max 120 cm

Klep/uitzetraam

Scharnierzijde
Scharnierzijde

Klep/uitzetraam
max 120 cm

max 60 cm

max 120 cm

Scharnier-
zijde

Draairaam

Scharnier-
zijde

max 120 cm

2800 wpw 50 ex + 50 in

Scharnier-
zijde

Draairaam
of Deur

Scharnier-
zijde

max 120 cm
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Telescopische raamuitzetters

AXArex / AXArin

Raam Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen schroeven

Naar buitendraaiend Aluminium 
geanodiseerd f�

Zwart 300 �4��-�5-9� 4,0 x 40 mm, 4,0 x 30 mm

Naar buitendraaiend Aluminium 
geanodiseerd f�

Zwart 300 �4�5-�5-9� 4,0 x 40 mm, 4,0 x 30 mm

Naar buitendraaiend Aluminium 
geanodiseerd f�

Zwart 300 �4��-�5-9� 4,0 x 40 mm, 4,0 x 30 mm

37

28

AXArin

300

OpbouwmatenProductposities

�4��-�5

�4��-�5

�4�5-�5

300

39
32

AXArex



�5

Schuifuitzetter

Raam Materiaal Kunststof
kleur

Lengte
in mm

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Naar binnendraaiend Roestvaststaal Zwart 3�0 �4�3-30-8� 4,0 x 40 mm

�4�3-30

Productposities

310

40
38

SchuifuitzetterOpbouwmaten
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De Habilis en Elite raamuitzetters, ook wel bekend als 

“gaatjes uitzetters”, zijn al jaren een beproefd concept. Met deze 

uitzetters zijn zowel draai- als dakramen op diverse ventilatiestanden te 

fixeren. De Habilis en Elite zijn uitgerust met diverse raamhoeken voor 

verschillende toepassingen: standaard houten ramen, smalhout ramen, 

kunststof ramen en metalen ramen.

De Habilis maakt gebruik van een stelpen met “kraag”. Dit voorkomt 

dat bij een windvlaag, de Habilis in z’n geheel van de stelpen kan 

schieten.

De Elite maakt gebruik van een gladde stelpen. Dit is handig, wanneer 

het raam, voor bijvoorbeeld het beddengoed, 90° open moet kunnen.

Voor zowel Habilis als Elite stelpennen gelden: diverse uitvoeringen 

voor verschillende raamsystemen.
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Habilis

Type Materiaal Kunststof
kleur

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Normale hoek Staal grijs gelakt Grijs ��35-30-49 4,0 x 30 mm

Normale hoek Staal grijs gelakt Grijs ��35-30-49/� 4,0 x 30 mm

Normale hoek Roestvaststaal Zwart ��35-30-74 4,0 x 30 mm

Normale hoek Roestvaststaal Zwart ��35-30-8� 4,0 x 30 mm

Normale hoek Roestvaststaal Zwart ��35-30-8�/� 4,0 x 30 mm

Normale hoek Roestvaststaal Wit ��3�-30-74 4,0 x 30 mm

Korte hoek Staal grijs gelakt Grijs ��35-3�-49 4,0 x 30 mm

Korte hoek Roestvaststaal Zwart ��35-3�-8� 4,0 x 30 mm

Korte hoek Roestvaststaal Zwart ��35-3�-8�/� 4,0 x 30 mm

Omgekeerde hoek Roestvaststaal Zwart ��35-3�-8� 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: � = geseald

Stelpennen
Type Toepassing Materiaal Artikelnummer Aanbevolen schroeven

HL Habilis Staal galvanisch verzinkt �4�5-0�-�� 4,0 x 30 mm

HL Habilis Roestvaststaal �4�5-0�-8� 4,0 x 30 mm

HV Habilis Staal galvanisch verzinkt �4�5-�8-�� 4,0 x 30 mm

HV Habilis Roestvaststaal �4�5-�8-8� 4,0 x 30 mm

HS Habilis Staal galvanisch verzinkt �4�5-�7-�� 4,0 x 30 mm

HN Habilis Roestvaststaal �4�5-�8-8� 4,0 x 30 mm

HTH Habilis Alluminium wit gelakt (90�0) �4�8-��-88 4,0 x 30 mm

HTH Habilis Alluminium wit gelakt (900�) �4�8-��-88/� 4,0 x 30 mm

U Elite/Habilis Staal galvanisch verzinkt �4�5-��-�� 4,0 x 30 mm

�4�5-�8�4�5-0� �4�5-�7�4�5-���4�8-��

Raamuitzetters
Opbouwmaten

355

32
38

355

32
28

355

16
38

Normale hoek

Korte hoek

Omgekeerde hoek

Productposities

Uitzetter niet afneembaar van pen



-

RV-2900
Comfortabel
Draadloze afstandbediening 

Fraai
Geen bedrading

AXA flex 
combi-uitzetters
Doeltreffend
Raamuitzetter en raamsluiter ineen

Handig
Wegdraaibaar 

Habilis en Elite  
raamuitzetters
Betrouwbaar
Te fixeren in meerdere standen

Breed toepasbaar
Voor houten-, kunststof- en metalen naar 
buitendraaiende ramen 

Telescopische 
uitzetters
Traploos instelbaar
Optimale ventilatie

Veelzijdig
Toepasbaar op zowel naar binnen- als naar 

buitendraaiende ramen en deuren

Stenman Holland B.V.

Postbus 47

3900 AA  Veenendaal

Tel: (03�8) 53 6� ��

Fax: (03�8) 52 20 69

www.axa-hang-sluitwerk.nl

Combi-uitzetters

Elite (Raamuitzetter is los van de pen te nemen)

Type Materiaal Kunststof
kleur

Artikelnummer Aanbevolen
schroeven

Normale hoek Staal grijs gelakt Grijs 2609-30-49 4,0 x 30 mm

Normale hoek Roestvaststaal Zwart 2609-30-8� 4,0 x 30 mm

Normale hoek Roestvaststaal Roestvaststaal 2609-30-8�/6 4,0 x 30 mm

Korte hoek Staal grijs gelakt Grijs 2609-3�-49 4,0 x 30 mm

Korte hoek Roestvaststaal Zwart 2609-3�-8� 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: 6 = geseald

Stelpennen
Type Toepassing Materiaal Artikelnummer Aanbevolen schroeven

EL Elite Staal galvanisch verzinkt 2466-06-22 4,0 x 30 mm

EL Elite Roestvaststaal 2466-06-8� 4,0 x 30 mm

EV Elite Staal galvanisch verzinkt 2466-�8-22 4,0 x 30 mm

ES Elite Staal galvanisch verzinkt 2466-�7-22 4,0 x 30 mm

U Elite/Habilis Staal galvanisch verzinkt 2465-�6-22 4,0 x 30 mm

2465-162466-06
2466-18

2466-17

Opbouwmaten

355

32
38

355

32
28

Normale hoek

Korte hoek

Productposities

Uitzetter wel afneembaar van pen




