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1. Chrono handgrepen
1.1. Standaard handgrepen

• Chrono handgrepen die 
ook voor draai-kipramen 
en draairamen gebruikt 
worden.

• Opmerking:   
Meestal moet de ‘T’ versie 
van de handgreep voorzien 
worden. In dit geval draait 
de greep andersom. Dit 
is noodzakelijk omdat de 
greep anders naar het glas 
zou draaien.

• Verschillende vorklengtes 
verkrijgbaar.

• Koers X=17 mm bij 90° verdraaiing van de greep.

• Afwerking:
 - nr. 30000-659-.., -662-.. en -657-..: greep in aluminium en basis in zamak, steeds polyester poeder gelakt.
 - nr. 30000-655-.. en -654-..: greep en basis in aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt.
 - meer dan 450 RAL-kleuren.

• Mogelijke bevestigingsgaten: zie pagina F11.14.05.

nr. 30000-659

nr. 30000-657 nr. 30000-655 nr. 30000-654

nr. 30000-662
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1.2. Besteltabel
• De handgrepen zijn verkrijgbaar 

met verschillende vorklengtes.

1.3. Variante handgrepen
• Alle handgrepen zijn verkrijgbaar in de volgende variante uitvoeringen:

 - Handgrepen uitvoering ‘S’: vb. 30000-659S-29
 - Afsluitbare handgreep met cilinder (uitvoering CYL): vb. 30000-659CYL-29
 - Handgreep met vierkantgat 8x8 mm (uitvoering V) voor bediening met losse greep nr. 505:    
vb. 30000-659V-29

 - Handgreep met speciale opening (uitvoering W) voor bediening met sleutel nr. 505W: vb. 30000-659W-29
 - Met greep die andersom draait (uitvoering T): vb. 30000-659T-29

Handgrepen met langere vork

Vorklengte
L (mm)

Afstand
A (mm)

30000-654 30000-655 30000-657 30000-659 30000-662 21.3 15-20

4000-214 4000-215 4000-217 4000-219 - 24.5 18-23

30000-654-26 30000-655-26 30000-657-26 30000-659-26 30000-662-26 26 19-24

30000-654-29 30000-655-29 30000-657-29 30000-659-29 30000-662-29 29 22-27

30000-654-32 30000-655-32 30000-657-32 30000-659-32 30000-662-32 32 25-30

30000-654-35 30000-655-35 30000-657-35 30000-659-35 30000-662-35 35 28-33

30000-654-38 30000-655-38 30000-657-38 30000-659-38 30000-662-38 38 31-36

Uitvoering TUitvoering CYL

Uitvoering V

nr. 505

Uitvoering W

nr. 505W



PROJECTERENDE RAMEN F11.14.05

HANDGREPEN EN INBOUWSLOT

F11.14

1.4. Inbouwvoorbeeld

1.5. Uitfrezingen
• De afmeting ‘X’ is de afstand tot de rand van de vleugelprofiel.

• De gaten ø9 mm worden gemaakt in de vleugelgroef om de bevestigingsschroeven te kunnen doorsteken.

Handgreep
nr. 30000-659T

Standaard handgrepen Handgrepen type ‘S’
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2. Handgrepen reeks 502, 503, 5020 en 5030
2.1. Modellen

• Meer info betreffende deze handgrepen, zie hoofdstuk H13.11.

Reeks 502 (foto)
Reeks 5020

Reeks 503
Reeks 5030 (foto)

Standaard: C=13,5 mm
B-versie: C=9 mm

Standaard: C=13,5 mm
B-versie: C=9 mm
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2.2. Uitfrezingen

Met 1 vork (502 en 5020)    Met 2 vorken (503 en 5030)

• Enkel de handgrepen met 1 vork zijn mogelijk met cilinder.
• De afmeting ‘X’ is de afstand tot de rand van de vleugelprofiel.
• De handgrepen worden bij voorkeur met blindklinkmoeren bevestigd. Daarvoor moeten gaten diameter 

ø7,1 mm geboord worden. Bevestigingsgaten M5 in geval men in de profiel schroeft.

2.3. Inbouwvoorbeeld

• Meestal moet de ‘P’ versie van de handgreep voorzien worden. In dit geval draait de greep andersom. Dit 
is noodzakelijk omdat de greep anders naar het glas zou draaien.

• De handgreep wordt rechtstreeks aan de aluminium tringels gekoppeld.

Standaard: A=8,5 mm
B-versie: A=4 mm

Zonder cilinder Met cilinder

ø7,1
of M5

ø7,1
of M5

Vork in het midden Vork uit het midden

ø7,1
of M5

ø7,1
of M5

Handgreep
nr. 502-12P
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3. Sobinox handgrepen
3.1. Algemeen

Kenmerken

• De Sobinox handgrepen zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal AISI 304 en worden geleverd in 
matte uitvoering.

• Deze handgrepen kunnen gebruikt worden in verschillende sectoren door hun esthetische, praktische, 
onderhoudsvriendelijke en hygiënische eigenschappen: vb. privé-woningen, ziekenhuizen, horeca, indus-
trie, ... .

• De grepen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en leverbaar met een ovaal of rechthoekig kort-
schild. 

• De handgrepen zijn voorzien van een vierkantstift van 7 mm in staal verzinkt, verkrijgbaar in lengtes van 
25 en 38 mm.

• Een aantal handgrepen zijn verkrijgbaar in aluminium (AL), geanodiseerd of polyester poeder gelakt in 
meer dan 450 RAL-kleuren.

• Handgrepen met cilinder (1852CYL en 1857CYL) zijn ook beschikbaar.

• Te gebruiken in combinatie met het inbouwslotje nr. SLT1506: zie pag. F11.14.12.

Onderhoudstips

• Het is aangeraden om op regelmatige tijdstippen de handgrepen te onderhouden om oppervlakte-corrosie 
te voorkomen en om hygiënische redenen. 

• Normaal onderhoud
 - Reinig de roestvrijstalen onderdelen regelmatig.
 - Gebruik water met zeep of een zacht reinigingsmiddel.
 - Spoel het reinigingsmiddel weg met proper water.
 - Wrijf de oppervlakken op met een zachte doek of spons.

• Gebruik nooit
 - Schuurpoeders
 - Staalwol of staalborstels
 - Sterk schurende materialen

Bevestiging kortschild
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3.2. Handgrepen met ovaal schild

nr. 1850(AL)-25
nr. 1850(AL)-38

nr. 1851-25
nr. 1851-38

nr. 1852(AL)-25
nr. 1852(AL)-38

nr. 1852CYL-25
nr. 1852CYL-38

nr. 1853-25
nr. 1853-38

nr. 1854-25
nr. 1854-38

rechts = getekend
links = spiegelbeeld
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3.3. Handgrepen met rechthoekig schild

nr. 1855(AL)-25
nr. 1855(AL)-38

nr. 1856-25
nr. 1856-38

nr. 1857(AL)-25
nr. 1857(AL)-38

nr. 1857CYL-25
nr. 1857CYL-38

nr. 1858-25
nr. 1858-38

nr. 1859-25
nr. 1859-38

rechts = getekend
links = spiegelbeeld
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4. HORIZON handgreep
• De handgreep nr. 30000-680 is ontwikkeld op basis van de HORIZON deurkrukken en voorzien van een 

ingebouwd kliksysteem waardoor de greep draaibaar is over 360° in 4 stappen van 90°.

• De handgrepen zijn voorzien van een vierkantstift van 7x7 mm in staal verzinkt, met lengte van 25 mm.

• Materialen:
 - greep: aluminium
 - schild: zamak
 - afdekkap: aluminium
 - afwerking: geanodiseerd of polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren

• Te gebruiken in combinatie met inbouwslot nr. SLT1506.

Nr. 30000-680
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5. Inbouwslot nr. SLT1506
5.1. Algemene eigenschappen

• Compact klembaar inbouwslot voor eurogroef 
15/20 mm, te bedienen met een handgreep 
met vierkantstift 7 mm.

• Materialen: kunststof en austhenitisch roest-
vrij staal AISI 304 en 316. Corrosiewerendheid 
Klasse 5 volgens de Europese norm EN 1670.

• Eenvoudige montage:
 - het slotje wordt op de vleugelgroef geplaatst
 - het kunststof stuk wordt geklemd in de groef 
door de vertande bussen te verdraaien.

 - de bussen worden verdraaid door middel van 
een inbussleutel 5 mm.

• Koppeling met aluminium tringels door middel 
van meeneemtappen ø6 mm. Koers 18 mm.

• Cyclisch getest tot 30.000 cycli.

5.2. Inbouwvoorbeeld

koers

koers


