Projectbeslag
voor utiliteitsen woningbouw

>

Voskamp Bouw en Industrie beschikt over
meerdere projectafdelingen die alle facetten
van het hang- en sluitwerk
beheersen. Wij bieden een passende en
deugdelijke oplossing aan voor hang- en
sluitwerk trajecten in utiliteits- en
woningbouw.
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VosLux deurkrukken
VosLux deurkrukken, aluminium F1
VosLux rozetten
VosLux “klik” rozetten, aluminium F1
VosLux schilden
VosLux 180 x 41 rechthoekige schilden, aluminium F1
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VosLux projectbeslag geveerd
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Vos-V Veiligheidsschilden
Vos-V9006 Veiligheidsschilden rechthoekig, aluminium F1
Vos-V Veiligheidsrozetten
Vos-V9009 Veiligheidsrozetten rechthoekig,aluminium F1
Vos-V9005 Veiligheidsrozetten rond, aluminium F1
Vos-V Veiligheidssmalgarnituur geveerd
Vos-V9095-5/107 Veiligheidssmalgarnituur op afgeronde smalschilden, aluminium F1
Vos-V1200DR/9095-5/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde smalschilden, aluminium F1
Vos-V1200/9095-5/107 Veiligheidswisselgarnituren op afgeronde smalschilden,
aluminium F1
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Vos-V Veiligheidsgarnituur geveerd
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Vos-V1250DR/9090/208 Veiligheidsgarnituur op afgeronde schiden, aluminium F1
Vos-V1250/9090/208 Veiligheidswisselgarnituren op afgeronde schilden, aluminium F1
Vos-V Veiligheidsgarnituur XXL
Vos-V9006/107 Veiligheidsgarnituur XXL renovatie op 280 mm rechthoekige schilden,
voor renovatie
aluminium F1
Vos-V9100/9006/107 Veiligheidswisselgarnituur XXL op 280mm rechthoekige schilden,
alumiminum F1
Maak uw project compleet		
EllenMatic valdorpels
Soundproof tocht-, geluids- en brandwerend 51 dB
VosLux anti-paniekbeslag
Anti-paniekbeslag met duwbalk
VosLux deurdrangers
Deurdrangers
Vloer- en deurveren
Draaideurautomaten/vloerveren
Schuifdeurbeslag
Proslide
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Dit is een uitgave van de Voskamp Groep
Vormgeving
Marketing Voskamp Groep

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

3
4
6
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pag. 34
Pag. 35
Pag. 36
Pag. 37
Pag. 38
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

39
40
41
42
43
44
45

Pag. 46
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

47
48
49
50
51
52
53
54

© Voskamp Groep. Uitgave december 2021.
Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van dit boek kunnen geen recht worden ontleend. Zolang de voorraad strekt. Voor schade of letsel als gevolg van
mogelijke onjuiste of onvolledige gegevens uit deze brochure, kan de Voskamp Groep niet aansprakelijk worden gesteld.
Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van de Voskamp Groep van toepassing. Deze worden u op aanvraag toegestuurd.

<

2

>

De juiste partner
voor utiliteitsen woningbouw
De Voskamp Groep

Voskamp Bouw en Industrie

De Voskamp Groep is als familiebedrijf uitgegroeid tot een veelzijdige onderneming actief in de bouw, industrie en beveiliging.
Met ruim 70 jaar ervaring zetten wij ons elke dag in voor een
optimale samenwerking met onze relaties om elk project tot
een succes te maken.

Voskamp Bouw en Industrie is als leverancier voor bouw en industrie al jaren een begrip in de bouwwereld. Onze 12 vestigingen leveren uit voorraad een zeer breed assortiment van meer
dan 60.000 artikelen.
Landelijke dekking
Met vestigingen in Oost-, West-, Midden-, Noord- en ZuidNederland is er altijd wel een vestiging bij u in de buurt.

Samen sterk in maatwerk
De Voskamp Groep bestaat uit diverse divisies met hun eigen
specialiteiten:
• Bouw en Industrie
• Industriedeuren
• Industrie techniek
• Toegangstechniek
• Aluminium
• Duurzaam
• Beveiligingstechniek
Dankzij de optimale samenwerking tussen deze divisies kunnen wij onze klanten een totaaloplossing op maat aanbieden.

<
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Specialistische kennis
Onze medewerkers zijn specialisten in hun vakgebied en werken niet regiogebonden. Dat betekent dat u altijd met de juiste
persoon te maken heeft: iemand die meedenkt en passende
oplossingen biedt. Kortom, een veelzijdige leverancier met kwaliteitsproducten, die meedenkt en snel kan leveren!
Projectbeslag
Neem gerust contact op met onze specialisten en laat u adviseren
over hang- en sluitwerk voor de utiliteits- en woningbouw.

>
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Meten is Weten!
Sloten en cilinders
Sloten en cilinders zijn in vele modellen, merken en afmetingen verkrijgbaar. Tegenwoordig zijn de afmetingen van veel hang- en
sluitwerk gestandaardiseerd. Toch zijn er ook in de gangbare modellen en merken onderlinge verschillen, zoals rechthoekige en
ronde voorplaten. Hieronder informeren wij u hoe u de juiste maten en typesloten en cilinders kunt bestellen.

Belangrijke afmetingen:
PC maat
De PC maat is de afstand tussen het hart
van het krukgat en het hart van de kern
van de profielcilinder.
Bij woningbouwsloten ( dit kunnen zowel
binnen- als buitendeuren zijn) is de afstand
meestal 55 mm. Zwaardere sloten en
veiligheidsloten hebben meestal een
afstand van 72 en 92 mm.

Senior comfort beslag
Seniorenbeslag is veiligheidsbeslag
waarbij het cilindergat boven de
greep/deurkruk zit.

Doornmaat
De doornmaat van een slot is de afstand
tussen de voorkant van de voorplaat tot
het hart van de kruk gat en/of cilinder gat.
Een standaardmaat van bijv. een projectslot is 60 mm. Een woningbouwslot
heeft als standaardmaat vaak 50 mm.

Draairichting
De draairichting van deuren is een belangrijk gegeven bij het
kopen of bestellen
van sloten.
DIN links naar binnen
DIN links naar buiten

Voorplaat
Voorplaten zijn er in vele maten en zijn
doorgaans vierkant (rechthoekig) of rond
aan de boven- en onderzijde.

DIN links naar binnen

DIN links naar buiten

DIN rechts naar binnen
DIN rechts naar binnen

DIN rechts naar buiten
DIN rechts naar buiten

Beslag
Deurbeslag is te koop in verschillende uitvoeringen waaronder deurbeslag met afzonderlijke rozetten
(voor de deurkruk en de sleutelgat of cilinder) of deurbeslag
met schilden.
Als u deurbeslag wilt toepassen met een deurschild, dan is
het belangrijk om de zogenaamde PC maat (slotafstand) op te
meten. De slotafstand is de
afstand tussen het hart van de
deurkruk en het slotgat.

				

Zo meet u een deurschild op:

55

56

72

72

57
63
72

92

Proﬁelcilinder

Profielcilinder
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Baardsleutel

Baardsleutel

WC-sluiting

WC-sluiting

Profiel cilinder opmeten
Meet altijd vanuit het midden van de cilinder. Het midden van
de cilinder is het schroefgat, waarbij u in gemonteerde toestand de schroef (wordt meegeleverd) indraait waarmee de
cilinder in het slot gefixeerd wordt. Profiel cilinders worden
alleen door middel van een bevestigingsschroef in het slot
gefixeerd.

C=61

A=30
35
40
45
50
55
60
65
70

B=30
35
40
45
50
55
60
65
70

Montage deurdrangers
Hieronder enkel aanwijzigingen voor het monteren van
deurdrangers.

Deurbladmontage scharnierzijde

Kozijnmontage tegenscharnierzijde

<

Deurbladmontage aan de tegenscharnierzijde
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NEN-EN 1935

Hang- en sluitwerk: Scharnieren
Samenvatting van de eisen en classificatiemethode

4de digit Suitability for use on fire/smoke compartmentation
doors (geschiktheid voor toepassing bij brand-/rookwerende
deuren)
Twee klassen worden onderscheiden:
Klasse 0: niet geschikt voor brand-/rookwerende deuren
Klasse 1: geschikt voor brand-/rookwerende deuren, gebaseerd
		
op een test volgens EN 1634-1 en EN 1634-2

1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste
NEN-EN 1935:2002
De volledige norm beslaat een omvangrijk classificatie systeem
voor scharnieren met hieraan gekoppelde eisen en beproevingsmethoden die van toepassing kunnen zijn op de wijde range van
producten die in de Europese markt beschikbaar zijn.
Daarnaast bevat deze norm informatie over het merken van
producten inclusief de toepassing van CE-markering. De volledige
norm is te bestellen bij NEN (www.nen.nl).

5de digit Safety (veiligheid)
Er is slecht één klasse:
Klasse 1: scharnieren worden geacht veilig te zijn bij gebruik
6de digit Corrosion resistance (corrosiewerendheid)
Vijf klassen worden onderscheiden:

Toepassingsgebied
Deze norm beschrijft eisen en testmethoden voor klepscharnieren met enkelvoudige as, bedoeld voor toepassing in deuren en
ramen.

Klasse
		
0
1
2
3
4

Classificatie
NEN-EN 1935:2002 gebruikt een 8-cijferig (digits) classificatiesysteem om de scharnieren in te delen en te classificeren.
1ste digit Category of use (gebruikscategorie)
Vier klassen worden onderscheiden:
Klasse 1: lichte belasting
Klasse 2: matige belasting (frequent gebruik)
Klasse 3: zware belasting (hoog frequent gebruik)
Klasse 4: extra zware belasting (bij frequent opzettelijk “misbruik”)

3
4
7

10.000
25.000
200.000

Opmerking: voor inbraakwerendheid wordt verwezen naar
NEN-EN 1627.
8ste digit Hinge grade (scharnierklasse)
Veertien klassen worden onderscheiden:

Bedoeld voor
toepassing op
raam en/of deur

Klasse
Deurgewicht
Bedoeld voor
e
in Kg		
				

raam
raam en/of deur
deur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3de digit Test door masse (gewicht testdeur)
Acht klassen worden onderscheiden.
Klasse
0
1
2
3
4
5
6
7

Mate van
corrosiewerendheid
geen eis gedefineerd
laag
matig
hoog
zeer hoog

7de digit Security and burglar-resistance (inbraakwerendheid)
Twee klassen worden onderscheiden t.w.:
Klasse 0: niet inbraakwerend
Klasse 1: inbraakwerend

2de digit Durability (duurzaamheid)
Drie klassen worden onderscheiden:
Klasse
Aantal
		
cycli
			

Corrosiewerendheid
in uren
24
48
96
240

Gewicht testdeur in Kg
10
20
40
60
80
100
120
160

14
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10
20
20
20
40
40
40
60
60
60
80
100
120

160

raam
raam
raam of deur
deur
raam
raam of deur
deur
raam
raam of deur
deur
deur
deur
deur

deur

Gebruikscategorie
toepassing op
raam en/of deur
licht
licht
licht
matig
licht
licht
matig
licht
licht
matig
zwaar
extra zwaar
extra zwaar

extra zwaar

NEN-EN 1906

Hang- en sluitwerk: Deurkrukken en deurknoppen
Samenvatting van de eisen en classificatiemethode

noodzakelijk, of bij een smelttemperatuur ≥ 1000° een
		
assessment van een geaccrediteerd testinstituut
Klasse C: geschikt voor toepassing in brandwerende deuren,
met een kern waarvan de smelttemperatuur ≥ 1000°,
		
aanvullende eisen zijn van toepassing

1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste
NEN-EN 1906:2010
De volledige norm beslaat een omvangrijk classificatie systeem
voor deurkrukken en deurknoppen (beslag) met hieraan gekoppelde eisen en beproevingsmethoden die van toepassing kunnen
zijn op de wijde range van producten die in de Europese markt
beschikbaar zijn. Daarnaast bevat deze norm informatie over het
merken van producten inclusief de toepassing van CE-markering.
De volledige norm is te bestellen bij NEN (www.nen.nl).

5de digit Safety (veiligheid)
Twee klassen worden onderscheiden:
Klasse 0: normale gebruikerstoepassing
Klasse 1: toepassing voor veilig gebruik
Opmerking: hiermee wordt bedoeld een extra waarborg tegen
mechanische gebreken en zwakheden in de constructie.

Toepassingsgebied
Deze norm beschrijft de eisen en testmethoden voor deurkrukken
(met en zonder veer bediening) en deurknoppen, gemonteerd op
een rozet of deurschild. De norm is alleen van toepassing op
deurkrukken en deurknoppen welke een slot bedienen.

6de digit Corrosion resistance
(Corrosiewerendheid)
Zes klassen worden onderscheiden:

Classificatie
NEN-EN 1906:2002 gebruikt een 8-cijferig (digits) classificatiesysteem om de deurkrukken en deurknoppen in te delen en te
classificeren.
1ste digit Category of use (gebruikscategorie)
Vier klassen worden onderscheiden:
Klasse 1: lage gebruiksfrequentie
		
(binnendeuren van de woningbouw)
Klasse 2: normale gebruiksfrequentie
		
(binnendeuren van kantoorpanden)
Klasse 3: hoge gebruiksfrequentie
		
(deuren van openbare gebouwen)
Klasse 4: hoge gebruiksfrequentie
		
(deuren van gebouwen waar de kans op misbruik
		
groot is)

6
7

100.000
200.000

Mate van corrosie
werendheid
ISO 9227 (uren)

0
1
24
			
			
2
48
3
96
			
			
4
240
5
480

geen
laag
(minimale eisen bij
binnengebruik)
matig
hoog
(minimale eisen bij
buitengebruik)
zeer hoog
extreem hoog

Opmerkingen:
1) Deze eisen gelden niet bij gebruik van metalen die van
nature een oxidatie laag verkrijgen, zoals messing en brons;
2) In Nederland kan voor aluminium beslag ook gebruik
worden gemaakt van het meten van de annodiseerlaag
volgens ISO7599 (zie hiervoor de NEN 5089)

2de digit Durability (duurzaamheid)
Twee klassen worden onderscheiden op basis van
het aantal behaalde testcycli:
Klasse
Aantal
		
cycli
			

Klasse
Staal: zout		
sproeitest
			

7de digit Security (Inbraakwerendheid)
Vijf klassen worden onderscheiden:
Klasse 0: geen bescherming tegen inbraak
Klasse 1: minimale bescherming tegen inbraak
Klasse 2: redelijke bescherming tegen inbraak
Klasse 3: hoge bescherming tegen inbraak
Klasse 4: zeer hoge bescherming tegen inbraak

Bedoeld voor
toepassing op
raam en/of deur
Normaal gebruik
Intensief gebruik

3de digit Test door masse (Deurgewicht)
Geen classificatie

Opmerking: de testen zijn gebaseerd op het doelmatig beschermen van de cilinder en bevestigingspunten van beslag, waarin ook
zgn. boortesten zijn opgenomen. Een aanvullende kerntrekbeveiliging kan deel uitmaken van een testprocedure.

4de digit; Fire resistance (Brand-/rookwerendheid)
Vier klassen worden onderscheiden:
Klasse 0: niet geschikt voor brand-/rookwerende deuren
Klasse A: geschikt voor toepassing in rookwerende deuren.
		
Aanvullende testen volgens EN 1634-3 noodzakelijk, of
bij een smelttemperatuur ≥ 300° een assessment van
		
een geaccrediteerd testinstituut
Klasse B: geschikt voor toepassing in brandwerende deuren.
		
Aanvullende testen volgens EN 1634-1 of EN 1634-2

<

8ste digit; Type of operation (Constructie)
Drie klassen worden onderscheiden:
Klasse A: veer ondersteund ( veer van slot zorgt hoofdzakelijk voor
		
terugveren van kruk)
Klasse B: veer belast ( veer in beslag zorgt hoofdzakelijk voor
		
terugveren kruk of knop in gehele werkgebied)
Klasse U: geen veerconstructie aanwezig

7
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NEN-EN 12209: 2004

Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten
Samenvatting van de eisen en classificatiemethode

4de digit; Suitability for use on fire/smoke doors
(geschiktheid voor toepassing in brand-/rookwerende deuren)
Vier klassen worden onderscheiden:
Klasse 0: niet geschikt voor brand-/rookwerende deuren
Klasse A: voor toepassing in rookwerende deuren, gebaseerd
		
op een test volgens EN 1634-3
Klasse B: voor toepassing in brand- en rookwerende deuren,
		
gebaseerd op een test volgens EN1634-1 of EN 1634-2
Klasse N: voor toepassing in brand- en rookwerende deuren,
		
gebaseerd op testen waarbij het slot geen bijdrage
		
levert aan het gesloten blijven van de deur tijdens de
		
test

1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste
NEN-EN 12209
De volledige norm beslaat een omvangrijk classificatie systeem
voor sloten, grendels en sluitplaten met hieraan gekoppelde
eisen en beproevingsmethoden die van toepassing kunnen
zijn op de wijde range van producten die in de Europese markt
beschikbaar zijn. Daarnaast bevat deze norm informatie over
het merken van producten inclusief de toepassing van CEmarkering.
De volledige norm is te bestellen bij NEN (www.nen.nl).

Opmerking: het gebruik van sloten met een nachtschoot kan in
strijd zijn met de eis van zelfsluitendheid voor de deur. Het is
de verantwoordelijkheid van de wetgevende instantie(s) om te
bepalen welke typen sloten met nachtschoot acceptabel zijn.

Toepassingsgebied
Deze norm beschrijft eisen en test methoden voor alle typen
mechanische sloten inclusief bijbehorende of losse sluitplaten,
bedoeld voor toepassing in deuren in gebouwen.
Deze norm gaat niet over elektro-mechanische sloten en sluitplaten, meerpuntsloten en sluitplaten, sloten voor ramen,
hang-sloten, sloten voor safes, meubelsloten en gevangenis
sloten.

5de digit Safety (veiligheid)
Één klasse wordt onderscheiden:
Grade 0:
geen eisen
Opmerking: zie NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 voor sloten en
sluitplaten die onderdeel zijn van ontsluitingssystemen voor
gebruik in paniek- en nooddeuren.

Classificatie
NEN-EN 12209 gebruikt een 8-cijferig (digits) classificatiesysteem om de sloten en sluitplaten in te delen en te classificeren

6de digit Corrosion resistance and temperature
(corrosiewerendheid en temperatuur)
Acht klassen worden onderscheiden:

1ste digit Category of use (gebruikscategorie)
Drie klassen worden onderscheiden:
Klasse 1: Voor toepassing in deuren voor woningen
Klasse 2: Voor toepassing in deuren voor bedrijven
Klasse 3: Voor toepassing in deuren voor publieke gebouwen

Temperatuur 
Corrosiewerendheid
in uren 

Geen eisen

-10° tot + 55°

0 uur
24 uur
48 uur
96 uur
240 uur

0
A
B
C
D

E
F
G

2 digit Durability Durability and load on latch bolt (duurzaamheid en druk op dagschoot)
Dertien klassen worden onderscheiden:
de

Druk 
Cycli 

Geen

50.000
100.000
200.000
500.000

A
B
C
D

25 Nm

50 Nm

L
M
N

R
S
T

120 Nm

7de digit Security and drill resistance (inbraakwerendheid
en boorbescherming)
Acht klassen worden onderscheiden, waarbij klasse 0 betekent
dat er geen eisen gesteld worden (hoe hoger de klasse hoe
beter de fysieke beveiliging):

W
X
Z

3de digit Door mass and closing force e (deurgewicht en
sluitsnelheid)
Tien klassen worden onderscheiden, waarbij klasse 0 betekent
dat het een slot betreft zonder dagschoot deze is derhalve in
onderstaande tabel niet meegenomen.
Gewicht 
sluitsnelheid 

≤ 100 Kg

≤ 200 Kg

>200 Kg*

Max. 50 N
Max. 25 N
Max. 15 N

1
4
7

2
5
8

3
6
9

Boorbeveiliging 
Inbraakwerendheid 

Nee

Ja

Minimaal
Laag
Gemiddeld
Hoog
Zeer hoog

1
2
3
4
6

5
7

* gewicht moet door fabrikant gespecificeerd worden
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Klasse
Minimum aantal
		
blokkeerelementen
			

8ste digit Key identification of lever locks
(sleutelidentificatie van klaviersloten)
Negen klassen worden onderscheiden:

0
A
B
C
D
E
F
G
H

Minimum aantal
effectieve
permutaties

3
5
5
6
6
7
7
8

100
1.000
10.000
4.000
20.000
6.000
50.000
100.000

DIN 18251-1

Gebruiksklasse sloten
Het gaat om de sloten!
In DIN 18251-1 en 18250 zijn de afmetingsnormen in wezen
bevestigd. Echter de goede voorwaarden, onder andere, worden
beheerst door hun beoogde gebruik in vijf klassen.
Klasse 1: Sloten voor lichte deuren
Klasse 2: Sloten voor binnendeuren
Klasse 3: Cilindersloten voor woning- en licht		
utiliteits deuren
Klasse 4: Cilinder sloten voor projecten met verhoogde
		
gebruiksfrequentie (+ inbraak)
Klasse 5: Cilinder sloten voor projecten met een hoge
		
gebruiksfrequentie (+ inbraak)

Klasse		
Vallende 		
Deurkruk
			veerkracht
hooghoud			moment			
		
min. 		 max.
NM
1
2
3
4
5

-		
2,5 		
2,5 		
2,5		
2,5 		

4,0
4,0
4,0
4,0

F1 : deurkrukmoment
F2 : deurkruk hooghoudmoment
F3 : statische dagschoot belasting
F4 : statische nachtschoot belasting
F5 : nachtschoot tegenkracht
п : gebruiksfrequentie

Deurkruk
moment
belasting
Nm

Statische
dagschoot
belasting
kN

Statische
nachtschoot
tegenkracht
kN

Nachtschoot

40
50
50
50

3
3
5
5

4
6
10
10

2
4
6

min. 0,8
1,2 + 0,4
1,5 + 0,4
1,5 + 0,4
1,5 + 0,4

kN

CE-Markering
Europese Verordening Bouwproducten (CPR) per 1 juli 2013 van kracht
Per 1 juli is de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) in werking getreden, en
moeten bouwproducten waar een geharmoniseerde norm voor is voldoen aan de eisen
hieruit en voozien zijn van CE-Markering. Tevens moeten voor deze producten een
prestatieverklaring opgesteld worden. Voor hang- en sluitwerkproducten is de
verordening van toepassing op onder andere scharnieren, paniek- en noodopeners,
sloten en deurdrangers.

<
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Vanaf 1 juli 2013 is een nieuwe
Europese wetgeving van kracht, die
voorschrijft dat binnen Europa
bouwmaterialen en -producten die
vallen onder een geharmoniseerde
Europese norm, alleen mogen worden
verhandeld, wanneer zij een CE-keurmerk met bijbehorende CE Prestatieverklaring hebben.
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Cradle to Cradle
certificering
VosLux deurbeslag
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel binnen de Voskamp Groep.
Naast het CO2 bewust certificaat (trede 3 van de CO2 prestatieladder)
hebben wij nu ook de Cradle to Cradle certificering voor ons VosLux beslag behaald.
Cradle to Cradle
Cradle to Cradle is eigenlijk een ontwerpfilosofie, bedacht door de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough. Volgens hen staat het principe van ‘afval’ eigenlijk gelijk aan ‘voedsel’. Dat betekent dat elke grondstof en
elk materiaal dat voor een product gebruikt wordt ook weer moet kunnen worden hergebruikt. Nu is dat bij recycling vaak natuurlijk ook het geval, maar wat Cradle to Cradle nog een extra dimensie geeft is het feit dat de grondstof geen waarde mag verliezen
bij het hergebruik. Het gaat hierbij dus om ‘upcycling’ (iets nog beter of net zo goed maken) in plaats van ‘downcycling’ (iets een
tweede leven geven met een ándere toepassing).
Je kan dus wel zeggen dat Cradle to Cradle de ultieme vorm van duurzaam ondernemen’ is.
De producten van VosLux worden beoordeeld op 5 categorieën:
• Materiaalkeuze (gezondheid en veiligheid voor mens en milieu)
• Hergebruik in technische of biologische kringlopen
• Energiegebruik in het productieproces
• Sociaal beleid
• Watergebruik in het productieproces
De producten die gecertificeerd zijn staan
op de ze databank:
https://www.c2ccertified.org/products/registry

<

10

>

Voor grote of kleine projecten willen wij u met deze projectbrochure de helpende hand bieden om een passende en
deugdelijke oplossing te vinden voor hang- en sluitwerk trajecten
voor utiliteitsbouw en woningbouw. Om dit mogelijk te maken
werken wij met een hang- en sluitwerkstaat om een traject zo
duidelijk mogelijk in beeld te brengen. Ook een complete
bestekomschrijving maken voor het hang- en sluitwerk behoort
tot de mogelijkheden. De zeer complexe regelgeving voor brand
en vluchtwegen is vaak onduidelijk. Wij kunnen u met onze divisies
Beveiligingstechniek en Toegangstechniek hiermee van dienst zijn.

Beslag voor
Projectbeslag
grote
en kleine
in diverse
maten
en
projecten!
uitvoeringen!
Projectbegeleiding
Onze projectafdeling beschikt over specialisten die alle facetten
van het hang en sluitwerk beheersen. Hierdoor kunnen we
altijd een passende oplossing geven op al uw vragen.

de uitvoerder.
3. Eén specialist die de projectbegeleiding in ons magazijn
regelt, deze persoon is bovendien het aanspreekpunt voor
de afroep van de materialen.

Bij elk project is er één binnendienst medewerker, één buitendienst medewerker en één projectbegeleider in het magazijn
compleet op de hoogte van het project. Enkele referentieprojecten vindt u op de achterzijde van deze brochure.

Projectbegroting
Met ons moderne computersysteem kunnen wij de administratieve, financiële en logistieke kant zorgvuldig in de gaten
houden. Op elk moment kunnen wij inzichtelijk krijgen hoeveel
hang- en sluitwerk er geleverd is. Dit is vooral belangrijk bij de
bewaking van uw stelpost.

Projectplanning
Wij zijn ons terdege bewust dat de leveringen van het hang- en
sluitwerk op de juiste tijd en plaats van groot belang zijn. Om
dit te bewerkstelligen bieden wij de volgende begeleiding:
1. Het op afroep klaarzetten van een project.
2. Verpakken van de materialen per woning / bouwdeel i.o.m.

<
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Scharnieren
Axa Smart Easyfix scharnier
• Axa pom lagers, slijtvast, geruisloos en zelfsmerend,
belastbaarheid tot 145 kg
• Edelstaal roestvrij AISI 304 of staal verzinkt
• Materiaaldikte 3,0mm
• Zowel DIN links als DIN rechts te gebruiken
• CE EN 1935 klasse 13
• Alle uitvoeringen met of zonder veiligheidspen SKG ***®
verkrijgbaar

-markering
NEN-EN 1935
Classificatie verzinkt
4 7 6 1 1 4 0 13
Classificatie rvs
4101842
4101844

Axa smart easyfix verzinkt 		
Axa smart easyfix rvs 		

89x89x3
89x89x3

4101836
4101839

Axa smart easyfix veiligheid verzinkt
Axa smart easyfix veiligheid rvs 		

89x89x3
89x89x3

4 7 6 1 1 0 0 13
Classificatie verzinkt SKG***
4 7 6 1 1 4 1 13
Classificatie rvs SKG***
4 7 6 1 1 0 1 13

Technische tekeningen
Axa Smart Easyfix scharnier

Technische gegevens
Axa Smart Easyfix veiligheidsscharnier

Aantal scharnieren

2 stuks
3 stuks
4 stuks
Schroefmaat

<
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Belastingstabel
Belastbaarheid in

85 		
125 		
145 		
4,5 x 40 mm 		

75
100
120
4,5 x 30 mm

VosLux Projectsloten
VosLux project insteeksloten omkeerbaar klasse 3
•
•
•
•
•
•
•
•

Omkeerbaar project insteekslot, doornmaat 60 mm
Cilinderslot europrofiel 17 mm met wisselfunctie
Tweetours 20 mm nachtschootuitslag
RVS voorplaat
Voorplaat 235 x 20 mm afgerond, met smeernippel
Gesloten slotkast met doorvoer bussen
Verzinkte binnen delen in het slot
Gelagerde tuimelaar t.b.v. krukstift

Bestekomschrijving
Project insteekslot omkeerbaar, doornmaat 60 mm, VosLux
serie, rvs afgeronde voorplaat. Type in overeenstemming met
het doel.

-markering
DIN18251-1 klasse 3
NEN-EN 12209 : 2004
3 S 5 1 0 C 3 B C 2 0

Dag- en nachtsloten PC72
4223300
VosLux 179 D+N slot pc72 dls/drs rvs
Vrij- en bezetsloten
4223301
VosLux 174 wc/badslot 8 x 72 dls/drs rvs
Loopsloten
4223302

VosLux 175 loopslot dls/drs rvs

Technische tekeningen

35

13

Loopsloten

9

98

63

9,5 34
235

165

20

11,7

1309

1309

35

35

63

9,5

165

1309

7,5

72

9

8

72

20

209
235

165

9,5

7,5

11

11,7

34

63

8

11

98

11,7

7,7

7,7

9
DIN18251-1
Klasse 3

60

3

33

DIN18251-1
Klasse 3

38
33

60

<

13

DIN18251-1
Klasse 3

3
60

20
15,5

38

15,5

3

>

33
15,5

9

20

209
235

35

54,5

35

13

Vrij- en bezetsloten

20

11

34

98

54,5

Dag- en nachtsloten PC2
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VosLux project insteeksloten omkeerbaar, vervolg

13

35

63

Cilinder loopslot
4223304 VosLux 111 cilinder loopslot pc72 dls/drs rvs
11,7
4223308 VosLux 111 cilinder loopslot pc72 dls/drs rvs
11
met dagschootblokkering

34

98

54,5

Artikelnummer
Cilinderkastslot
4223303 VosLux 178 cilinder kastslot pc72

20

72

165

0432

C

35

9

rvs
rvs

209
235

9,5

Zelfvergrendeld anti-paniekslot
8
4223305 VosLux 172 paniekslot zelfvergrendeld pc72 dls
7,5
4223306 VosLux 172 paniekslot zelfvergrendeld pc72 drs

9

7,7
APK

Bijpassende sluitplaten voor Voslux project
insteeksloten klasse 3 en 5:

38

3

33

60

15,5

1,6

4222497
4222496
4222413
4222453

20

5,5

Sluitplaat Nemef P646/17 D+N afg dls rvs
Sluitplaat Nemef P646/17 D+N afg drs rvs
Sluitplaat Nemef P635/17 loop afg rvs
Sluitplaat Nemef P636/17 kast afg rvs

Let op:
Bij zelfvergrendeld anti-paniekslot
zit de slotkast uit het midden.

Technische tekeningen
Cilinder loopslot

35

63

34
20

9

C

35

C

9

9

7,7

7,7
APK

3

3

60

33

20

38
60
1,6
5,5

<
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33
15,5

33

15,5

38
60

DIN18251-1
Klasse 3

15,5

3

DIN18251-1
Klasse 3

20

209
235

0432

165

9,5

7,5

72

63

98

1309

165

1309

35

72

9

11

8

209
235

235

165

20

11,7

9,5 34

63

98

7,5

54,5

11,7

11
20

98

35

35

13

Zelfvergrendeld anti-paniekslot

13

Cilinderkastslot

VosLux project insteeksloten omkeerbaar klasse 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omkeerbaar project insteekslot, doornmaat 60 mm
Cilinderslot europrofiel 17 mm met wisselfunctie
Eentours 20 mm nachtschootuitslag
RVS voorplaat
Voorplaat 235 x 20 mm afgerond, met smeernippel
Gesloten slotkast met doorvoer bussen
Verzinkte binnen delen in het slot
Gelagerde tuimelaar t.b.v. krukstift
Staal vernikkelde schacht met delrin glijschoot
Geluidsreducerend bij toepassing stalen kozijnen

Bestekomschrijving
Project insteekslot omkeerbaar, doornmaat 60 mm, VosLux serie,
klasse 5, rvs afgeronde voorplaat. Type in overeenstemming met
het doel.

4223320
4223321
4223322
4223323

VosLux 579 D+N slot pc72 klasse 5 dls/drs
VosLux 574 V+B slot 8 x72 klasse 5 dls/drs
VosLux 575 loopslot klasse 5 dls/drs
VosLux 578 kastslot pc72 klasse 5

Het VosLux klasse 5 slot onderscheid zich van andere projectsloten
om de volgende redenen;
- Sloten zijn ingedeeld in een classificering om duidelijk volgens
Din normering aan te geven bij welke situatie en welk object
bepaalde sloten nodig zijn voor een juiste werking van de deur.
- Projectdeuren met de hoogste gebruikersfrequentie en zeer
intensief gebruik; bijv. voetbalstadions, scholen, kazernes,
luchthavens, openbare toiletten, enz. vragen volgens deze
normering een slot in deze klasse 5.
Het VosLux slot is aan alle benodigde tests blootgesteld en is goedgekeurd.

-markering
DIN18251-1 klasse 5
NEN-EN 12209 : 2004
3 S 5 1 0 G 6 B C 2 0

Technische tekeningen

13
1309

35
35

9

7,7

7,77,7

9
DIN18251-1
Klasse 3

33

33

38
38

60
60

DIN18251-1
DIN18251-1
Klasse 3
Klasse 3

33
33

20

15,5
15,5

38
60

15,5

3

<

15

>

20

DIN18251-1
Klasse 3

3
60

33

15,5

35

9

20

209
235

98

63

165

1309

209
235
235

1309

9,5 34

63

63

165

165

99

35

13

3535

20
20

72

1309

7,5

7,5

72

9

8
8

11,7

11,7

72

20

209
235

165

9,5

7,5

11

11,7

9,5
9,5

8

Loopsloten

20

11
11

34
34

63

98
98

11,7

54,5
54,5

13

Vrij- en bezetsloten

35
11

34

98

54,5

Dag- en nachtsloten PC2
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Project sluitplan cilinders

Sleutels van nieuwzilver
Standaard voorzien van sluitplannummer, sleutelnummer en volgnummer t.b.v. sleutelbeheer
Nalevering sleutels verkrijgbaar
bij Voskamp Bouw en Industrie op
vertoon van certificaat

Optie:
• SKG**
• SKG***
• Gevarenfunctie, tevens
360 graden vrijloop
• Zeewaterbestendig
• Comfort uitvoering

Sleutels van nieuwzilver
Cilinder voorzien van tenminste
2 anti-pickstiften

VosLux Basic-serie
• De VosLux Basic-serie heeft
certificaat beveiligde sleutels
• Uitermate geschikt voor GHS-,
HS- en Centrale- sluitsystemen
• Sleutels van nieuwzilver

Uitvoering
• Hoog technologische precisietechniek, 5 stiften.
• Multiprofielprincipe: Sleutel en
cilinder minimaal 2 verschillende
profielen.

Veiligheid
• De VosLux cilinders zijn standaard
voorzien van 2 anti-pickstiften.
• Duurzaam bestand tegen aftasten.
• Sleutel kunnen alleen met certificaat
worden bijbesteld.

Gemak
• VosLux cilinders zijn breed
toepasbaar, ook in de vorm van
hangsloten, schroef- en staartcilinders.

<
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Onderhoud
• Hoge mate van betrouwbaarheid,
lange levensduur, nagenoeg
onderhoudsvrij.
• Indien gewenst wordt een vetloos
onderhoudsmiddel geleverd
dat een zeer dunne smeerfilm achter
laat op de stiften of fijn mechanische
onderdelen: Lubra Rapid.

Keersleutel
• Keersleutel sluitsysteem met
veiligheidscertificaat
• Uitermate geschikt voor grote GHS-,
HS- en Centrale- sluitsystemen
• Extra dikke sleutels van nieuwzilver

Uitvoering
• 6 geveerde massieve stiftsluitingen
en maximaal 8 radiaalstiften op
2 sluitniveaus
• Horizontaal sleutelinsteek.

Gemak
• Horizontale sleutelentree
• Ergonomisch vormgeven sleutel

Onderhoud
• Hoge mate van betrouwbaarheid,
lange levensduur, nagenoeg
onderhoudsvrij.

Veiligheid
• Optie: SKG***, voorzien van boor- en
uittrekbeveiliging.
• Sleutel kan alleen met certificaat
worden bijbesteld.

Sleutels van nieuwzilver
Standaard voorzien van sluitplannummer en sleutelnummer t.b.v.
sleutelbeheer
Nalevering sleutels verkrijgbaar
bij Voskamp Bouw en Industrie op
vertoon van certificaat

2
3

4
1

6
5
1 Blokkeerstift zijwaarts sluitniveau

Optie:
• SKG** / SKG***

2 Aftaststift sleutelprofiel
3 Ribbenprofiel

Optie:
• Gevarenfunctie
• 360 graden vrijloop

4 Ergonomische sleutelkop
5 Verlengde sleutelschacht
6 6 stiftsluitingen

<

17

>

Voskamp Bouw en Industrie | Projectbeslag voor utiliteits- en woningbouw

VosLux projectbeslag RVS
Projectbeslag vastdraaibaar geveerd op rozet, rvs
• VosLux projectgarnituren rvs vervaardigd uit hoogwaardig roestvrijstaal in een
geborstelde uitvoering
• Alle beslagen zijn met krukveren uitgerust en hebben een vaste draaibare lagering
• 3-Delige bevestigingstechniek voor eenvoudige en snelle montage
• Deze beslagen zijn met een 8 mm krukstift uitgevoerd
• Rozetafmeting: ø 52 mm x 7 mm
• Geschikt voor deurdikte 40 en 54 mm
Bestekomschrijving
VosLux projectgarnituur rvs in geborsteld rvs vast
draaibaar geveerd op stalen onderrozet.
In verschillende uitvoeringen en modellen leverbaar.

U-model kruk rvs vastdraaibaar geveerd op rozet
Krukafmeting ø 19 mm x 142 mm
4940701
4940724
4940726

VosLux u-model kruk rvs vastdraaibaar op rozet
VosLux wisselgarnituur knop/U-model kruk op rozet ls
VosLux wisselgarnituur knop/U-model kruk op rozet rs

rvs
rvs

L-model kruk rvs vastdraaibaar geveerd op rozet
Krukafmeting ø 19 mm x 130 mm
4940700
4940720
4940722

VosLux L-model kruk vastdraaibaar op rozet rvs
VosLux wisselgarnituur knop/L-model kruk op rozet ls
VosLux wisselgarnituur knop/L-model kruk op rozet rs

rvs
rvs

L-Model haaks kruk rvs vastdraaibaar geveerd op rozet
Krukafmeting ø 19 mm x 131 mm
4940702
4940728
4940730

VosLux L-model haaks kruk vastdraaibaar op rozet
VosLux wisselgarnituur knop/L-haaks kruk op rozet ls
VosLux wisselgarnituur knop/L-haaks kruk op rozet rs

Wisselgarnituur knop/U-model kruk rs

Wisselgarnituur knop/L-model kruk rs

<
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rvs
rvs

Wisselgarnituur knop/L-haaksmodel kruk rs
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EN 1906 Gebruiksklasse 4

NEN-EN 1906 Classificatie
4 7 - 0 0 3 0 A

Projectrozetten rvs

• VosLux projectrozetten rvs vervaardigd uit hoogwaardig
roestvrijstaal in een geborstelde uitvoering
• Snel montage
• Rozetafmeting: ø 52 mm x 7 mm
• Geschikt voor deurdikte 40 en 54 mm

4940718

VosLux vaste knop / vast knop met verzet set rvs

4940732

VosLux vaste knop met verzet / blind rozet set rvs

4940710

VosLux cilinderrozet set rvs

4940734

VosLux sleutel/blind rozet set rvs

4940716

VosLux blindrozet set rvs

4940736

VosLux cilinder/blind rozet set rvs

4940712

VosLux sleutelrozet set rvs

4940714

VosLux wc garnituur set rvs

Technische tekening
Voslux rvs beslag en rozetten

<
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Projectbeslag vastdraaibaar geveerd op afgerond schild, rvs
Kruk op afgerond schild vastdraaibaar geveerd, rvs
Afmeting 200 x 40 mm

4940520
4940521
4940522
4940523
4940524

VosLux U-model kruk op afgerond schild loop
VosLux U-model kruk op afgerond schild pc55
VosLux U-model kruk op afgerond schild pc72
VosLux U-model kruk op afgerond schild wc63x8
VosLux U-model kruk op afgerond schild wc72x8

4940530
4940531
4940532
4940533
4940534

VosLux L-model haaks kruk op afgerond schild loop
VosLux L-model haaks kruk op afgerond schild pc55
VosLux L-model haaks kruk op afgerond schild pc72
VosLux L-model haaks kruk op afgerond schild wc63x8 dls
VosLux L-model haaks kruk op afgerond schild wc72x8 dls

4940510
4940511
4940512
4940513
4940514

VosLux L-model kruk op afgerond schild loop
VosLux L-model kruk op afgerond schild pc55
VosLux L-model kruk op afgerond schild pc72
VosLux L-model kruk op afgerond schild wc63x8
VosLux L-model kruk op afgerond schild wc72x8

rvs
rvs
rvs
rvs
rvs
rvs
rvs
rvs
rvs
rvs

rvs
rvs
rvs
rvs
rvs

EN 1906 Gebruiksklasse 4
Geschikt voor intensief gebruik door mensen
die niet de nodige voorzichtigheid in acht
nemen en met een grote kans op verkeerd
gebruik, bijv. deuren in openbare ruimten.

NEN-EN 1906 Classificatie
4 7 0 0 1 3 0 A

L-model haaks op afgerond schild

L-model kruk op afgerond schild

4940488
4940490

VosLux knopschild afgerond schild pc55
VosLux knopschild afgerond schild pc72

rvs
rvs

4940480
4940482
4940484
4940486

VosLux afgerond schild geheel blind
VosLux afgerond schild cilinder kast pc55
VosLux afgerond schild cilinder kast pc72
VosLux afgerond schild kast sl56

rvs
rvs
rvs
rvs

VosLux afgerond schild geheel blind

VosLux afgerond schild cilinder kast

VosLux afgerond schild sleutel kast

<
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FSB projectbeslag
Projectbeslag op rozet vastdraaibaar geveerd, rvs
• FSB projectgarnituren rvs vervaardigd uit hoogwaardig
roestvrijstaal in een geborstelde uitvoering
• Alle beslagen zijn met krukveren uitgerust en hebben
een vast draaibare lagering
• Deze beslagen zijn met een 8 mm krukstift uitgevoerd
• Rozetafmeting: ø 55 mm x 7,7 mm
• Deurdikte: van 40-59 mm

EN 1906 Gebruiksklasse 4
Geschikt voor intensief gebruik door mensen
die niet de nodige voorzichtigheid in acht
nemen en met een grote kans op verkeerd
gebruik, bijv. deuren in openbare ruimten.

NEN-EN 1906 Classificatie
4 7 - 0/D* 1 4 0 A

Bestekomschrijving
FSB projectbeslag rvs met krukken vast draaibaar en geveerd.
Gemonteerd op een onderrozet, die wordt afgedekt met
een 7,7 mm afdekrozet.

4449130
4449136
			

FSB kruk U-model 405 geveerd op rozet
rvs
FSB wisselgarnituur knop/U-model kruk 405
geveerd op rozet
rvs

4449132
4449138
			

FSB L-model kruk 401 geveerd op rozet
FSB wisselgarnituur knop/L-model kruk 401
geveerd op rozet

rvs

4449134
4449140
			

FSB kruk L-haaks 460 geveerd op rozet
FSB wisselgarnituur knop/L-haaks kruk 460
geveerd op rozet

rvs

rvs

rvs

EN 179 ook geschikt als paniekbeslag

Technische tekeningen
FSB kruk U-model 405 rvs
62

FSB L-model kruk 401 rvs
62

62

Ø 21

Ø 21

18

18

158

<
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FSB kruk L-haaks 460 rvs
62

57

57
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Gelagerd beslag rvs
4449128

FSB knop 800 rvs

4449142
4449126

FSB cilinderrozet 1735
rvs
FSB blindrozet 1735 blind rvs

Cilinderrozet

4449144

FSB wc garnituur 1735 rvs

WC garnituur

Technische tekeningen
FSB cilinderrozet rvs

55

7,7

<
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Blindrrozet

VosLux deurkrukken
VosLux deurkrukken, aluminium F1

4930321
4930320
4314317

VosLux deurkruk 120 F1 dd 40 mm
VosLux deurkruk 120 F1 dd 54 mm
VosLux deurkruk 120 F1

paar
paar
gatdeel

4930076
4930304
4930080

VosLux deurkruk L-model 401 F1 dd 40 mm
VosLux deurkruk L-model 401 F1 dd 54 mm
VosLux deurkruk L-model 401 F1

paar
paar
gatdeel

4930013
4930306
4930082

VosLux deurkruk U-model 405 F1 dd 40 mm
VosLux deurkruk U-model 405 F1 dd 54 mm
VosLux deurkruk U-model 405 F1

paar
paar
gatdeel

4930077
4930308
4930169

VosLux deurkruk U-model 406 F1 dd 40 mm
VosLux deurkruk U-model 406 F1 dd 54 mm
VosLux deurkruk U-model 406 F1

paar
paar
gatdeel

Technische tekeningen
VosLux deurkruk L-model 401

VosLux deurkruk U-model 405

VosLux deurkruk U-model 406

Ø18 mm

65 mm

65 mm

53 mm

43 mm

VosLux deurkruk 120

Ø18 mm
116 mm

Ø 20 mm
130 mm

123 mm

140 mm

<
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VosLux deurkrukken, aluminium F1

4930075
4930312
4930170

VosLux deurkruk L-model 460 F1 dd 40 mm
VosLux deurkruk L-model 460 F1 dd 54 mm
VosLux deurkruk L-model 460 F1

paar
paar
gatdeel

4930207
4930310
4930208

VosLux deurkruk special 455 F1 dd 40 mm
VosLux deurkruk special 455 F1 dd 54 mm
VosLux deurkruk special 455 F1

paar
paar
gatdeel

4930790
4930791
4930794

VosLux deurkruk special 106 F1 dd 40 mm
VosLux deurkruk special 106 F1 dd 54 mm
VosLux deurkruk special 106 F1

paar
paar
gatdeel

Technische tekeningen
VosLux deurkruk L-model 460

VosLux deurkruk special 106

55 mm

50 mm

57 mm

Ø20 mm

VosLux deurkruk special 455

136 mm

23 mm

23 mm

130 mm

<
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135 mm

VosLux rozetten
VosLux “klik” rozetten, aluminium F1
Bestekomschrijving
VosLux “klik rozetten“ met kunststof onderrozet in een
aluminium F1 kleur, afmeting ø 52mm.
Bevestiging d.m.v houtschroeven “om en om”.

4941585

VosLux knop op rozet vast klik F1

4930118
4930120
4930122
4930124

VosLux klikrozet kruk alu
VosLux klikrozet sleutel alu
VosLux klikrozet cilinder alu
VosLux klikrozet blind alu

F1
F1
F1
F1
Krukrozet

4930126

Sleutelrozet

Cilinderrozet

Blindrozet

VosLux klikrozet wc garnituur alu F1

Wc garnituur

Technische tekeningen
Dwarsdoorsnede rozet

52

9

ø18

ø24

51

VosLux krukrozet

ø7

VosLux knop op rozet

2

51

7/11

38

<
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“Om en om” bevestiging
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VosLux schilden
VosLux 180 x 41 rechthoekige schilden, aluminium F1
•
•

Rechthoekig
Kleur aluminium F1

Bestekomschrijving
VosLux 180 x 41 aluminium deurschilden. Aluminium-kleur
F1, de afmeting is 180 x 41 mm en is aluminium met 2 bevestigingsgaten.

4311800
4311801
4311804
4311805
4311808
4311809
4311812
4311813
4311814
4311815
4311816
4311817

VosLux kortschild geheel blind
VosLux kortschild blind
VosLux kortschild sl56
VosLux kortschild sl72
VosLux kortschild pc55
VosLux kortschild pc72
VosLux kortschild kast56
VosLux kortschild kast pc55
VosLux kortschild wc57x5
VosLux kortschild wc63x8
VosLux kortschild wc72x8
VosLux kortschild kast pc72

180x41
180x41
180x41
180x41
180x41
180x41
180x41
180x41
180x41
180x41
180x41
180x41

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

4311818
4311819
4311820

VosLux kastknopschild pc55
VosLux kastknopschild pc72
VosLux kastknopschild sl56

180x41
180x41
180x41

F1
F1
F1

Voor deurkrukken zie pag. 23 t/m 24.

Technische tekeningen

Montage materialen:

VosLux kortschild 180x41
42 mm

Deurdikte 40 mm
4368100 Patentbout z/hulsmoer ijzer/vernikkel m4 x 38
4368140 Hulsmoer messing vernikkeld m4 x 22,5

41 mm

6,5 mm

113,5 mm

180 mm

40 mm

45 mm

Deurdikte 54 mm
4368104 Patentbout z/hulsmoer ijzer/vernikkel m4 x 55
4368140 Hulsmoer messing vernikkeld m4 x 22,5

<
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VosLux 200K afgeronde schilden, aluminium F1
• Afgerond
• Kleur aluminium F1
• Nieuwbouw / renovatie

Bestekomschrijving
VosLux 200K aluminium deurschilden. Aluminium-kleur
F1, de afmeting is 170 x 40 mm en is aluminium met 2 bevestigingsgaten.

tikelnummer
4930356 VosLux kortschild 200k D+N sl56
4930357 VosLux kortschild 200k kast pc55
4930358 VosLux kortschild 200k kast pc72
4930359 VosLux kortschild 200k kast sl56
4930360 VosLux kortschild 200k geheel blind
4930361 VosLux kortschild 200k blind
4930362 VosLux kortschild 200k pc55
4930363 VosLux kortschild 200k pc72
4930364 VosLux kortschild 200k wc63x8
4930365 VosLux kortschild 200k wc72x8
4930426 VosLux kortschild 200k/800 bl
4930427 VosLux kortschild 200k/800 sl56
4930428 VosLux kortschild 200k/800 pc55
4930429 VosLux kortschild 200k/800 pc72

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

Voor deurkrukken zie pag. 23 t/m 24.

Technische tekeningen

Montage materialen:

VosLux afgerond kortschild

Deurdikte 40 mm
4368100 Patentbout z/hulsmoer ijzer/vernikkel m4 x 38
4368140 Hulsmoer messing vernikkeld m4 x 22,5

40 mm

113 mm

170 mm

Deurdikte 54 mm
4368104 Patentbout z/hulsmoer ijzer/vernikkel m4 x 55
4368140 Hulsmoer messing vernikkeld m4 x 22,5

<
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VosLux 1070 massief afgeronde schilden, aluminium F1
• Afgerond
• Kleur aluminium F1
• 2 Centreer nokken

Bestekomschrijving
VosLux 1070 afgerond massieve deurschilden. Aluminium-kleur
F1, de afmeting is 200 x 45 mm en is massief 8,5 mm dik met 2 nokken.

4941700
4941702
4941704
4941706
4941708
4941710
4941712
4941714
4941716
4941718

VosLux 1070 projectschild loop
VosLux 1070 projectschild pc55
VosLux 1070 projectschild pc72
VosLux 1070 projectschild sl56
VosLux 1070 projectschild kast sl56
VosLux 1070 projectschild kast pc55
VosLux 1070 projectschild kast pc72
VosLux 1070 projectschild geheel blind
VosLux 1070 projectschild wc63/8
VosLux 1070 projectschild wc72/8

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

Voor deurkrukken zie pag. 23 t/m 24.

Technische tekeningen
VosLux 1070 projectschild

45 mm

200 mm

153 mm

45 mm

8,5 mm

10 mm

7 mm

<
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VosLux projectbeslag geveerd
VosLux 1050 projectbeslag op massief afgeronde schilden,
aluminium F1
•
•
•
•
•
•

Vastdraaibaar geveerd
Afgerond
Kleur aluminium F1
Geschikt voor zwaar intensief gebruik
2 Centreernokken
Niet draairichting afhankelijk

Bestekomschrijving
VosLux 1050 projectbeslagen vastdraaibaar geveerde
u-model kruk op afgerond massieve schilden.
Gebruiksklasse 4. Aluminium-kleur F1, de afmeting is
200 x 45 mm en is massief 8,5 mm dik.

4941720
4941722
4941724
4941726

VosLux 1070/800 projectknopschild blind
VosLux 1070/800 projectknopschild sl56
VosLux 1070/800 projectknopschild pc55
VosLux 1070/800 projectknopschild pc72

F1
F1
F1
F1

4941760
4941762
4941764
4941766
4941768
4941770
4941774
4941776
4941778
4941772

VosLux 1050 projectbeslag loop
VosLux 1050 projectbeslag D+N sl56
VosLux 1050 projectbeslag pc55
VosLux 1050 projectbeslag pc72
VosLux 1050 projectbeslag wc63/8
VosLux 1050 projectbeslag wc72/8
VosLux 1050 projectbeslag ol/pc72
VosLux 1050 projectbeslag geheel blind/ol
VosLux 1050 projectbeslag geheel blind/pc72
VosLux 1050/800 wisselgarnituur pc72

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

Technische tekeningen

NEN-EN 1906 Classificatie
4 7 - 0 1 4 0 A

EN 1906 Gebruiksklasse 4
Geschikt voor intensief gebruik door mensen
die niet de nodige voorzichtigheid in acht
nemen en met een grote kans op verkeerd
gebruik, bijv. deuren in openbare ruimten.

ø 20

30 mm

VosLux 1050 projectbeslag
138 mm

45 mm

200 mm

58 mm

153 mm

20 mm

45 mm

8,5 mm

Andere combinaties c.q.
etc. afstandmaten ook
mogelijk

10 mm

7 mm

<
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VosLux 1070 projectbeslag op massief afgeronde schilden,
aluminium F1
•
•
•
•
•
•

Vastdraaibaar geveerd
Afgerond
Kleur aluminium F1
Geschikt voor zwaar intensief gebruik
2 Centreernokken
Niet draairichting afhankelijk

Bestekomschrijving
VosLux 1070 projectbeslagen vastdraaibaar geveerd op
afgeronde massieve schilden. Gebruiksklasse 4.
Aluminium-kleur F1, de afmeting is 200 x 45 mmen
is massief 8,5 mm dik.

4941720
4941722
4941724
4941726

VosLux 1070/800 projectknopschild blind
VosLux 1070/800 projectknopschild sl56
VosLux 1070/800 projectknopschild pc55
VosLux 1070/800 projectknopschild pc72

F1
F1
F1
F1

4941728
4941730
4941732
4941734
4941736
4941738
4941742
4941744
4941746
4941740

VosLux 1070 projectbeslag loop
VosLux 1070 projectbeslag D+N sl56
VosLux 1070 projectbeslag pc55
VosLux 1070 projectbeslag pc72
VosLux 1070 projectbeslag wc63/8
VosLux 1070 projectbeslag wc72/8
VosLux 1070 projectbeslag ol/pc72
VosLux 1070 projectbeslag geheel blind/ol
VosLux 1070 projectbeslag geheel blind/pc72
VosLux 1070/800 wisselgarnituur pc72

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

Technische tekeningen

NEN-EN 1906 Classificatie
4 7 - 0 1 4 0 A

EN 1906 Gebruiksklasse 4
Geschikt voor intensief gebruik door mensen
die niet de nodige voorzichtigheid in acht
nemen en met een grote kans op verkeerd
gebruik, bijv. deuren in openbare ruimten.

30 mm

VosLux 1070 projectbeslag
137 mm

45 mm

200 mm

58 mm

153 mm

24 mm

45 mm

8,5 mm

Andere combinaties c.q.
etc. afstandmaten ook
mogelijk

10 mm

7 mm

<
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VosLux schilden
VosLux 1090 massief rechthoekige schilden, aluminium F1
•
•
•
•

Rechthoekig
Kleur aluminium F1
2 Centreer nokken
Nieuwbouw / renovatie

Bestekomschrijving
VosLux 1090 massief rechthoekige schilden. Aluminium-kleur F1,
de afmeting is 200 x 45 mm en is massief 8,5 mm dikmet 2 nokken.

4941850
4941852
4941854
4941856
4941858
4941860
4941862
4941864
4941866
4941868

VosLux 1090 projectschild loop
VosLux 1090 projectschild pc55
VosLux 1090 projectschild pc72
VosLux 1090 projectschild sl56
VosLux 1090 projectschild kast sl56
VosLux 1090 projectschild kast pc55
VosLux 1090 projectschild kast pc72
VosLux 1090 projectschild geheel blind
VosLux 1090 projectschild wc63/8
VosLux 1090 projectschild wc72/8

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

Voor deurkrukken zie pag. 23 t/m 24.

Technische tekeningen
VosLux 1090 projectbeslag

45 mm

200 mm

153 mm

45 mm

8,5 mm

10 mm

7 mm

<
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VosLux projectbeslag geveerd
VosLux 1090 projectbeslag op massief rechthoekige schilden,
aluminium F1
•
•
•
•
•
•

Vastdraaibaar geveerd
Rechthoekig
Kleur aluminium F1
Geschikt voor zwaar intensief gebruik
2 Centreernokken
Niet draairichting afhankelijk

Bestekomschrijving
VosLux 1090 projectbeslagen vastdraaibaar geveerd u-model
kruk op rechthoekige massieve schilden. Gebruiksklasse 4.
Aluminium-kleur F1, de afmeting is 200 x 45 mm en is
massief 8,5 mm dik.

4941870
4941872
4941874
4941876

VosLux 1090/800 projectknopschild blind
VosLux 1090/800 projectknopschild sl56
VosLux 1090/800 projectknopschild pc55
VosLux 1090/800 projectknopschild pc72

F1
F1
F1
F1

4941878
4941880
4941882
4941884
4941886
4941888

VosLux 1090 projectbeslag loop
VosLux 1090 projectbeslag D+N sl56
VosLux 1090 projectbeslag pc55
VosLux 1090 projectbeslag pc72
VosLux 1090 projectbeslag wc63/8
VosLux 1090 projectbeslag wc72/8

F1
F1
F1
F1
F1
F1

NEN-EN 1906 Classificatie
4 7 - 0 1 4 0 A

F1

EN 1906 Gebruiksklasse 4
Geschikt voor intensief gebruik door mensen
die niet de nodige voorzichtigheid in acht
nemen en met een grote kans op verkeerd
gebruik, bijv. deuren in openbare ruimten.

4941890

VosLux 1090/800 wisselgarnituur PC 72

Technische tekeningen

ø 20

30 mm

VosLux 1090 projectbeslag
138 mm

58 mm

20 mm

200 mm
153 mm

8,5 mm

45 mm

45 mm

Andere combinaties c.q.
etc. afstandmaten ook
mogelijk

10 mm

7 mm

<
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VosLux deurgrepen
VosLux enkel gebogen deurgrepen, aluminium F1
•
•
•
•
•

VosLux enkel gebogen deurgrepen hoogwaardig aluminium F1
350 mm lang (hart op hart gemeten)
Diameter 30 mm
Verkrijgbaar als enkelzijdige blinde bevestiging en enkelzijdige doorgaande bevestiging
Deurdikte 40-54 mm

4930607

VosLux deurgreep enkel gebogen 350 x 30 mm per paar

4930602
4930603

Bevestiging set VosLux greep enkel doorgaand
Bevestiging set VosLux greep enkel niet doorgaand

VosLux enkel gebogen deurgrepen, rvs
•
•
•
•
•

VosLux enkel gebogen deurgrepen hoogwaardig rvs 304 met drukrozetten
350 mm lang (hart op hart gemeten)
Diameter 22 mm
Verkrijgbaar als enkelzijdige doorgaande bevestiging en als paarsgewijze bevestiging
Deurdikte 40-54 mm

4951184

VosLux deurgreep rvs304 350 x 22 mm per paar

4930602

Bevestiging set VosLux rvs deurgreep enkelzijdig doorgaande bevestiging

<
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Vos-V Veiligheidsschilden
Vos-V9006 Veiligheidsschilden rechthoekig, aluminium F1
•
•
•
•
•

Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster bestaande bouw
Deze garnituren zijn excl. deurkruk. Voor deurkrukken zie pag. 23 t/m 24
Ook in F9 (RVS look) leverbaar

Bestekomschrijving
Vos-V9006 Veiligheidsgarnituur op rechthoekige langschilden met kerntrek.
Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm (incl. gelagerde wisselstift), met massief aluminium
geëloxeerd binnenschild dikte 4,2 mm, excl. deurkruk.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven
m6 x 41 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd.
Zie technische tekening voor afmetingen binnen- en buitenschild.

4941806
4941808
4941810

Vos-V1900/9006 duwer schild/schild pc55
Vos-V1900/9006 duwer schild/schild pc72
Vos-V1900/9006 duwer schild/schild pc92

4941800
4941802
4941804

Vos-V9006 schilden pc55
Vos-V9006 schilden pc72
Vos-V9006 schilden pc92

F1
F1
F1

F1
F1
F1

Technische tekeningen
Vos-V1900/9006 schild duwer/schild

Vos-V9006 schild

<
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Vos-V Veiligheidsrozetten
Vos-V9009 Veiligheidsrozetten, aluminium F1
• SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
• Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster bestaande bouw

Bestekomschrijving
Vos-V Veiligheidscilinderrozetten rechthoekig 130 x 51 mm met kerntrek, Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerde buitenrozet dikte 15 mm. Met
massief aluminium geëloxeerde binnenrozet dikte 5 mm.
Bevestiging geschiedt van binnen uit middels 2 metaalschroeven m6 x 41 mm,
welke in stalen boorbelemmerde draadbussen worden verankerd.

4941825

Technische tekeningen

Vos-V9009 rozet rechthoekig kerntrek 51 x 130 mm

Vos-V9009 rozet rechthoekig

Ook in zwarten en F9 (RVS look)
leverbaar.

Vos-V9005 Veiligheidsrozetten, aluminium F1
Bestekomschrijving
Vos-V Veiligheidscilinderrozetten rond 61,5 mm met kerntrek, Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerde buitenrozet dikte
15 mm. Met massief aluminium geëloxeerde binnenrozet dikte 5 mm.
Bevestiging geschiedt van binnen uit middels 2 metaalschroeven m6 x 41 mm,
welke in stalen boorbelemmerde draadbussen worden verankerd.

4941841

Technische tekeningen

Vos-V9005 rozet rond met kerntrekbeveiliging 61,5 mm

Vos-V9005 rozet rond

Ook in zwart en F9 (RVS look)
leverbaar.

<
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Vos-V Veiligheidssmalgarnituur geveerd
Vos-V9095-5/107 Veiligheidsgarnituur
op afgeronde smalschilden, aluminium F1
• Inbraakwerende uitvoering
• Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
• SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse
2 nieuwbouw
• Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster
bestaande bouw met kerntrek
• Geschikt voor industriële verwerking,
utiliteits- en woningbouw

Bestekomschrijving
Vos-V9095-5/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde smalschilden met
kerntrek. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6 mm,
en deurkruk VosLux special geveerd 107, vastdraaibaar gemonteerd.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven
m6 x 70 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd. Afmeting afgeronde smalschilden: 250 x 35 mm.

4931000
4931001
4931002
4931003
4931004
4931005
4931006
4931007
4931008
4931009

Vos-V9098/107 smalgarnituur pc72 		
Vos-V9098/107 smalgarnituur binnen kruk pc72/buiten kruk loop
Vos-V9098/107 smalgarnituur binnen kruk pc72/buiten kruk geheel blind
Vos-V9098/107 smalgarnituur binnen kruk loop/buiten kruk pc72
Vos-V9098/107 smalgarnituur pc92 F1
Vos-V9098/107 smalgarnituur binnen kruk loop/buiten kruk pc92
Vos-V9098/107 smalgarnituur loop F1
Vos-V9098/107 smalgarnituur binnen kruk pc92/buiten kruk geheel blind
Vos-V9098/107 smalgarnituur pc55 F1
Vos-V9098/107 smalgarnituur binnen kruk pc92/buiten kruk loop

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

Deur 54 mm
4930600 Bevestigingsset (54 mm deur) stift + schroeven

Technische tekeningen
Vos-V9098/107 smalgarnituur

GEVEERD!!!
Ook in F9 (RVS look) leverbaar.

<
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Vos-V1200DR/9095-5/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde
smalschilden, aluminium F1
•
•
•
•

Inbraakwerende uitvoering
Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster
bestaande bouw met kerntrek
• Geschikt voor industriële verwerking,
utiliteits- en woningbouw
• Geschikt voor de Fuhr meerpuntssluitingen 859

Bestekomschrijving
Vos-V1200DR/9095-5/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde
smalschilden met kerntrek. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6 mm,
deurkruk VosLux special geveerd 107 en duwer type 1200,
vastdraaibaar gemonteerd.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven
m6 x 70 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd.
Afmeting afgeronde smalschilden: 250 x 35 mm.

4931017

Vos-V1200DR/9098/107 smalgarnituur vastdraaibaar geveerd knop/kruk pc92

Deur 54 mm
4930600 Bevestigingsset (54 mm deur) stift + schroeven

Technische tekeningen
Vos-V 200DR/9098/107 smalgarnituur knop/kruk

GEVEERD!!!

92

Ook in F9 (RVS look) leverbaar.
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Vos-V1200/9095-5/107 Veiligheidswisselgarnituur op
afgeronde smalschilden, aluminium F1
•
•
•
•

Inbraakwerende uitvoering
Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster bestaande 						
bouw met kerntrek
• Geschikt voor industriële verwerking, utiliteits- en
woningbouw

Bestekomschrijving
Vos-V1200/9095-5/107 Veiligheidswisselgarnituur op afgeronde
smalschilden met kerntrek. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6 mm,
deurkruk VosLux special geveerd 107 vastdraaibaar gemonteerd, en
vaste knop type 1200.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels, 3 metaalschroeven
m6 x 70 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd.
Afmeting afgeronde smalschilden: 250 x 35 mm.

4931010
4931011
4931012
4931013
4931014
4931015
4931016

Vos-V1200/9098/107 smalgarnituur pc72 			
Vos-V1200/9098/107 smalgarnituur binnen kruk loop/buiten vaste knop pc72
Vos-V1200/9098/107 smalgarnituur binnen kruk pc72/buiten vaste knop loop
Vos-V1200/9098/107 smalgarnituur pc92 			
Vos-V1200/9098/107 smalgarnituur binnen kruk loop/buiten vaste knop pc92
Vos-V1200/9098/107 smalgarnituur binnen kruk pc92/buiten vast knop loop
Vos-V1200/9098/107 smalgarnituur binnen kruk loop/buiten vaste knop loop

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

Deur 54 mm
4930314 Bevestigingsset (54 mm deur) stift + schroeven

Technische tekeningen
Vos-V1200/9098/107 smalgarnituur

GEVEERD!!!
Ook in F9 (RVS look) leverbaar.
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Vos-V Veiligheidsgarnituur
geveerd
Vos-V9090/107 Veiligheidsgarnituur
op afgeronde schilden, aluminium F1
• Inbraakwerende uitvoering
• Voldoet aan het bouwbesluit
art. 2.214 en 2.215
• SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse
2 nieuwbouw
• Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster bestaande bouw
• Geschikt voor industriële verwerking, utiliteits- en woningbouw

Bestekomschrijving
Vos-V9090/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde
schilden met kerntrek. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6 mm,
en deurkruk VosLux special geveerd 107, vastdraaibaar gemonteerd.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven
m6 x 45 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd. Afmeting ovale schilden: 240 x 51 mm.

4941812 Vos-V9090/107 garnituur kruk/kruk pc55 		
4941814 Vos-V9090/107 garnituur kruk/kruk pc72 		
4941816 Vos-V9090/107 garnituur kruk/kruk pc92 		
Ook in zwart leverbaar

F1
F1
F1

Comfort uitvoering
4941910 Vos-V9090/107 garnituur comfort kruk/kruk pc72 F1
4941912 Vos-V9090/107 garnituur comfort kruk/kruk pc92 F1
Deur 54 mm
4930600 Bevestigingsset (54 mm deur) stift + schroeven

Technische tekeningen
Vos-V9090/107 smalgarnituur kruk/kruk

GEVEERD!!!
Ook in F9 (RVS look) leverbaar.

<
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Vos-V1200DR/9090/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde schilden,
aluminium F1
•
•
•
•
•

Inbraakwerende uitvoering
Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster bestaande bouw
Geschikt voor industriële verwerking, utiliteits- en
woningbouw
• Geschikt voor de Fuhr meerpuntssluiting 859
bij comfort beslag geschikt voor de Fuhr
meerpuntssluiting 869
Bestekomschrijving
Vos-V1200DR/9090-5/107 Veiligheidsgarnituur op afgewerkte
schilden met kerntrek. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6 mm,
deurkruk VosLux special geveerd 107 en knop type 1200,
vastdraaibaar gemonteerd.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven
m6 x 45 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd.
Afmeting afgeronde schilden: 240 x 51 mm.

4941824

Vos-V1200DR/9090/107 garnituur vastdraaibaar geveerde knop/kruk pc92

F1

Comfort uitvoering
4941918 Vos-V1200DR/9090/107 garnituur comfort vastdraaibaar geveerde/kruk pc92

F1

Deur 54 mm
4930600 Bevestigingsset (54 mm deur) stift + schroeven

Technische tekeningen
Vos-V 200DR/9090/107 garnituur knop/kruk

GEVEERD!!!
Ook in F9 (RVS look) leverbaar.
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Vos-V1200/9090/107 Veiligheidswisselgarnituur op afgeronde schilden
aluminium F1
•
•
•
•
•

Inbraakwerende uitvoering
Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster bestaande bouw
Geschikt voor industriële verwerking, utiliteits- en
woningbouw

Bestekomschrijving
Vos-V1200/9090/107 Veiligheidswisselgarnituur op
afgeronde schilden met kerntrek. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6 mm,
deurkruk VosLux special geveerd 107 vastdraaibaar gemonteerd
en vaste knop type 1200.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven
m6 x 45 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd.
Afmeting afgeronde schilden: 240 x 51 mm, kleur F1.

4941818 Vos-V1200/9090/107 garnituur vaste knop/kruk pc55
4941820 Vos-V1200/9090/107 garnituur vaste knop/kruk pc72
4941822 Vos-V1200/9090/107 garnituur vaste knop/kruk pc92
Ook in zwart leverbaar

F1
F1
F1

Comfort uitvoering
4941914 Vos-V1200/9090/107 garnituur comfort vast knop/kruk pc72
4941916 Vos-V1200/9090/107 garnituur comfort vaste knop/kruk pc92

F1
F1

Deur 54 mm
4930314 Bevestigingsset (54 mm deur) stift + schroeven

Technische tekeningen
Vos-V1200/9090/107 wisselgarnituur knop/kruk

GEVEERD!!!
Ook in F9 (RVS look) leverbaar.
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Vos-V Veiligheidsgarnituur
geveerd
Vos-V9090/208 Veiligheidsgarnituur op
afgeronde schilden, aluminium F1
• Inbraakwerende uitvoering
• Voldoet aan het bouwbesluit
art. 2.214 en 2.215
• SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse
2 nieuwbouw
• Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster
bestaande bouw
• Geschikt voor industriële verwerking, utiliteits- en
woningbouw

Bestekomschrijving
Vos-V9090/208 Veiligheidsgarnituur op afgeronde schilden met
kerntrek. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild
dikte 6 mm, en deurkruk VosLux u-model geveerd 208,
vastdraaibaar gemonteerd.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven
m6 x 45 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd.
Afmeting afgeronde schilden: 240 x 51 mm.

4941842
4941843
4941844

Vos-V9090/208 garnituur kruk/kruk pc55
Vos-V9090/208 garnituur kruk/kruk pc72
Vos-V9090/208 garnituur kruk/kruk pc92

F1
F1
F1

Deur 54 mm
4930600 Bevestigingsset (54 mm deur) stift + schroeven

Technische tekeningen
Vos-V9090/208 garnituur kruk/kruk

GEVEERD!!!
Ook in F9 (RVS look) leverbaar.
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Vos-V1250DR/9090/208 Veiligheidsgarnituur op afgeronde schilden,
beide zijden draaibaar, aluminium F1
• Inbraakwerende uitvoering
• Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
• SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2
nieuwbouw
• Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster
bestaande bouw
• Geschikt voor industriële verwerking, utiliteitsen woningbouw
• Geschikt voor de Fuhr meerpuntssluiting 859

Bestekomschrijving
Vos-V1250DR/9090-5/208 Veiligheidsgarnituur op afgeronde
schilden met kerntrek. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6
mm, deurkruk VosLux u-model 208 en duwer type 1250, vastdraaibaar gemonteerd.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven
m6 x 45 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd.
Afmeting afgeronde schilden: 240 x 51 mm.

4941848

Vos-V1250DR/9090/208 garnituur draaibare geveerde knop/kruk pc92

F1

Deur 54 mm
4930600 Bevestigingsset (54 mm deur) stift + schroeven

Technische tekeningen
Vos-V1250DR/9090/208 garnituur knop/kruk

GEVEERD!!!
Ook in F9 (RVS look) leverbaar.
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Vos-V1250/9090/208 Veiligheidswisselgarnituur op afgeronde schilden,
aluminium F1
• Inbraakwerende uitvoering
• Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
• SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2
nieuwbouw
• Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster
bestaande bouw
• Geschikt voor industriële verwerking, utiliteitsen woningbouw

Bestekomschrijving
Vos-V1250/9090/208 Veiligheidswisselgarnituur
op afgeronde schilden met kerntrek. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6 mm,
deurkruk VosLux u-model geveerd 208 vastdraaibaar gemonteerd
en vaste knop type 1250.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven
m6 x 45 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen
worden verankerd.
Afmeting afgeronde schilden: 240 x 51 mm.

4941845
4941846
4941847

Vos-V1250/9090/208 garnituur vaste knop/kruk pc55 geveerd ovaal F1
Vos-V1250/9090/208 garnituur vaste knop/kruk pc72 geveerd ovaal F1
Vos-V1250/9090/208 garnituur vaste knop/kruk pc92 geveerd ovaal F1

Deur 54 mm
4930314 Bevestigingsset (54 mm deur) stift + schroeven

Technische tekeningen
Vos-V1250/9090/208 wisselgarnituur knop/kruk

GEVEERD!!!
Ook in F9 (RVS look) leverbaar.
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Vos-V Veiligheidsgarnituur
XXL voor renovatie
Vos-V9006/107 Veiligheidsgarnituur XXL renovatie op 280 mm
rechthoekige schilden, aluminium F1
•
•
•
•
•

Inbraakwerende uitvoering
Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster bestaande bouw
Geschikt voor industriële verwerking, utiliteits- en
woningbouw

Bestekomschrijving
Vos-V9006/107 Veiligheidsgarnituur XXL op 280 mm rechthoekige
schilden met kerntrek is geschikt voor renovatie. Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6 mm,
deurkruk VosLux special geveerd 107 vastdraaibaar gemonteerd.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven m6 x 45 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen worden verankerd.
Afmeting XXL renovatie schilden: 280 x 51 mm.

4941920
4941922
4941930

Vos-V9006/107 garnituur 2XL-280 mm schild kruk/kruk pc55
Vos-V9006/107 garnituur 2XL-280 mm schild kruk/kruk pc72
Vos-V9006/107 garnituur 2XL-280 mm schild kruk/kruk pc92

Technische tekeningen
Vos-V9006/107 garnituur XXL 280 mm kruk/kruk

<

45

>

F1
F1
F1
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Vos-V1900/9006/107 Veiligheidsgarnituur XXL renovatie op 280 mm
rechthoekige schilden, aluminium F1
•
•
•
•
•

Inbraakwerende uitvoering
Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 ster bestaande bouw
Geschikt voor industriële verwerking, utiliteitsen woningbouw

Bestekomschrijving
Vos-V9006/107 Veiligheidsgarnituur XXL op 280 mm rechthoekige
schilden met kerntrek Kleur F1.
Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd “vlak” buitenschild
dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 6 mm,
deurkruk VosLux special geveerd 107, vastdraaibaar gemonteerd.
Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven m6 x 45 mm, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen worden verankerd.
Afmeting XXL renovatie schild: 280 x 51 mm.

4941924
4941926
4941928

Vos-V1900/9006/107 garnituur 2XL-280 mm schild duwer/kruk pc55
Vos-V1900/9006/107 garnituur 2XL-280 mm schild duwer/kruk pc72
Vos-V1900/9006/107 garnituur 2XL-280 mm schild duwer/kruk pc92

Technische tekeningen
Vos-V1900/9006/107 garnituur XXL 280 mm duwer/kruk
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F1
F1
F1

Uw project is pas af met
een op maat gemaakte
deuroplossing
Naast hang- en sluitwerk kunnen wij u ook voorzien van aanvullende
deuroplossingen om uw project compleet te maken. Wij leveren o.a.
valdorpels, anti-paniekbeslag, deurdrangers, draaideurautomaten,
vloerveren en schuifdeurbeslag.

<
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EllenMatic valdorpels
Soundproof automatische valdorpels brandwerend 30/60min.
en geluidwerend 51dB
• Montage achteraf (zonder deur te demonteren)
• Enkelzijdige bediening aan de scharnierzijde
• Aandrukknop met groot contactoppervlak maakt montage 		
zonder stootplaatje mogelijk
• Groot werkingsbereik door maximale slag van 20 mm.
• Loodrechte verplaatsing van het binnenwerk zonder
zijwaartse beweging
• Voor 1-2 mm afhangspeling
• Automatische scheefstelling voor oneffen vloeren
• De No-Break functie zorgt ervoor dat het binnenwerk
terugveert als er obstakels, zoals snoeren, onder de deur
liggen
• 5 jaar garantie

Bestekomschrijving
Soundproof automatische valdorpels, maximale slag van
20 mm. Tocht- en geluidwerend 51 dB en 30/60 minuten
brandwerend.

Geluidwerend 51dB en brandwerend 30/60 min.
4950920 Valdorpel Elton Soundproof 15x30 L= 728 mm
4950922 Valdorpel Elton Soundproof 15x30 L= 828 mm
4950924 Valdorpel Elton Soundproof 15x30 L= 928 mm
4950926 Valdorpel Elton Soundproof 15x30 L= 1028 mm
4950928 Valdorpel Elton Soundproof 15x30 L= 1128 mm
4950929 Valdorpel Elton Soundproof 15x30 L= 1228 mm
4950919 Valdorpel Elton Soundproof 15x30 L= 1328 mm

Technische tekening
51 dB

30

15

max.
20 mm

51 dB
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30/60 BRW

VosLux anti-paniekbeslag
VosLux anti-paniekbeslag met duwbalk
• VosLux anti-paniekbeslag is gecertificeerd volgens de
verplichte Europese norm EN 1125: 1997:2008
• Drager van het CE merkteken en kan gebruikt worden op
alle deuren die zich bevinden op de paniekvluchtwegen
volgens de Europese bouwrichtlijn C PD 89/106/CEE
• Deurbreedtes tot 1300 mm mogelijk
• Vluchtdeuren moeten worden voorzien van horizontale
duwstang- of duwbalkbediening welke tenminste 60% van
de deurbreedte beslaat

Bestekomschrijving
VosLux duwbalk voor enkele/dubbele deur.
Conform EN 1125:2008, voor gebruik op links- en rechtsdraaiende deuren, de dagschoot is omlegbaar.

VosLux duwbalk met zijsluiting
4261110 Paniekopener BR 378-2SE ls/rs
VosLux duwbalk met verticale boven- en ondersluiting.
Voor gebruik op enkele en dubbele deuren. En voor gebruik
op linksen rechts draaiende deuren.
4261100 Paniekopener BR 376SE enkel
Dubbele deur met VosLux duwbalk met zijsluiting en
boven- en ondersluiting.
Links en rechts bruikbaar, de dagschoot is omlegbaar.
Deurhoogte max. 2500 mm.
4261102 Paniekopener BR 377SE dubbel duwbar met
		
boven+ondersluiting
Extra opties
Kruk vast op schild, de kruk is met een speciale “breekstift” aan
het beslag bevestigd. Bij poging tot inbraak, vandalisme breekt
de stift.
4261144 Kruk op schild t.b.v. paniekopener
Knopset voor een hoge gebruiksfreqentie en ruwe of extreme
gebruiksomstandigheden.
4261142 Knopschild t.b.v. paniekopener

Kruk op schild t.b.v paniekopener.

Knopschild t.b.v paniekopener.

Andere situatie nodig,
Raadpleeg onze adviseurs?

Duwbalk met zijsluiting.

Duwbalk met verticale

Duwbalk met zijsluiting en boven- en ondersluiting op

boven- en ondersluiting.

dubbele deur.
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VosLux deurdrangers
VosLux deurdranger met glijarm of schaararm op of inbouw

•
•
•
•
•
•

Deurdranger met glijarm
Instelbare sluitkracht
Voor het zelfsluitend maken van deuren
Optie sluitvertraging
Diverse montage mogelijkheden
Dranger naar gelang zwaarte en afmeting deur

Eventuele toepassingen:
- Deurdranger met elektromechanische vastzetinrichting (aangesloten op de
brandmeldcentrale).
- Deurdranger met sluitvertraging, tot 30 sec. in te stellen in een hoek
van ca. 1100 - 800.
- Deurdranger met sluitvolgorde regeling en elektromechanische vastzetinrichting
(dubbele deuren die zijn aangesloten op de brandmeldcentrale).
- Deurdranger type EFS met vrijloopfunctie en elektromechanische vastzetinrichting
(deuren die geen weerstand mogen hebben maar automatisch sluiten
bij melding van de brandmeldcentrale).

Inbouw deurdranger met of zonder electromagnetische vastzet inrichting.
Kan ook met volgorderegelaar geleverd worden.

Inbouwdeurdranger

<
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Automaten en vloerveren
Draaideurautomaten optie met sensor (draaicirkel beveiliging EN16005)
De automatische techniek van de draaideurautomaat zorgt
voor het openen van de deur en een soepele sluiting na doorgang. Geruisarm en veilig. Zelfs bij grote, zware draaideuren
en intensief gebruik.
• Goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren
• Conform DIN 18650 gekeurd en gecertificeerd, voldoet aan
EN 954-1

Vloerveer en draailager
Vloerveren voor alle deurtype’s grote betrouwbaarheid
en geschikt voor intensief gebruik voor deuren tot 300 kg.

Technische tekeningen
Boven- en onder speun pendel

Boven- en onder speun aanslag
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Schuifdeurgarnituur
Type: Proslide
Wat zijn de voordelen?
• Een stabiele aluminium bovenrail
• Bijzonder uitgekiende rolwagens met extra grote en		
brede wielen elk uitgerust met precisie kogellagers
• Een regelbare “standard Stop” of een uitzonderlijke
“Slow-Stop” demper waardoor de deur op een
gedoseerde en gecontroleerde manier gestopt en
vastgehouden wordt
• Een aluminium geleidingsprofiel met bijhorend een
extra sterke aluminium vloergeleider met kunststofhoed
om speling te minimaliseren en rammelen te voorkomen
• Verschillende bevestigingssystemen zoals het
“Standard-Fix” bevestigingssysteem, het “Manual-Fix”
systeem (onzichtbaar in het deurblad in te frezen) of
het ultieme van gebruiksgemak; de onzichtbare
“Auto-Fix” waardoor het deurblad snel en eenvoudig in
één handeling aan het rolstelsel kan bevestigd worden
wat een enorme tijdswinst oplevert bij het plaatsen.
Het proslide schuifdeurbeslag biedt oplossingen voor
enkele, parallelle, simultane, symmetrische en telescopische
deuren alsook voor geautomatiseerde schuifdeuren en
kamerhoge schuifdeuren.

Omschrijving
Schuifdeursysteem Prosilde incl. 1 zijde slowstop
alu F1 2 meter

Technische tekening
AFMETINGEN

Schuifdeursysteem Prosilde incl. 1 zijde slowstop
alu F1 3 meter

8

Inhoud:
- Rail 3 meter alu F1
- Muurbevestigingsprofiel 3 meter alu F1
- Autofix 1 zijde standaard stop 1 zijde slowstop
( activator hierbij in alu F1 )
- Essie module alu F1
- Eindkap voor rail en Essie module alu F1
- Ondergeleidingsprofiel 15 x 15 x 15 mm lengte 3 meter alu F1
- Schroeven en moeren t.b.v. bevestiging rail aan muurbevestigingsprofiel 10 stuks m5 x 12, alu F1

5

Deurbladhoogte + 56mm
2071mm (2015) - 2171 (2115) - 2371 (2315)

4910182
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Inhoud:
- Rail 2 meter alu F1
- Muurbevestigingsprofiel 2 meter alu F1 		
- Autofix 1 zijde standaard stop 1 zijde slowstop
( activator hierbij in alu F1 )
- Essie module alu F1
- Eindkap voor rail en Essie module alu F1
- Ondergeleidingsprofiel 15 x 15 x15 mm lengte 2 meter alu F1
- Schroeven en moeren t.b.v. bevestiging rail aan muurbevestigingsprofiel 10 stuks m5 x 12, alu F1

Afmetingen

DEURHOOGTE

Artikelnr.
4910180
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Vrijloopdranger voor
woningtoegangsdeuren
Conform het nieuwe Bouwbesluit 1 juli 2021
230VAC

Toepasbaar voor:
• Installateur levert en monteert de
rookmelder en rookmeldervoet
• Dranger dient aangesloten te zijn op
een 24 V gestabiliseerde voeding van
uit een 230 V rookmelder
• Rookmelder dient te voldoen aan
een Fail-Safe functie
• Deuren met een deurbladbreedte
tot 1400 mm
• Rechts- en linksdraaiende deuren
• Brand- en rookwerende deuren
• Barrièrevrije toegang volgens
DIN 18040 (ITS)

24VDC

Slechts één kabel
nodig van rookmelder
naar vrijloopdranger

Wijziging Bouwbesluit 2021
Ook bestaande woongebouwen kunnen hier mee te maken krijgen
De nieuwe nieuwbouweis maakt het voor gemeenten mogelijk om zelfsluitende deuren voor te schrijven bij bestaande
woongebouwen zoals seniorencomplexen. Dit kan met het bestaande artikel 13 Woningwet op basis waarvan gemeenten
de mogelijkheid hebben om de eigenaar van een bestaand woongebouw te verplichten een bestaand gebouw aan te passen
tot een hoger niveau, waarbij het nieuwbouwniveau van het Bouwbesluit 2012 de bovengrens vormt. Dit zal dan door de
gemeente goed en specifiek voor de situatie in dat woongebouw moeten worden gemotiveerd.
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2021 voor vergunning aanvragers.

Wat houdt deze wet voor u in?
Wanneer het Bouwbesluit vanaf 1 juli 2021 van toepassing is, moeten inpandige woningtoegangsdeuren zelfsluitend zijn.
Dit wordt vanwege het gebruikersgemak uitgevoerd met een vrijloopdranger gestuurd op de brandmeldinstallatie. Indien er
geen brandmeldinstallatie aanwezig is, wordt de vrijloopdranger gestuurd in een stand-alone oplossing i.c.m. de rookmelder
met rookmeldervoet.
De plaatselijk instanties (brandweer of gemeente) dienen vooraf goedkeuring te verlenen op het aantal toegepaste rookmelders.
Heeft u vragen, of wilt u meer weten over de mogelijkheden van vrijloop deurdrangers i.v.m. de wijziging in het Bouwbesluit,
neem dan gerust contact op met onze adviseurs voor meer informatie.
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Voskamp Bouw en Industrie | Projectbeslag voor utiliteits- en woningbouw

Projecten in beeld
De Voskamp Groep biedt integrale oplossingen voor opdrachtgevers en gebruikers van multifunctionele
gebouwen. We combineren de disciplines die nodig zijn voor multifunctioneel gebruik, bestaande uit hang- en
sluitwerk, deurautomatiek, inbraak- en brandbeveiliging en vergrendeltechniek. Inclusief de installatie. Op de
volgende pagina’s enkele mooie projecten in beeld die zijn uitgevoerd door de Voskamp Groep.

Hyperion Lyceum
Amsterdam

Topsportcentrum
Groningen

Rabobank Fellenoord
Eindhoven

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Lunettenhof
Groningen

Nieuwbouw Stadskantoor
Hengelo

DC Hoogvliet
Bleiswijk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

MVC Ziekenhuis
Hardenberg

Nieuwbouw Naturalis museum
Leiden

400 appartementen Space-S
Eindhoven

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk
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Nieuwbouw Hour Glasskantoor- en hotelcomplex
Amsterdamse Zuidas
Producten/diensten:
Levering en montage van deuren, hang en sluitwerk en toegangscontrolesysteem

Nieuwbouw Raadhuishotel
Amsterdam

Appartementengebouwen Stripe-S
Eindhoven

Nieuwbouw Noma House
Amsterdam

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Nieuwbouw Amare
Den Haag

De Hooch
Amsterdam

Valley
Amsterdam

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Oceaanhuis
Rotterdam

390 studentenwoningen
Maastricht

Nieuwbouw Geostick
Uithoorn

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk
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Herontwikkeling Rijkskantoor
Fellenoord
Eindhoven
Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Nieuwbouw ministeries
van Justitie en Veiligheid en
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Den Haag
Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Nieuwbouw ING Head Office
Amsterdam

Stadskantoor Tilburg
Tilburg

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Distributiecentrum Mainfreight
Zaltbommel Warehousing
Zaltbommel

Nieuwbouw Maxima
Kinderziekenhuis
Utrecht

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Producten/diensten:
Levering en montage van deuren en
hang- en sluitwerk

Kijk voor meer informatie en projecten op www.voskampgroep.nl

Voskamp Bouw en Industrie
Regio Oost

Regio Noord
Regio West
Regio Zuid

Almelo
Apeldoorn
Enschede
Rijssen
Assen
Groningen
Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Eindhoven
Roosendaal

0546 - 838 485
055 - 5395 490
053 - 4325 000
0548 - 542 254
0592 - 245 970
050 - 5420 888
020 - 6944 888
010 - 2088 650
030 - 2806 010
040 - 2909 600
0165 - 349 888
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Sluitsystemen

l

Deurbeslag

l

Paniekbeslag

l

Hang- en sluitwerk

l

VosLux binnendeurbeslagen

