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Met het AXA Premium project binnendeurbeslag introduceert AXA haar toplijn 
voor projecten: een compleet assortiment dat in lijn is met het veelgeprezen  
AXA Premium Veiligheidsbeslag.

Snelle montage en onverslijtbaar
AXA PREMIUM PROJECT BINNENDEURBESLAG

SNELLE MONTAGE DANKZIJ AXA FAST-CLICK

De montage van het project binnendeurbeslag gaat 

snel en gemakkelijk. Het beslag is namelijk voorzien 

van het unieke gepatenteerde AXA Fast-Click 

systeem. Dit houdt in dat, nadat het schild op de 

deur is gemonteerd de kruk er eenvoudig op vast 

geklikt kan worden zonder gereedschap. Dit scheelt 

enorm in de montagetijd.

Fast-Click systeem gemonteerd

Fast-Click systeem los
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VOLDOET AAN
NEN-EN 1906 
Gebruiksklasse 4

GEÏNTERESSEERD?

Wilt u graag meer weten over ons AXA Premium project 

binnendeurbeslag? Neem dan contact op met uw betreffende 

accountmanager of met onze binnendienst 0318 - 536 111.

Duurzaamheid en flexibiliteit

UITVOERIG GETEST

Duurtesten van 200.000 cycli hebben aangetoond: 

AXA Premium project binnendeurbeslag is oerdegelijk en 

praktisch onverslijtbaar. Dat geldt voor zowel het materiaal als 

het systeem. AXA Premium project binnendeurbeslag voldoet 

aan de norm NEN-EN 1906, gebruiksklasse 4. 

VOOR IEDERE DEUR EEN OPLOSSING

Toepasbaar op deuren met een dikte tussen de 38 en 45 mm. 

Er is een aparte montageset beschikbaar voor een deurdikte 

tussen de 48 en 55 mm.

SLIM ONTWORPEN

Probleemloos functioneren

Het beslag is uitgerust met het Fast-Click systeem, waarbij 

de zelfborgende kruk eenvoudig, snel en spelingloos op 

het gemonteerde schild vastklikt, zodat een vast-draaibaar 

veerondersteund beslag ontstaat. Eventuele extra belasting van 

de kruk wordt afgevoerd via het schild en ontziet de krukstift, 

waardoor beslag en slot probleemloos blijven functioneren.

Geen verzinking nodig

Dankzij de vlakke achterzijde van de schilden ter hoogte van 

de deurkruk, is verzinking in de deur niet nodig.

Bevordert levensduur van het slot

De krukken zijn uitgerust met een speciale krukveer. Deze 

krukveer ondersteunt uw slot waardoor de levensduur van het 

slot wordt verlengd en de kruk niet gaat doorhangen.

BLOK ARROW L U KNOP

Logistieke voordelen

MINDER VOORRAADLOCATIES

Door het modulaire systeem liggen er geen volledig samen-

gestelde sets op voorraad, maar losse schilden en krukken. 

Hierdoor kan het aantal voorraadposities beperkt blijven.

COMPACT SCHADEVRIJ TE VERVOEREN

De schilden kunnen vooraf in de fabriek op de deur 

gemonteerd worden. Vervolgens zijn de deuren zonder 

kwetsbare, uitstekende delen te vervoeren. Op het werk wordt 

de kruk simpelweg op het vooraf gemonteerde schild geklikt.

De ene deur is de andere niet. Er zitten verschillen in type, materiaal, locatie 
en gebruik. In het AXA Premium project binnendeurbeslag assortiment zijn 
daarom krukmodellen in verschillende uitvoeringen opgenomen alsmede 
schilden voor diverse toepassingen. Alles is onderling uitwisselbaar, waardoor 
er vele combinaties mogelijk zijn.

AXA Premium
Veiligheidsbeslag
  

Het AXA Premium project binnendeurbeslag 

is perfect te combineren met het 

AXA Premium veiligheidsbeslag. Beide series 

hebben dezelfde uitstraling en vormgeving en 

maken uw project compleet.

KRUKKEN ASSORTIMENT
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Deurkrukken
ARROW

L

KNOP

U

BLOK
6432-70-11/E

6434-70-11/E

6436-80-11/E

6435-70-11/E

6433-70-11/E

132

64

18

Ø20

132

65

65

132

19

145

Ø20

64

Ø50

50

6432-70-11/E 6433-70-11/E 6434-70-11/E 6435-70-11/E 6436-80-11/E

Type kruk ARROW BLOK L U KNOP

Materiaal/Finish                                  Aluminium geanodiseerd geslepen F1, naturel
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Sets klikschilden

PROJECTSCHILDEN PC 55 OF 72

20

45

9

PC

46

160

20

6430-20-11/55E  /  6430-20-11/72E
PROJECTSCHILDEN SL 55

9

45

20

SL
160

20

46

6430-30-11/55E

PROJECTSCHILDEN LOOP 

45

20

46

20

9

160

6430-50-11/E

6430-50-11/E 6430-48-11/63E 6430-48-11/72E 6430-48-11/78E 6430-20-11/55E 6430-20-11/72E 6430-30-11/55E

Type schild LOOP TOILET TOILET TOILET PC PC SL

Maatvoering - 63 mm 72 mm 78 mm 55 mm 72 mm 55 mm

Materiaal/Finish Aluminium geanodiseerd geslepen F1, naturel

PROJECTENSCHILDEN TOILET 63, 72 OF 78
6430-48-11/63E  /  6430-48-11/72E  /  6430-48-11/78E

20

45 45

46

160

34

10

20

TL TL

20

46

160

20
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Losse klikschilden
PROJECTSCHILD PC 55 OF 72

20

45

9

PC

46

160

20

6430-25-11/55E  /  6430-25-11/72E

PROJECTSCHILD KAST SL 55

9

45

20

SL
160

20

46

6430-62-11/55E

PROJECTSCHILD BLIND 

20

45

9

160

20

6430-60-11/E

PROJECTSCHILD KAST PC 55 OF 72

20

45

9

160

20

PC

46

6430-60-11/55E  /  6430-60-11/72E

6430-55-11/E 6430-25-11/55E 6430-25-11/72E 6430-60-11/55E 6430-60-11/72E 6430-62-11/55E 6430-60-11/E

Type schild LOOP KAST PC KAST PC KAST PC KAST PC KAST SL BLIND

Maatvoering - 55 mm 72 mm 55 mm 72 mm 55 mm -

Materiaal/Finish Aluminium geanodiseerd geslepen F1, naturel

PROJECTSCHILD LOOP 

45

20

46

20

9

160

6430-55-11/E
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AXA maakt Nederland veiliger

AXA levert een breed assortiment kwaliteitsproducten dat voldoet aan de hoge eisen ten aanzien van 

duurzaamheid. AXA ontwikkelt producten die het gebruiksgemak van de consument voorop stellen 

en daarnaast innovatieve oplossingen bieden voor het reduceren van de montagetijd. Met een eigen 

ontwikkelingsafdeling en productie in Nederland en Polen zijn wij in staat snel op de vraag van de markt 

te reageren en slimme oplossingen te ontwikkelen. AXA is al meer dan 115 jaar een begrip als hang- en 

sluitwerk leverancier en sinds 2015 AXA onderdeel van Allegion.

Voor meer informatie, bezoek: axahomesecurity.com

AXA IS ONDERDEEL VAN ALLEGION™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. We helpen mensen veilig te 

zijn, waar ze wonen, werken en naartoe gaan. Allegion is een toonaangevende leverancier van 

veiligheidsproducten met een omzet van $ 2 miljard en verkoop in meer dan 130 landen wereldwijd. 

AXA is onderdeel van de Allegion groep die u met meer dan 25 toonaangevende merken toegang biedt 

tot een breed portfolio hoogwaardige en innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.

Voor meer infiormatie, bezoek allegion.com

U bent van harte welkom!

Wilt u graag een afspraak inplannen met een  

van onze adviseurs, belt u dan: 0318 - 536 111

AXA Stenman Nederland B.V.

Energiestraat 2, 3903 AV Veenendaal
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