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Van sluitstuk naar
style statement
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Al je raam- en
deurbeslag in zwart
Als contrasteffect in een licht interieur of visueel volledig geïntegreerd:
met All-Black brengt AXA Home Security een serie hoogwaardige
beveiligingsproducten die naadloos aansluit bij jouw persoonlijke stijl.
Zo mooi, dat het opvalt. Of niet, natuurlijk. Dat bepaal je helemaal zelf.

www.axahomesecurity.com
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AXA ALL-BLACK SERIE

B U I T E N D E U R B E S L A G

Veiligheid en design
beginnen bij de voordeur
Zelfstellende kerntrekbeveiliging, boorbelemmering en een gepatenteerde
vocht- en vuilwerende beschermende seal: het strak belijnde en technisch
hoogstaande AXA All-Black veiligheidsbeslag is niet alleen een echt style
statement, je houdt er ook ongewenste bezoekers mee buiten de deur.
Bij dit veiligheidsbeslag kun je zelf kiezen uit meerdere bijpassende deurknoppen en deurkrukken.
We leveren dit beslag bovendien in verschillende PC-maten en voor deuren van 38 tot 67 mm
dik. Natuurlijk is al het bevestigingsmateriaal inbegrepen.
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www.axahomesecurity.com

Premium veiligheidsbeslag
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Curve binnendeurbeslag, loopslot met sluitplaat

B I N N E N D E U R B E S L A G

De finishing touch
voor je interieur
Eenheid in je interieur vraagt om passende details.
Met AXA All-Black binnendeurbeslag maak je jouw sfeerbeeld
compleet, zonder de afleiding van zichtbare schroeven.
Ieder deurschild klik je namelijk eenvoudig over de met schroeven bevestigde basisplaat.
Deurbeslag in verschillende PC maten, met of zonder slot, voor gang-, wc- of kamerdeur:
AXA All-Black geeft je alle ruimte om deurkrukken, schilden en rozetten naar wens te combineren.

www.axahomesecurity.com

Curve binnendeurbeslag
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Raamsluiting 3329, Remote 2.0, Telescopische raamuitzetter en AXAFlex security combi-uitzetter

R A A M B E S L A G

Functie, vorm en jouw stijl
Van deurklink tot raamsluiting, van
standaard- tot veiligheidsuitvoering: ook
AXA raambeslag is in zwart design verkrijgbaar.

RAAMUITZETTERS

RAAMSLUITINGEN

Eenvoudig je ramen openen en sluiten doe je met de
wegdraaibare en telescopische uitzetters in ons All-Black
assortiment. De AXAflex wegdraaibare uitzetter is de
logische keuze voor klepramen. Wil je deze klepramen ook
kunnen afsluiten, neem dan de veiligere versie, de AXAflex
Security. Voor traploos instelbare ventilatie kies je voor de
telescopische uitzetter. Deze kun je gebruiken voor zowel
naar buitendraaiende ramen en bovenlichten als klep-en
uitzetramen. Omdat deze uitzetter niet naar binnen steekt,
wanneer je het raam opent, kun je deze bovendien zonder
enig probleem gebruiken in combinatie met een hor.

Voor ramen die niet van buitenaf bereikbaar zijn, volstaat een
standaard zwarte AXA raamsluiting. Voor meer inbraakgevoelige ramen zijn er de raamsluitingen met vergrendeling.
Hiermee stel je veiligheid voorop… en blijf je trouw aan de
gekozen stijl voor je woning: in het All-Black assortiment
vind je zowel raamsluitingen met drukknop voor een soepele
vergrendeling zonder sleutel, als makkelijk te monteren
raamsluitingen met cilinderslotje en gelijksluitende sleutel voor
optimale beveiliging en bedieningsgemak.

Tip: monteer de telescopische uitzetter aan de bovenzijde
van een draairaam. Zo zit er niets in de weg tijdens het
ramen zemen of het uithangen van je beddengoed.

www.axahomesecurity.com

Moeilijk bereikbare ramen? Om je woning te ventileren bedien
je deze gewoon op afstand met de AXA Remote 2.0. Ook in
het zwart verkrijgbaar, natuurlijk.

Raamsluiting 3329
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S C H A R N I E R E N

Smart Easyfix®: licht lopend in strak ogend zwart
Wil je scharnieren mooi weg laten vallen in
een hoogglans zwarte deur of juist af laten
steken bij een wit kozijn? Met de zwarte
Smart Easyfix® scharnieren maak je de
gekozen look in je woning compleet.
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Het Smart Easyfix® scharnier is er in een standaard- en een
veiligheidsuitvoering. De beide varianten hebben een hoog
draagvermogen. Smart Easyfix® scharnieren lopen licht en
geruisloos, zijn slijtvast en zelfsmerend: geen lelijke zwarte
strepen op je lichtgekleurde kozijnen.
Tip: gebruik voor je opdekdeuren met houten kozijnen de
zwarte AXA inboorpaumelles voor een extra accent.

Smart Easyfix® scharnier

www.axahomesecurity.com

Easyfix scharnier
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D E U R S L O T E N

Ieder detail telt
De zijkant van je deur zie je elke keer wanneer je hem
opent. Ook dat moet er dus goed uitzien. Daarom
hebben we niet alleen een ruime collectie deur- en
raambeslag in het zwart, maar ook diverse deursloten
en toebehoren. In universele maten, voor toilet en
badkamer, binnendeuren en buitendeuren en allemaal
geleverd inclusief bevestigingsmiddelen. Ook zijn de
zwarte bijpassende sluitplaten beschikbaar.
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Deurslot, rozettenset met deurkruk

B R I E V E N B U S

Het complete plaatje
Met een zwarte AXA briefplaat maak je de toegang naar je woning helemaal af. Deze
blikvanger is zowel met, als zonder naamplaat leverbaar en is regenwaterdicht. Zo blijft je
post altijd droog. De variant met naamplaat is bovendien uitgerust met veermechanisme,
waardoor de klep automatisch sluit: nooit meer tocht en kou in je woning via de brievenbus.

www.axahomesecurity.com

Curve briefplaat en veiligheidsbeslag
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A F W E R K I N G

Zo doen we dat
Je zou het misschien niet verwachten, maar er komt heel wat bij kijken om onze
producten die oogstrelende All-Black finish te geven. Afhankelijk van de materiaalsoort
gebruiken we geavanceerde anodiseertechnieken of een innovatieve poedercoating
voor de fraaiste slijt- en kleurvaste afwerking.
ANODISEREN

POEDERCOATEN

ER KAN NOG VEEL MEER...

Aluminium producten, zoals het AXA All-Black deurbeslag,
worden in onze eigen productiefaciliteiten geanodiseerd.
Anodiseren is een elektrolytische behandeling, waarbij het
aluminium een oxidelaagje krijgt van zo’n 5 tot 150 μm. Deze
laag is hard, slijtvast en voorkomt roest en andere vormen
van corrosie. Anodiseren is een chemisch proces in drie
stappen:

Stalen producten, zoals de scharnieren uit de AXA All-Black
serie, krijgen van ons een poedercoatlaag. Poedercoaten is
een elektrostatisch proces, waarbij negatief geladen gekleurd
poeder op een positief geladen product gespoten wordt.
Voor een goede hechting wordt het product na het spuiten
in een speciaal uitgeruste oven verhit. Dit zorgt ervoor dat
de poeder smelt en zich goed aan het oppervlak hecht. Na
uitharding geeft een poedercoating niet alleen een fraaie
finish, het vormt bovendien een UV- en weersbestendige,
corrosiewerende en slijtvaste laag.

Zijn er AXA producten buiten de All-Black serie die je graag
in het zwart of misschien wel in een heel andere kleur zou
willen hebben? Laat het ons weten, want een groot deel
van ons assortiment komt hiervoor in aanmerking. En
omdat we over onze eigen productiefaciliteiten beschikken,
is er meer mogelijk dan je misschien zou denken. We
bespreken de opties graag met je!

Ieder product krijgt eerst een voorbehandeling. Vervolgens
vindt het anodiseren zelf plaats en daarna het kleuren
en sealen. De lagen worden dus niet, zoals verf, op het
oppervlak aangebracht, maar mengen zich volledig met het
metaaloppervlak. Dat maakt niet alleen het aluminium sterker,
maar verkleint de kans op beschadiging door afbreken of
schilferen aanzienlijk. Bovendien blijft dankzij dit proces het
product zijn kleur behouden.
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OPTIMAAL BESCHERMD TEGEN CORROSIE

Corrosie is de algemene term voor de aantasting van metalen
door bijvoorbeeld roest of verwering. Hoe goed producten
bestand zijn tegen corrosie wordt corrosiewerendheid
genoemd. Al onze gepoedercoate en geanodiseerde
All-Black hang- en sluitwerkproducten zijn optimaal corrosiewerend (klasse 4 van 0-4): jouw zekerheid van een lang leven
voor je producten.

www.axahomesecurity.com
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AXA is al meer dan 120 jaar een begrip als hang-en sluitwerk leverancier en 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.
Voor meer informatie, bezoek: axahomesecurity.com

AXA IS ONDERDEEL VAN ALLEGION™

AXA is sinds 2015 onderdeel van de Allegion groep. Deze internationale pionier in veiligheid en beveiliging helpt mensen veilig
te zijn, waar ze ook wonen, werken of naartoe gaan. Als leverancier met meer dan 30 aangesloten toonaangevende merken en
een omzet van $ 2,7 miljard verkoopt Allegion veiligheidsproducten in meer dan 130 landen wereldwijd.
Voor meer informatie, bezoek allegion.com

Je bent van harte welkom!
Heb je een vraag of wil je een afspraak inplannen met een van onze adviseurs,
bel dan 0318 - 536 111 of stuur een email naar info.axa.home@allegion.com

Allegion Netherlands B.V.
Energiestraat 2, NL-3903 AV Veenendaal
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