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Mythe AGL®

AGL® is voor deuren de maat-
staf aller maatstaven en staat
reeds tientallen jaren voor een
categorie onovertroffen project-
beslagoplossingen. AGL® is niet
alleen ultima ratio onder archi-
tecten maar overtuigt met zijn
doordachte techniek en duur-
zaamheid al ruim 30 jaar bouw-
heren, exploitanten, investeer-
ders en verwerkende bedrijven
op dezelfde manier.

FSB begon in 2007 de eisen 
op het vlak van beslagen voor
de projectbouw opnieuw te eva-
lueren en het gevestigde AGL®-
projectbeslag volledig te herden-
ken. Het team dat in de FSB-
ploeg instaat voor de ontwik -
keling had zich hier niet alleen
tot doel gesteld de technische
kern van de nivelleringslager
onaangetast te laten, maar bo-
vendien bijkomende handvaste
voordelen te creëren voor alle
partners die aan het project
verbonden zijn.

Zo kwam het dat er uiteindelijk
niet minder dan 10 criteria in
het lastenboek voor het AGL®-
lagering van de tweede genera-
tie stonden, waarvan we er hier
enkele willen aanstippen:

Snel en nauwkeurig: 
De projectlagering AGL®

 – Rendabiliteit bovenop duur-
zaamheidaspecten

 – Grootste montagevriendelijk-
heid

 – Verhoging van de montage-
procesveiligheid bij gelijktijdi-
ge foutreductie

– Vereenvoudiging en reductie
van de individuele compo-
nenten 

– Compensatie van functioneel-
esthetische tekortkomingen

– Vanuit het assortiment beke-
ken: inachtneming van deur-
krukken in roestvrij edelstaal
of brons met hoog eigenge-
wicht en tegelijk ook perma-
nente functionele garantie
binnen het kader deur-slot-
beslag 

– AGL® brandveiligheid (FS)

Hierbij stond vast dat aan de
fundamenten en prestatiepara-
meters van de  AGL®-filosofie
niet te tornen viel:

– Vastdraaibaar nivelleringsla-
gering met wrijvingsarme en
onderhoudsvrije, met teflon
beklede, lagerbussen

– Nivelleringslagering voor de
compensatie van toleranties
m.b.t. deurboorgaten, slot/
slotinkeping en vaste stift

– Superioriteit gebruikerscate-
gorie 4/EN 1906 met meer
dan 1 miljoen gecontroleerde
handelingen

– Vormgesloten verbinding van
stift en opening om de optre-
dende krachten in het deur-
blad optimaal te kunnen af -
leiden

Basishouding en motivatie

FSB ziet de projectbouw als een
architecturale opdracht en daar-
door als uiterst belangrijke taak
met maatschappelijke relevan-
tie, wat bij gevolg voor ons en-
kel een duurzame en op top-
kwaliteit gerichte productfiloso-
fie tot gevolg kan hebben.

Deze basishouding betekent
dat motivatie, technische oplos-
singen en innovatiemogelijkhe-
den worden overgedragen op
steeds veranderende randvoor-
waarden, waarna alles conse-
quent in een stevig resultaat om-
gezet moet worden. Als leidend
projectmerk is dit voor FSB
vanzelfsprekend.

Deze kwaliteit en dergelijke op-
lossingen worden echter niet
gratis aangeboden. In de pro-
jectbouw verdient men echter
onmiddellijk zijn investeringen
terug als men zich achteraf niet
meer hoeft bezig te houden met
aanpassingen of als men bij de
montage van de beslagen aan-
zienlijk sneller en nauwkeuriger
kan werken dan ooit tevoren.

FSB. U heeft het in de hand.
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Innerlijke waarden die overtui-
gen: Met het AGL®-lagersysteem
van de tweede generatie heb-
ben we het goede nog beter 
gemaakt.
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AGL® / AGL® FS –
Vier stevige voordelen

Meer nog dan haar bekende en
gewaardeerde techniek hebben
we AGL® vandaag niet minder
dan vier volledig nieuwe func-
ties en kenmerken meegegeven,
waar we op de volgende blad-
zijden nog dieper zullen ingaan:

Compact beslag AGL®

Compacte montage: AGL®-rozet-
garnituren bestaan voortaan 
uit niet meer dan twee kant en 
klare, in de fabriek voorgemon-
teerde modules – bestaande 
uit deurkrukgarnituur en een
rozettenpaar. Losse componen-
ten bestaan niet langer.

Minder dan 10 seconden
montagetijd

AGL®-rozetgarnituren worden in
een mum van tijd gemonteerd
en bieden hierdoor een geldbe-
sparend voordeel: de modules
worden op een eenvoudige ma-
nier op de deur gemonteerd 
en vervolgens aan de opening-
zijde met het AGL®-gereedschap
vastgemaakt – klaar. Een mon-
tage van amper 10 seconden.

De volgende voordelen com-
penseren aspecten die al sinds
jaar en dag als esthetische ge-
breken beschouwd worden:

Hoogtemechanisme 
A en B

AGL®-garnituren bevatten een
hoogtemechanisme met veer-
voorspanning conform EN 1906/
type A en B, dat komaf maakt
met hangende deurkrukken.

0°-positie

AGL®-garnituren bevatten verder
een in de hoogtemechanisch
geïntegreerd en gedefinieerd
0°-aanslagpunt. Deze techniek
maakt komaf met niet exact ho-
rizontaal gepositioneerde deur-
krukken. Het principe is dat ze
door de slotveer ca. 2° uit hun
idealiter horizontale positie naar
boven worden geduwd. Het
AGL®-hoogtemechanisme com-
penseert mogelijke bewegingen
van de slotveer van bij het begin.



Compacter kan niet: 
In de nieuwe AGL®-garnituren
verenigen zich in het beslag 
alle componenten „af fabriek”.
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De uitdaging

In de fysica wordt vermogen ge-
definieerd als „energie per tijds-
eenheid“ en ook in de project-
bouw komt het er meer dan ooit
op aan om van minder meer te
maken: tijd- en afsprakendruk,
enge budgetten, messcherpe
berekeningen die geen ruimte
laten voor aanpassingen of zelfs
maar opmerkingen – dit alles
bepaalt het dagelijks werk van
onze klanten. Wij hebben ons
tot doel gesteld om architecten,
planners en bouwheren pro-
ducten te laten hanteren waar-
mee ze deze uitdagingen het
hoofd kunnen bieden. FSB heeft
het concept van beslagen voor
de projectbouw opnieuw geëva-
lueerd en het AGL®-projectbe-
slag in deze context volledig
nieuw doordacht.

De kern van onze oplossing is
de compacte integratie van alle
componenten in twee modules.

De praktijk tot dusver

De laatste jaren is er sprake
van een bedenkelijke tendens:
om het aantal losse onderdelen
te reduceren, werden sommige
componenten radicaal vereen-
voudigd. Tegelijk werden „ver-
grendelingsmechanismen” aan
stiften voorgesteld die in het
beste geval als componenten
met een zekere klemwerking
konden worden beschouwd.
Dergelijke oplossingen werden
alleszins gedeeltelijk met volle
stiften gecombineerd.

De halfgarnituren werden dan
weer op basis van hoge pro-
ductie- en montagetoleranties
voorzien van zogenaamde hoog-
temechanismen die eerst en
vooral tot taak hadden de garni-
turen samen te houden en een
zekere stevigheid te suggereren.
Dit leidde weliswaar tot eenvou-
dige montagehandelingen en
een zekere compactheid, maar
liet de deugdelijkheid van het
systeem vooral op het vlak van
het langdurig functioneren van
het beslag en gebruik aan zware
deuren toch zeer te wensen
over. 

Onze oplossing

FSB is een totaal eigen weg in-
geslagen en heeft alle compo-
nenten die men van de monta-
ge van project-rozetgarnituren
kent, niet alleen in twee modu-
les samengebracht maar boven-
dien met nieuwe, bijkomende
functies geïntegreerd.

Het stiftgedeelte van een AGL®-
rozetgarnituur bestaat uit vol-
gende componenten:

– Deurkruk met vierkantstift
– Rozetonderconstructie met: 
· alle onderdelen van de ni-
velleringslagering AGL® met
vastdraaibare bevestiging
· alle onderdelen van het
hoogtemechanisme A/B
· de vergrendelingshulzen
· afdekrozet FSB 1731

De opening bestaat uit:

– deurkruk met madeschroef
– Rozetbasisconstructie met:
· alle onderdelen van de ni-
velleringslagering AGL® met
vastdraaibare bevestiging
· de schroefdraadpennen
· alle onderdelen van het
snelspanmechanisme
· afdekrozet FSB 1731

Losse onderdelen behoren tot
het verleden. Hetzelfde geldt
voor het sleutelrozetpaar FSB
1735. Het technische concept
van de AGL®-rozetgarnituren
maakt het risico om onderdelen
in een grote hoeveelheid over
het hoofd te zien of te verliezen
zo klein mogelijk.

Deze nieuwe en bijkomende
AGL®-kerntaak vormt een im-
mens voordeel: men vermijdt
fouten bij de montage en even-
tuele vertragingen of probleem-
meldingen bij de bouwinspectie.
Hiervan profiteren alle partners
die bij objectbouwprojecten be-
trokken zijn.

Gelet op de duurzaamheidsas-
pecten ontspringt uit AGL®-gar-
nituren op deze manier – boven-
op hun bewezen langetermijn-
functie – een ander bijkomende
meetbaar voordeel dat cash
geld waard is. En dit geldt ook
voor de eenvoudige montage
die wij u op de volgende blad-
zijde voorstellen.

Duurzaamheid:
Economische voordelen 
dankzij compactheid
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Plaatsen. Draaien. Vast. 
De montage van een AGL®-
garnituur duurt nog geen 
10 seconden.
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Duurzaamheid:
Economische voordelen 
dankzij snelle montage

De praktijk tot dusver

Naast de hierboven beschreven
pogingen tot compactheid zijn
parallel concepten ontstaan die
zich concentreren op een onon-
derbroken functionering. Deze
zijn echter om technische en
praktische redenen uiterst moei-
lijk te evalueren.

Op de markt werden beslagen
aangeboden die een grote hoe-
veelheid onderdelen bevatten,
die volgens een complex verloop
stap voor stap en nauwkeurig
op elkaar afgestemd moeten
worden. FSB heeft bij zijn markt-
onderzoek in dit opzicht maar
liefst zeventien onderdelen ge-
teld die tijdens de montage „be-
heerd“ moesten worden. De
onderdelen waren hierbij soms
verdeeld over acht verschillen-
de verpakkingszakjes.

Onze oplossing

Terwijl het bij producten van
onze tegenspelers op de markt
vaak nodig is om een goed over-
zicht te hebben over de onder-
delen en het montageproces of
– heel banaal – om enkel de ver-
pakking te openen, is de AGL®-
garnituur van FSB reeds gemon-
teerd en gebruiksklaar.

Ook AGL®-rozetgarnituren van
de tweede generatie bestaan uit
een kant met een gatdeel en een
kant met een stiftdeel – zoals 
u het altijd al van FSB gewoon
bent geweest. Dankzij AGL®

hoeft u niet langer met aparte
onderdelen te werken: alle com-
ponenten vormen in beide gar-
nituurhelften een vast geheel.
Ze moeten voor de montage 
gewoon nog uit de verpakking
genomen worden, op de deur
samengevoegd en met behulp
van de AGL®-sleutel en een een-
voudige draai van 40° vastgezet
worden. Dit geldt zowel voor de
deurkrukken als voor de sleu-
telrozetten. Voor deze montage
zijn amper 10 seconden nodig.
Stap voor stap monteren van
componenten en basisconstruc-
ties of het tot slot opklikken van
afdekrozetten behoren tot het
verleden.

Al deze montagehandelingen
werden reeds in de fabriek bij
FSB in Brakel uitgevoerd. FSB
zorgt hierbij voor een toege-
voegde waarde, waarvan vooral
verwerkende bedrijven onmid-
dellijk kunnen profiteren. Het
montageproces verloopt voor-
taan aanzienlijk sneller dan
voordien. Hierbij gaat het ech-
ter niet alleen om een grotere
dagproductiviteit van de mon-
teurs ter plaatse, maar ook om
een duidelijk grotere flexibiliteit
bij de berekening door de on-
dernemer – tot wezenlijk flexi-
belere planningsmogelijkheden
voor de taken van de monteurs.

Ook dit voordeel zal u vanuit
economisch oogpunt snel we-
ten te appreciëren. Maar dit is
nog lang niet alles. Het interne
leven van AGL® heeft nog meer
stevige voordelen te bieden.
Bladert u gerust verder.



Hangende deurkrukken beho-
ren voortaan tot het verleden:
ons AGL®-hoogtemechanisme
van het type A/B maakt een
einde aan klapperende klinken.
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Hoogtemechanisme –
Type A en B

De uitdaging

Tot nu toe hebben we gespro-
ken over de consequent omge-
zette compactheid en de waar-
devolle montagevoordelen. Tot
de innerlijke waarden van onze
AGL®-garnituren van de tweede
generatie behoort verder een
hoogtemechanisme dat zijn
naam waard is.

Klapperen maakt nu eenmaal
deel uit van handwerk – bij deur-
krukgarnituren is dit echter to-
taal niet op zijn plaats. Vooral
aan deuren met een hoge ge-
bruiksfrequentie en bij gebruik
van zware deurkrukken in com-
binatie met minderwaardige
sloten komt het steeds weer tot
onesthetisch doorhangende klin-
ken. Zowel vanuit esthetisch 
als technisch oogpunt is dit een
ronduit onbevredigende toe-
stand.

De praktijk tot dusver

Hoogtemechanisme A of B,
klasse 3 of 4: bij garnituren van
onze markttegenspelers heeft
men vaak de keuze tussen hal-
ve oplossingen. Zo moest men
zich bij bouwprojecten in het
beste geval tevreden stellen met
een hoogtemechanisme B en
klasse 3. Voor zware en frequent
gebruikte deuren is echter klas-
se 4 vereist. Ten slotte is een
hoogtemechanisme A niet meer
dan een veerondersteuning die
voor de garnituurmontage de
nodige vastheid van de lagering
suggereert.

Een echt hoogtemechanisme
ziet er anders uit.

Onze oplossing

Aan de dubbelzijdige nivelle-
ringslagering is bijkomend in
het stiftgedeelte van ons AGL®-
garnituur van de tweede gene-
ratie een volledig nieuw gecon-
cipieerd hoogtemechanisme
geïntegreerd. Het beantwoordt
zowel aan criteria A als B van
EN 1906. Criterium A definieert
volgens EN 1906 „veeronder-
steuning”, criterium B breidt 
dit aspect met een „retourwer-
king op de deurkruk door veer-
voorspanning” om zo een voor-
gedefinieerde positie te kunnen 
bereiken.

De voor het FSB-hoogtemecha-
nisme cruciale „meeneemplaat-
je“ wordt gekenmerkt door twee
veertjes en bijhorende veer-aan-
slagpunten. De positionering van
de veren in edelstaal in glasve-
zelversterkt kunststof, het mee-
neemplaatje in edelstaal en de
positionering van de geleidings-
pen in wrijvingsarme glijlager-
bussen voorzien van een teflon-
laag garanderen een slijtage- en
onderhoudsvrije continue func-
tionering van de AGL®-garnitu-
ren. De hoogtemechanica van
klasse A en B vormt in de bij-
zonder solide en preciese FSB-

uitvoering een belangrijk ken-
merk in de aan bestedingsprak-
tijk, omdat de „terugkeerwer-
king“ kwalitatief veel verder staat
dan om het even welke andere
op de markt gangbare oplossing
en bijgevolg uniek is. In combi-
natie met de aanbestedingscri-
teria voor AGL®-garnituren (zie
pagina 13) ontstaan er door het
FSB-hoogtemechanisme bijko-
mende synergieën voor FSB-
aanbestedingen. Nauwkeurige
criteria, stevige voordelen voor
investeerders en bouwheren 
en meetbare verschillen onder-
scheiden zich duidelijk van niet
vergelijkbare alternatieven: een
waardevol voordeel, waarvan
vooral architecten en planners
bij hun aanbestedingswerk
kunnen profiteren.

AGL® heeft echter nog veel meer
te bieden. Als vierde voordeel
scoort de compensatie van een
bijkomende technische tekort-
koming dat in het concept van
vele sloten vervat zit: deurkruk-
ken die door de kracht van het
slotveertje 2° uit hun horizonta-
le positie naar boven gedrukt
worden. Meer hierover op de
volgende bladzijde.
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Onze definitie van nauwkeurig-
heid: De deurkruk keert altijd
mooi terug in zijn horizontale
uitgangspositie.
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0°-positie

De uitdaging

In de vorige uitleg bij de hoog-
temechanismen volgens criteri-
um B zijn wij er al op ingegaan
dat hiervoor op basis van EN
1906 een terugplaatsingssyteem
op de deurkruk voorzien is om
door veervoorspanning een voor-
gedefinieerde positie te berei-
ken. Over de concrete positie
van de terugplaatsing van de
deurkruk zegt EN 1906 echter
niets en worden er in dit op-
zicht geen instructies gegeven.

De praktijk tot dusver

Als iets niet onder een voor-
schrift valt, wordt het maar al 
te vaak bewust onder het tapijt
geveegd. Zo is het ook in dit
geval: tot op vandaag heeft geen
enkele andere marktspeler een
oplossing bedacht die zich con-
centreert op de gevraagde terug-
plaatswerking vanuit esthetisch
oogpunt. Het is de hoogste tijd
om de deurkruk – in de waarste
zin van het woord – recht te
trekken!

Onze oplossing

FSB zou FSB niet zijn als we
het aspect van de „terugplaats-
werking“ niet op de architectuur
hadden geprojecteerd en zo in
een consequent doordacht pro-
duct hadden doorgevoerd dat –
eens aan de deur gemonteerd –
op de duur beantwoordt aan de
hoogste esthetische maatstaven.

Wij hebben resoluut de con-
structie van het lagerbereik voor
de veren van het hoogtemecha-
nisme, de constructie van het
meeneemplaatje en de vormge-
ving van de aanslagpunten in
de basisconstructie alsook de
krachtig sluitende en nauwkeu-
rig passende inbouw van de
deurkruk in deze mechanische
constructie zo uitgewerkt en
exact op elkaar afgestemd dat
bij het correct inbouwen van de
AGL®-garnituren altijd een nauw-
keurige, horizontale eindpositie
van de deurkruk bereikt wordt
– de 0°-positie.

Hoe zou het anders moeten?
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AGL® / AGL® FS – 
De details

Assortimentsaspecten

Tussen AGL®-rozetgarnituren en
AGL®-schildgarnituren (korte en
lange plaatjes) moet een duide-
lijk verschil gemaakt worden:

De kenmerken hoogtemecha-
nisme klasse A en B en 0°-po-
sitie gelden in gelijke mate voor
AGL®-rozet- en AGL®-schildgar-
nituren.

De kenmerken compactheid
(twee modules) en snelle mon-
tage (samenvoegen en spanbe-
weging langs het krukrozet) zijn
enkel van toepassing bij AGL®-
rozetgarnituren, omdat schild-
garnituren op basis van hun af-
meting en de bijhorende steun-
nokken niet via een draaibewe-
ging kunnen worden vastgezet.

Classificatiesleutel

Beperkingen in het bestaande
assortiment (materialen, deur-
krukmodellen, EN 179 enz.)
zijn er in het algemeen niet.

Alle deurkrukmodellen die in
de catalogus 2010 als AGL®-,
FS- en FS/EN 179-uitvoeringen
vermeld staan, zijn ook in de
AGL®-uitvoering van de tweede
generatie met FS-kenmerk le-
verbaar.

Met AGL® van de tweede gene-
ratie beschikbare rozetuitvoe-
ringen:

– FSB 1731/1735
– FSB 1703/1704 
(nieuwe hoekige uitvoering)

Niet beschikbaar met AGL® van
de tweede generatie zijn:

 – FSB 1707/1708 
– verdekte beslagen van de 
series FSB 7201 en 7601

Voor bestellingen van vervang-
garnituren zijn richtingsaandui-
dingen noodzakelijk.

Gebruikerscategorie klasse 4 Duurzaamheid klasse 7 Deurmassa (niet relevant) Brandbestendigheid klasse 1
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Conformiteit

– EN 1906
– DIN 18 255
– EN 1634-1
– DIN 18 173
– EN 179
– ÖNORM B 3859

Levertermijnen

AGL®-rozetgarnituren:
Vanaf 1 juli 2010

AGL®-schildgarnituren:
Vanaf 1 oktober 2010

Prijzen

De voor AGL®-garnituren in de
prijslijst 2009 vermelde prijzen
blijven ook in 2010 geldig voor
AGL®-garnituren van de tweede
generatie. FSB levert deze hoog-
waardige uitvoering tegen de-
zelfde prijs.

Technische kenmerken voor op-
merkingen bij aanbestedingen

– Tweedelig compactbeslag be-
staande uit stift- en gatdeel
om het risico op fouten bij de
montage te verkleinen

– Vormgesloten verbinding van
stift- en gatdeel om de optre-
dende krachten naar het deur-
blad toe optimaal te kunnen
afleiden

– Garnituur uitgevoerd met het
oog op een aanzienlijk kortere
montage

– Hoogtemechanisme type A/B 

– Hoogtemechanisme uitge-
voerd voor 0°-positie van de
deurkruk

– Nivelleringslagering voor het
nivelleren van toleranties op
het vlak van deurboringen,
slot/slotinkeping en vaste stift

– Vastdraaibaar nivelleringsla-
gering met wrijvingsarme en
onderhoudsvrije glijlagerbus-
sen met teflonlaag

– Superioriteit gebruikerscate-
gorie 4/EN 1906 met meer
dan 1 miljoen gecontroleerde
handelingen

– Brandbestendigheid volgens
DIN 18 273 (FS-uitvoering)

Gebruiksveiligheid klasse 1 Corrosiebestendigheid klasse 4 Inbraakveiligheid klasse 0 Uitvoeringstype A/B



Alles behalve gemiddeld:
Dankzij het vergrendelings -
mechanisme van onze nieuwe
standaardlagering wordt de
montage ervan kinderspel.
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De nieuwe lagering binnen 
het standaardbereik

De uitdaging

Op de markt doet zich de laat-
ste jaren een trend voor om bij
bouwprojecten in minder fre-
quent bezochte ruimten stan-
daarddeuren te plaatsen. Tege-
lijk vonden deurkrukgarnituren
volgens gebruikerscategorie
klasse 3 met vastdraaibaare la-
gering hun weg naar deze deu-
ren. Deze garnituren hebben de
eigenschap om in vele gevallen
simpelweg de producttoleranties
te compenseren. Hierbij had het
gebruik van vastdraaibaar ge-
positioneerde garni turen steeds
een nadelig en vertragend effect
op het montageverloop.

De praktijk tot dusver

Het gebruik van vastdraaibaar
gepositioneerde garnituren is
zeker begrijpbaar, omdat de bij
gebruik van de deur optreden-
de axiale krachten effectiever in
het deurblad afgeleid worden.
Deze eigenschap is gelet op de
duurzaamheidsaspecten zonder
twijfel toe te juichen.

Nadeel van zulke beslagoploss-
ingen is dat de vastdraaibare
verbinding van deurkruk en ro-
zet ten nadele van de montage-
vriendelijkheid gaat, omdat er
aan de deurkruk altijd “voorge-
schroefd“ moet worden en in
het geval van een deurkrukde-
sign, waarbij het afdekrozet niet
over de deurkruk kan worden
getrokken, het rozet dit proces
nog extra bemoeilijkt. Dit na-
deel werd door vele spelers op
de markt resoluut genegeerd;
in de plaats daarvan hield men
ook bij klasse 3-beslagen vast
aan het vastdraaibare lagering.
Voor FSB kwam hierbij slechts
een enkele oplossing in aan-
merking die in voldoende mate
met beide aspecten rekening
houdt.

Onze oplossing

Met onze nieuwe organisatie van
de hele lagerfilosofie zijn we een
stapje dichter bij de oplossing
gekomen. De nieuwe product -
eigenschappen, meerdere unie-
ke kenmerken en heel wat ge-
detailleerde en doordachte func-
ties die tot in het AGL®-lager -
systeem van de tweede genera-
tie doorgedrongen zijn, lieten
bij FSB het besef rijpen dat ook
de vastdraaibare opwaardering
van de FSB-standaardlagering
moest samengaan met het stre-
ven naar een verbetering van 
de montage en een verdere con-
sequente stap in de richting
van het beantwoorden van zich
steeds veranderende eisen bij
bouwprojecten.

Het was niemand minder dan
onze huisdesigner Hartmut
Weise die het basisconcept voor
deze nieuwe oplossing bedacht.
Hij vroeg zich resoluut af: „Het
is toch mogelijk dat een vast-
draaibaare garnituur pas aan de
deur geboren wordt?” Hartmut
Weise paste eerst de verbinding
tussen deurkruk en rozetbasis-
constructie dermate aan dat de
deurkruk na de montage van
de basisconstructie met een 

simpele insteekbeweging hierin
vastdraaibaar vastgemaakt kon
worden. Met behulp van acht
sleuven binnen het bereik van
de lagering van de basiscon-
structie werd de hiervoor vereis-
te flexibiliteit bereikt. De hele
module wordt tot slot eenvoudig
gefixeerd door de afdekrozetten
volgens het bekende en voor
FSB typische systeem vast te
klikken.

Hieraan kan slechts een zin,
namelijk van Dieter Rams, de
voormalige chef-designer van
Braun AG, toegevoegd worden:

„Eenvoudig is (nu eenmaal) 
beter dan ingewikkeld.”
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Standaardlagering – 
De details

Assortimentsaspecten

FSB-beslagen met standaardla-
gersysteem vormen voortaan
door het opklikken van de af-
dekrozetten en -schilden een
vastdraaibare lagering. Door-
slaggevend element voor deze
techniek is een geleidingsring
die eerst op het deurkrukaan-
zetstuk wordt gestoken en dan
samen met de deurkruk vast-
haakt in de als vergrendelings-
lagering uitgevoerde basiscon-
structie. De vormgesloten fixatie
van de vergrendelingstechniek
gebeurt weer volgens het al eer-
der beschreven FSB-typische
opklikken van de afdekbeslagen.

Classificatiesleutel

Beschikbare rozetuitvoeringen
(onzichtbare schroefverbinding):

– FSB 1731
– FSB 1707
– FSB 1703 
(nieuwe hoekige uitvoering)

Beschikbare schilduitvoeringen
(onzichtbare schroefverbinding):

– FSB 1410 03
– FSB 1418 03
– FSB 1450 03
– FSB 1451 03

Zichtbaar vastgeschroefde en
gesneden rozetten en plaatjes
zijn in het nieuwe vastdraaibare
standaardlagersysteem met ver-
grendelingstechniek niet lever-
baar. Door de bovengenoemde
geleidingsring te verwijderen,
kunnen deurkrukken echter
probleemloos en zonder beper-
king ook met zichtbaar vastge-
schroefde rozetten en plaatjes
gecombineerd worden.

Voorraadhouders

FSB levert al sinds begin maart
2010 deurkrukken met een
voor de nieuwe vastdraaibare
standaardlagersysteem voorge-
vormde geleidingspen. Een 
reorganisatie van de stock bij
onze handelaren is echter niet
noodzakelijk omdat de hele be-
staande voorraad probleemloos
verder verkocht kan worden. 
De nieuwe pen is namelijk com-
patibel met het huidige stan-
daardlagersysteem.

Gebruikerscategorie klasse 3 Duurzaamheid klasse 7 Deurmassa (niet relevant) Brandbestendigheid klasse 0
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Conformiteit

– EN 1906
– DIN 18 255

Levertermijnen

Rozetuitvoering:
vanaf 1 juli 2010

Schilduitvoering:
vanaf 1 oktober 2010

Prijzen

De voor standaardbeslagen in
de prijslijst 2009 vermelde prij-
zen blijven ook in 2010 geldig
voor het nieuwe vastdraaibare
lagersysteem. FSB levert deze
hoogwaardige uitvoering tegen
dezelfde prijs.

Technische kenmerken voor op-
merkingen bij aanbestedingen

– Beslag uitgevoerd voor de ga-
rantie op een praktische en
snel uitvoerbare montage

– Vastdraaibare glijlager voor
standaarddeuren,
· uitgevoerd als vergrende-
lingslager door de plaatsing
van de deurkruk inclusief de
daarbijhorende geleidings-
ring in de basisconstructie
· vormgesloten fixatie van de
vergrendelings- en lager-
techniek door het opklikken
van de afdekbeslagen

– Vormgesloten verbinding van
stift- en gatdeel om de optre-
dende krachten naar het deur-
blad toe optimaal te kunnen
afleiden 

– Voorwaarden gebruikerscate-
gorie klasse 3/EN 1906 wer-
den duidelijk overschreden

– Deurkrukmodellen evenzeer
inzetbaar voor zowel onzicht-
baar als zichtbaar verschroef-
de rozetten en schilden door
autonome demontagemoge-
lijkheid van de geleidingsring
bij de montage zelf

Gebruiksveiligheid klasse 1 Corrosiebestendigheid klasse 4 Inbraakveiligheid klasse 0 Uitvoeringstype U
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