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ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Sapa Building System

Deurhardware

Deurtrekkers, deurstoppers & cilinders
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Deurtrekkers zijn het eerste wat we aanraken
bij het binnenstappen van een gebouw en bepalen 
onmiddellijk onze verwachtingen.
 

Deurtrekkers

DEURTREKKERS

D-VORMC-VORM V-VORMT-VORM U-VORMT-VORM 45°

ø19 mm

ø25 mm

ø32 mm

Schaal 1:1

EEn goEdE EErstE indruk makEn

Deurtrekkers zijn het eerste wat we aanraken bij het binnenstappen van een gebouw 
en bepalen bijgevolg onmiddellijk onze verwachtingen.

Het Sapa Building System gamma combineert een eenvoudig en functioneel ontwerp 
met perfect afgewerkte producten – wat voor een comfortabel, dynamisch en stevig 
gevoel zorgt. Het assortiment omvat zowel deurtrekkers en deurkrukken als aanvullende 
accessoires, zoals deurstoppers.

Een doelbewuste keuze voor kwaliteit
Al onze deurtrekkers worden vervaardigd uit aisi 316, ook wel gekend als zeewater-
bestendig roestvrij staal. Het is één van de sterkste en meest duurzame legeringen die 
er vandaag op de markt te krijgen zijn.
Dit verzekert ons en u van hoogkwalitatieve producten die er niet alleen geweldig 
uitzien en aanvoelen, maar die ook geschikt zijn voor gebruik in de klimatologisch meest 
veeleisende omgevingen.

Alle deurtrekkers worden per stuk 
geleverd.

ProductovErzicht

Bestelinformatie

voor duBBELziJdigE montage
De deurtrekker wordt samen met de 
benodigde bevestigingsset geleverd, 
maar moet gecombineerd worden met de 
overeenkomstige enkelzijdige deurtrek- 
referentie. Voor een dubbelzijdige mon-
tage moet u ook de overeenkomstige 
dubbelzijdige deurtrekreferentie bestellen.

Voorbeeld: voor een dubbelzijdige mon-
tage van de D-vormige 400 mm CTC-
oplossing zal de bestelling bestaan uit  
hPh011 + hPh002.

voor EnkELziJdigE montage
De deurtrekker moet samen met de juiste 
bevestigingsset worden gebruikt.
Voor een onzichtbare eenzijdige montage 
moet u ook bevestigingsset A
(DHA001) bestellen.

Voorbeeld: voor een enkelzijdige montage 
van de D-vormige 400 mm CTC-oplossing 
zal de bestelling bestaan uit hPh002 + 
dha001.

voor t-vormige handgrepen (45°)
De T-vormige handgrepen voor zowel en-
kel-zijdige als voor rug-aan-rug montage 
zijn identiek. Voor enkelzijdige montage is 
er één deurtrekker en één bevestigingsset 
nodig. Voor de dubbelzijdige montage zijn er 
2 deurtrekkers en één bevestigingsset nodig. 
Voorbeeld: voor een enkelzijdige mon-
tage van de 600 mm CTC-oplossing zal 
de bestelling bestaan uit hPh021 + 
dha001.
Voorbeeld: voor een dubbelzijdige mon-
tage van de 600 mm CTC-oplossing zal 
de bestelling bestaan uit 2x hPh011 + 
dha004.

nota: CTC = Center To Center afstand
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DEURTREKKERS - EnKElzijDigE monTagE

D-Vorm

C-Vorm T-Vorm

Deurtrekkers in aiSi 316 roestvrij staal.

T-Vorm hoek 45°

C-vorm enkelzijdige montage

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. 

Voor enkelzijdige montage.

Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

C-vorm dubbelzijdige montage

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal.

Voor dubbelzijdige montage.

Geleverd per stuk, met inbegrip van bevestigingsset B.

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

32 300 85 206 HPH003
SS316

satijn geborsteld

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

32 300 85 206 HPH012
SS316

satijn geborsteld

R
: 150

D-vorm enkelzijdige montage

D-vorm dubbelzijdige montage

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

25 300 70 114 HPH010 SS316
satijn geborsteld32 400 85 148 HPH011

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

25 300 70 114 HPH001 SS316
satijn geborsteld32 400 85 148 HPH002

T-vorm enkelzijdige montage

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij 

staal. Voor enkelzijdige montage.

Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

T-vorm dubbelzijdige montage

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal.

Voor dubbelzijdige montage.

Geleverd per stuk, met inbegrip van bevestigingsset B.

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

32 200 77 400 HPH006

SS316
satijn geborsteld

32 400 77 600 HPH007

32 600 77 800 HPH008

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

32 200 77 400 HPH015

SS316
satijn geborsteld

32 400 77 600 HPH016

32 600 77 800 HPH017

T-vorm 45° enkel- en dubbelzijdigemontage

noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeen-
komstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige 
enkelzijdige deurtrekkerreferentie.

noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeen-
komstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige 
enkelzijdige deurtrekkerreferentie.

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. 

Voor enkelzijdige montage. Geleverd zonder bevestigingsset.

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal.

Voor dubbelzijdige montage. Geleverd met bevestigingsset.

noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeen-
komstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige 
enkelzijdige deurtrekkerreferentie.

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal.

Hoek van 45°. Voor enkel- en dubbelzijdige montage.

Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

Voor een enkelzijdige montage moet u ook bevestigingsset A 

bestellen.

Voor een dubbelzijdige montage moet u 2 deurtrekkers en 

bevestigingsset D bestellen.

R
41

R
41

B

a
a

c

B

a

c

B

ac

B

ac

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

32 200 - 400 HPH019

SS316
satijn geborsteld

32 400 - 600 HPH020

32 600 - 800 HPH021
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Deurtrekkers in aiSi 316 roestvrij staal.

DEURTREKKERS - EnKEl- En DUBBElzijDigE monTagE

U-Vorm

U-vorm enkelzijdige montage

U-vorm dubbelzijdige montage

Bevestigingssets voor deurtrekkers in roestvrij staal.

Bevestigingsset A -
verborgen enkelzijdig

Bevestigingsset B -
verborgen dubbelzijdig

Bevestigingsset C -
enkelzijdig

Bevestigingsset D -
hoek van 45° dubbelzijdig

Bevestigingsset voor enkelzijdige 

trekhandgrepen. Inclusief

2 bevestigingsbouten (M10 x 

60mm) & 1 stiftsleutel. 

Bevestigingsset voor dubbelzijdige 

(rug-aan-rug) montage van trek-

handgrepen. Inclusief 2 x SS201 

M10 x 115 mm bouten; 2 x SS201 

aanpasstukken & 1 stiftsleutel.  

Bevestigingsset voor enkelzijdige 

bevestiging met moer aan de andere 

zijde inclusief 2x SS201 M10 bouten 

met beschermkapje. Ø kop 25 mm, 

85 mm lang en 2 x plastiek sluitring. 

Bevestigingsset voor trekhandgre-

pen met hoek van 45° voor dubbel-

zijdige montage. Inclusief 2 x SS201 

M10 x 115 mm bouten; 4 x SS201

aanpasstukken & 1 stiftsleutel. 

V-Vorm

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

25 400 - 85 HPH009
SS316

satijn geborsteld

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

25 400 - 85 HPH018
SS316

satijn geborsteld

V-vorm enkelzijdige montage

V-vorm dubbelzijdige montage

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

25 350 70 184 HPH013 SS316
satijn geborsteld32 400 85 215 HPH014

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal.

Voor enkelzijdige montage.

Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal.

Voor dubbelzijdige montage.

Geleverd per stuk, met inbegrip van bevestigingsset B.

noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeen-
komstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige 
enkelzijdige deurtrekkerreferentie.

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. 

Voor enkelzijdige montage.

Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal.

Voor dubbelzijdige montage.

Geleverd per stuk, met inbegrip van bevestigingsset B.

noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeen-
komstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige 
enkelzijdige deurtrekkerreferentie.

Artikel
Artikel 
nummer

Verborgen, enkelzij-
dige bevestigingsset

DHA001

Artikel
Artikel 
nummer

Rug-aan-rug 
bevestigingsset

DHA002

Artikel
Artikel 
nummer

Verborgen, enkelzij-
dige bevestigingsset

DHA003

Artikel
Artikel 
nummer

Rug-aan-rug 
bevestigingsset

DHA004

Ø A B C Artikelnummer Afwerking

25 350 70 184 HPH004 SS316
satijn geborsteld32 400 85 215 HPH005

c

a

c

a

B

voorbeeld:

Onderdelen die nodig zijn voor de 

dubbelzijdige montage van de T-

vormige handgrepen met hoek 45°.

voorbeeld:

D-vorm trekhandgreep

enkelzijdige montage

voorbeeld:

D-vorm trekhandgreep

dubbelzijdige montage
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Eenvoudige maar uitermate doeltreffende
oplossing voor het beschermen van deur, muur
en personen tegen schade en letsels.
 

Deurstopper

DEURSToppER

dEurstoPPErs

Een onverwachte windstoot of een buitengewoon sterke duw volstaan om een deur tegen 
een muur of een persoon te doen slaan en schade of letsels te veroorzaken. 

Deurstoppers bieden een eenvoudige maar doeltreffende oplossing om materiaal en 
personen tegen dergelijke ongevallen te beschermen. Het correcte gebruik van een 
deurstopper is ook van essentieel belang om een deur doorheen de jaren in perfecte staat 
te houden door niet alleen de deur, maar ook de muur, de kruk, de deursluiter en zelfs 
de scharnieren te beschermen.

Het klassieke ontwerp van onze vloermodellen van deurstoppers in SS304 met satijn gebor-
stelde afwerking, vormt de perfecte aanvulling op de hardware van Sapa Building System, 
inclusief deursluiters, trekhandgrepen en panieksluitingen.

Cilindervormige deurstopper, vloermodel Deurstopper, vloermodel (kwart)

Cilindervormige deurstopper, vloermodel.

Diameter 30 mm x hoogte 40,5 mm. Roestvrij 

staal SS304 (met aluminium inzetstuk) met 

satijn geborstelde afwerking.  

geleverd met schroef en s8 plug.

Deurstopper, vloermodel (kwart).

Diameter 45 mm x hoogte 26 mm. Roestvrij 

staal SS304 met satijn geborstelde afwerking. 

geleverd met schroef en s8 plug.

Artikel Artikelnummer

Cilindervormige deurstopper DDS001

Artikel Artikelnummer

Deurstopper, halve maan DDS002

Bestelinformatie
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Cilinders

CilinDERS

ProductEigEnschaPPEn

kwaliteit
 • Gecertificeerd volgens EN1303
 •  Onderworpen aan een duurzaamheidstest van 200.000 cycli, wat veel meer is   
  dan gevraagd wordt door EN1303.

veiligheid
 Alle cilinders zijn voorzien van vergrendelpennen met paddenstoelknop, koperen   
 onderstiften, een kast van geëxtrudeerd massief koper en een stalen tuimelaar   
 vervaardigd volgens DIN-norm 18254.

sleutels
 •   Geleverd met inbegrip van 3 sleutels met ronde kop
 •  Altijd verschillend: elke cilinder kan alleen met de bijbehorende sleutel
  of een exacte kopie ervan geopend worden.

afwerking
 Vervaardigd in satijn verchroomd koper

Lengte B C Artikelnummer Afwerking

50 mm 25 25 CYL301 Nikkel satijn

60 mm 30 30 CYL302 Nikkel satijn

65 mm 30 35 CYL303 Nikkel satijn

70 mm 35 35 CYL304 Nikkel satijn

70 mm 30 40 CYL305 Nikkel satijn

75 mm 30 45 CYL306 Nikkel satijn

75 mm 35 40 CYL307 Nikkel satijn

80 mm 30 50 CYL308 Nikkel satijn

80 mm 35 45 CYL309 Nikkel satijn

80 mm 40 40 CYL310 Nikkel satijn

85 mm 30 55 CYL311 Nikkel satijn

85 mm 40 45 CYL312 Nikkel satijn

90 mm 30 60 CYL324 Nikkel satijn

90 mm 35 55 CYL313 Nikkel satijn

90 mm 45 45 CYL314 Nikkel satijn

95 mm 30 65 CYL315 Nikkel satijn

95 mm 45 50 CYL316 Nikkel satijn

100 mm 30 70 CYL317 Nikkel satijn

100 mm 50 50 CYL318 Nikkel satijn

105 mm 35 70 CYL319 Nikkel satijn

105 mm 50 55 CYL320 Nikkel satijn

110 mm 55 55 CYL321 Nikkel satijn

115 mm 40 75 CYL322 Nikkel satijn

120 mm 30 90 CYL323 Nikkel satijn

Bestelinformatie5-pins veiligheidscilinder

DUBBEL-PROFIELcilinder, 5-pins grote sleu-

tel. DIN 30 uitstekende tuimelaar, 3 sleutels 

met ronde kop en 45 mm schroef.

5-pins cilinders

Wij bieden een volledig assortiment cilinders 
in de meest gangbare lengtes aan.
 
Op verzoek zijn er verder ook nog halfcilin-
ders en draaiknopcilinders verkrijgbaar. 
Mocht u hierover graag meer informatie 
hebben, aarzel dan zeker niet om contact 
met ons op te nemen.

onze CnC bewerkte cilinders zijn van Europees 
fabrikaat, geproduceerd volgens de strengste 
industriële normen voor een altijd uitermate nauw-
keurig en kwalitatief eindresultaat.
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Sapa Building System is één van de grootste leveranciers van Europa op het vlak van aluminiumpro-

fielsystemen voor de bouw en maakt deel uit van de Zweedse groep Sapa. De kernactiviteit van de 

onderneming bestaat uit de ontwikkeling en verdeling van aluminiumprofielsystemen.

Sapa Building System streeft naar goed ontwikkelde systemen en projectoplossingen die fabri-

kanten, architecten, investeerders en woningeigenaars een duidelijke meerwaarde bieden.

ramen & deuren, schuifsystemen, gordijnmuren, serres, balustrades, omheiningen 

& andere, geïntegreerde fotovoltaïsche installaties

www.sapabuildingsystem.com
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