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RANDI-LINE® 16 MM – massief roestvast stalen deurkrukken
De deuren zijn voorzien van deurkrukken in massief roestvast staal AISI 304 18/8 met gesatineerde geborstelde afwerking en een
constante diameter van 16 mm.
Vastdraaibaar gemonteerde roestvast stalen montagerozetten en schroefbussen. Afdekrozetten, ø 52 mm x 4 mm, geen schroeven
zichtbaar.
De deurkrukken, met krukkraag, worden aan elkaar bevestigd d.m.v. een Heso krukstift. Deze stalen vierkantstift van 8 mm is aan
beide zijden voorzien van een excentrische boring. Een madeschroef van roestvast staal, welke in de kruk is gemonteerd, wordt
aangeschroefd tot deze de krukstift doorboort. Standaard krukstift voor deuren van 34 mm tot 82 mm dikte.
Levering compleet met het unieke schroefgeleiding systeem Randi-Plug® voor sloten met een centerafstand van 38 mm tussen de
patentbouten. Dit systeem leidt de schroeven rechtstreeks door het slot naar de schroefbussen op de tegenoverliggende rozet. De
schroefbus heeft gedeeltelijk een iets geringere binnendiameter dan de schroef, waardoor deze zelftappend wordt ingedraaid. Dit
resulteert in een stevige montage die de duurzaamheid en stabiliteit van de deurkrukken garandeert.
De sleutel- (BB), cilinder- (PZ) of blinde (BL) rozetten hebben hetzelfde concept als de krukrozetten. Ovale kruk-, sleutel-, cilinder- of
blinde rozetten, afmetingen 65 x 30 x 4 mm, voor profieldeuren.
Het vrij/bezet garnituur (WC/BAD) is aan de buitenzijde voorzien van een wit/rode schijf die de open of gesloten positie van het
slot weergeeft en met een veiligheid voor noodopeningen. Aan de binnenzijde gebeurt het openen en sluiten door middel van een
draaiknop.
Wisselgarnituur bestaande uit een deurkruk en een vaste niet draaibare deurknop, ref. 1082, van massief roestvast staal AISI 304
18/8 met gesatineerde geborstelde afwerking, ø 50 mm. Levering inclusief wisselstift.
De raamkrukken hebben dezelfde design als de deurkrukken. Vastdraaibaar gemonteerde rozet. Draaikiepsysteem met
standblokkering op 90° en 180°. Clickrozet 65 x 30 x 3 mm. Met gaten voor M5 metaalschroeven of houtschroeven 5 mm.
Centerafstand 43 mm. Vierkantstift 7 mm.
De deurkrukken zijn getest volgens de specificaties van de Europese norm EN 1906 en geclassificeerd in de hoogste klasse - klasse 4
(1.000.000 cycli). De deurkrukken zijn ook getest en goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren in overeenstemming met de
norm EN 1634-1.
Alle Randi-Line® deurkrukken en toebehoren zijn leverbaar met de antibacteriële coating X-BAC®.
Garantieperiode Randi-Line® deurkrukken: 25 jaar.
Opties: lang- en breedschilden, deurgrepen, deurknoppen, deurstoppers, leuningdragers, pictogrammen, etc.
Referenties:
 RL 1010.085
 RL 1011.085
 RL 1015.085
 RL 1010/1194.00
 RL 1011/1194.00
 RL 1015/1194.00
 RL 1145.02.E
 RL 1145.04.M
 RL 1145.03.TG
 RL 1145.05
 RL 1194.02.E
 RL 1194.04.M
 RL 1194.05
 RL 1743.01
 RL 1745.01
 RL 1778.01

paar deurkrukken op ronde rozet, U-vorm, lengte 117 mm, uitsprong 54 mm, terugplooi 35 mm
paar deurkrukken op ronde rozet, L-vorm, lengte 117 mm, uitsprong 54 mm
paar deurkrukken op ronde rozet, haakse L-vorm, lengte 113 mm, uitsprong 55 mm
paar deurkrukken op ovale rozet, U-vorm, lengte 117 mm, uitsprong 54 mm, terugplooi 35 mm
paar deurkrukken op ovale rozet, L-vorm, lengte 117 mm, uitsprong 54 mm
paar deurkrukken op ovale rozet, haakse L-vorm, lengte 113 mm, uitsprong 55 mm
paar ronde cilinderrozetten (PZ), ø 52 x 4 mm
paar ronde sleutelrozetten (BB), ø 52 x 4 mm
vrij/bezet garnituur (WC/BAD), rond, ø 52 x 4 mm
paar ronde blinde rozetten, ø 52 x 4 mm
paar ovale cilinderrozetten (PZ), 65 x 30 x 4 mm
paar ovale sleutelrozetten (BB), 65 x 30 x 4 mm
paar ovale blinde rozetten (BL), 65 x 30 x 4 mm
raamkruk L-vorm, lengte 104 mm, uitsprong 56 mm
raamkruk haakse L-vorm, lengte 104 mm, uitsprong 56 mm
raamkruk T-serie kruis, lengte 78 mm, uitsprong 50 mm
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