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ZICHTBARE BESCHERMING  
TEGEN WONINGINBRAAK



AXA’S KLAVERTJE 
VIER STAAT 
VOOR AXA’S VIER 
ZEKERHEDEN DIE 
U BIJ IEDER AXA 
PRODUCT MAG 
VERWACHTEN

  Nederlands  
product

  10 jaar  
garantie

  als beste 
getest

  niet goed,  
geld terug

gelukkig is er AXA

Ga naar axahomesecurity.com voor de volledige voorwaarden.



MET EEN HISTORIE DIE 110 JAAR TERUGGAAT, 
IS AXA EEN BEGRIP ALS HANG- & SLUITWERK 
LEVERANCIER EN HEEFT ZIJ EEN IJZERSTERKE 
NAAM OPGEBOUWD OP HET GEBIED VAN 
INBRAAKWERENDE BEVEILIGINGSPRODUCTEN.

Als professional bent u altijd op zoek naar goede, snelle 
en betrouwbare oplossingen. Als specialist met kennis van 
zaken op het gebied van hang- & sluitwerk biedt AXA u deze 
oplossingen. Een team van specialisten houdt zich dagelijks 
bezig met het ontwikkelen, produceren en vermarkten van 
AXA kwaliteitsproducten. Kwaliteit die zich openbaart in 
de gebruikte materialen, de maatvastheid, de afwerking 
en de levensduur van de producten. Maar ook kwaliteit 
die u terugziet in de leverbetrouwbaarheid, de uitgebreide 
documentatie en de expertise die u aantreft bij onze 
medewerkers.

gelukkig is er AXA

Uw veilige
keuze



Veel huizen hebben een klein raam boven 
een deur of raam, het zogeheten bovenlicht. 
Regelmatig staat het bovenlicht open om 
te ventileren of is het op een eenvoudige 
manier te forceren. Dit is de ideale situatie 
voor de gelegenheidsinbreker. Er staat 
een kliko of er ligt een ladder in de tuin 
waar de inbreker op kan staan en hij glipt 
naar binnen. Ook hier valt iets tegen te 
doen! Door de barrièrestangen van AXA te 
plaatsen heeft u een zichtbare bescherming 
in uw woningen tegen dit soort inbraken. 
De doorkruip ruimte is verkleind tot 
maximaal 15 cm!

Zeer veilig
De AXA barrièrestangen zijn getest door 
SKG en weerstaan de meest actuele 
inbraakmethodes. Alle producten voldoen 
aan de eisen van het Politie Keurmerk  
Veilig Wonen.
 

Voor ieder raam
AXA biedt een compleet, overzichtelijk 
en volledig dekkend assortiment 
barrièrestangen. De stangen zijn verkrijgbaar 
in de kleuren RVS en wit. Ook kunt u 
de stangen eenvoudig inkorten tot de 
gewenste lengte. U kunt kiezen voor 
montage op- of tussen de kozijnstijlen.
 

Eenvoudig montage
De barrièrestangen van AXA zijn eenvoudig 
en snel te monteren. Bij het type V1 heeft 
u zelfs geen schroeven nodig om de stang 
in het kozijn te bevestigen. Bij het type V2 
gebruikt u de meegeleverde schroeven 
om de stang op het kozijn te monteren. 
De V3 types zijn universeel toepasbaar en 
uitschuifbaar. Hierdoor hoeft u niet te zagen. 

AXA V1 (IN DE DAG)
 
De AXA V1 kenmerkt zich door een strakke 
vormgeving en wordt tussen de kozijnstijlen 
bevestigd (in de dag). Door het slimme 
ontwerp heeft u geen schroeven nodig om 
de stang te monteren! U maakt met de 
boormachine 2 gaten van slechts 8 mm 
en slaat de pin hierin vast. De benodigde 
ruimte in het kozijn is minimaal en de 
stang heeft een groot 
toepassingsbereik van 
maar liefst 1030 mm. 

WAAROM U KIEST VOOR  
AXA BARRIÈRESTANGEN

  Overzichtelijk en volledig  
dekkend assortiment

  Gekeurd volgens meest actuele 
inbraakmethodes!

  Eenvoudig op maat te maken,  
snelle montage

 Groot toepassingsbereik

WAAROM ONZE 
BARRIÈRESTANGEN 
DE OPLOSSING ZIJN

AXA V1 RAL 9010

AXA V1 RVS



AXA V2 (OP DE DAG)
 
De AXA V2 kenmerkt zich door een strakke 
vormgeving en wordt op het kozijn bevestigd 
(op de dag). U gebruikt de meegeleverde 
schroeven om de stang op het kozijn te 
monteren. Daarna dekt u deze af met de 3d 
sticker, zodat de schroeven uit het zicht zijn. 
De stang is inkortbaar en heeft een groot 
toepassingsbereik van 950 mm. De RVS bar 
is vochtbestendig en kan 
hierdoor in een badkamer 
gemonteerd worden.

AXA V3 (IN DE DAG)
 
De AXA V3 is universeel toepasbaar en 
is zowel recht (Uni) als gebogen (Curve) 
leverbaar. U monteert de V3 met de 
meegeleverde schroeven tussen het kozijn. 
De Uni stang is uitschuifbaar en past tussen 
een dagmaat van 600 tot 1100 mm, de 
Curve stang is ook uitschuifbaar en past 
tussen een dagmaat van 680 tot 870 mm. 
De Curve is te gebruiken in 
combinatie met de Axaflex 
combi-uitzetter.

AXA V2 RAL 9010 AXA V3-CURVE RAL 9010

AXA V2 RVS AXA V3-UNI RAL 9010

KWALITEIT DIE ZICH OPENBAART IN DE 
GEBRUIKTE MATERIALEN, DE MAATVASTHEID, 

DE AFWERKING EN DE LEVENSDUUR.



Technische specificaties
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AXA Barrièrestangen
In de dag montage

Type Maximale dagmaat Materiaal Kleur SKG Art. nr.

V1 1030 mm RVS SKG** 7612-10-81/BL

V1 1030 mm Staal Wit (RAL 9010) SKG** 7612-10-54/BL

V3-Uni 600 - 1100 mm Staal Wit (RAL 9010) SKG** 7610-60-54/BL

V3-Curve 680 - 870 mm Staal Wit (RAL 9010) SKG** 7611-68-54/BL

AXA Barrièrestangen
Op de dag montage

Type Max dagmaat Materiaal Kleur SKG Art. nr.

V2 950 mm RVS SKG** 7614-95-81/BL

V2 950 mm Staal Wit (RAL 9010) SKG** 7614-95-54/BL

28 mm
32 mm

R
aa

m

Ko
zi

jn

40 mm
37 mm

R
aa

m

Ko
zi

jn

38 mm
48 mm

R
aa

m

Ko
zi

jn

Max. 103 cm

Max. 95 cm
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Min. 60 -  Max. 110 cm

Min. 68 -  Max. 87 cm
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MontageruimteProduct maattekening

Over 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 $ 2 miljard toonaangevende 
leverancier van veiligheidsproducten en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd. AXA is onderdeel 
van de Allegion groep en biedt u daardoor toegang tot een breed portfolio hoogwaardige en 
innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.
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