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BREDERE SCHARNIEREN IN HET 
SMART EASYFIX® ASSORTIMENT

NIEUW



AXA Smart Easyfix®

GAAT DE BREEDTE IN

KWALITEIT DIE ZICH OPENBAART  
IN DE GEBRUIKTE MATERIALEN,  

DE MAATVASTHEID, DE AFWERKING 
EN DE LEVENSDUUR.

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

Het AXA Smart Easyfix® assortiment wordt 
uitgebreid met drie veiligheidskantelaaf-
scharnieren! Deze scharnieren hebben dezelfde 
kwaliteiten en voordelen die u al gewend bent 

van de Smart Easyfix®. De drie scharnieren 
zijn in de volgende bredere maten beschikbaar 
gemaakt voor u:

Smart Easyfix® 
89 x 150 x 3 mm

Smart Easyfix® 
89 x 125 x 3 mm

Smart Easyfix® 
89 x 102 x 3 mm

SINDS JAREN IS DE AXA SMART EASYFIX® EEN 
BEGRIP IN DE MARKT MET HAAR VERSCHILLENDE 
UITVOERINGEN EN TOEPASSINGEN



MONTAGEGEMAK

Met de AXA Smart Easyfix® behoort dit 
probleem tot het verleden. De Easyfix® maakt 
gebruik van gemonteerde AXApom lagerbussen 
(met fixatiekraag), die  onmogelijk uit het bled 
kunnen vallen. 

De afgeschuinde hoek van de lagers zorgt 
voor een probleemloze geleiding van de 
raam- en deurbledden in de kozijnbledden. 
Scharnierpen erin en draaien maar. 

De ingebouwde hangnaadbegrenzer helpt 
het knijpen van de deur aan de onderzijde te 
beperken.

De stervormige schroefgaten zorgen voor 
een groter steunvlak voor de schroeven, 
waardoor de hechtingsdruk toeneemt en 
homogener verdeeld wordt. Hierdoor reduceert 
de kans op het afdraaien van de schroefkop, 
daalt de kans op storingen en neemt de 
verwerkingssnelheid toe. 

DRAAGVERMOGEN

Ramen en deuren worden hoger, breder en 
dikker, en ook het glaspakket neemt in  gewicht 
toe. Dit vraagt om scharnieren met een hoog 
draagvermogen. 

De AXA Smart Easyfix® is zo’n scharnier. In 
tegenstelling tot andere scharnieren, waarbij de 
druk vaak geconcentreerd wordt op één punt, 
zorgen de slijtvaste AXApom lagers voor een 
drukverdeling over twee punten. Hierdoor is 
het draagvermogen verder toegenomen. 

VEILIGHEID

Veiligheid is een groot goed. De AXA Smart 
Easyfix® verdient zijn sporen op twee gebieden: 
inbraakwerendheid en in ruimten met licht 
ontvlambare stoffen. Een geïntegreerde 18 mm 
 dievenklauw zorgt ervoor dat de AXA Smart 
Easyfix® voldoet aan de eisen conform het 
keurmerk SKG*** en Politie Keurmerk  Veilig 
Wonen. Daarnaast voorkomt het AXApom 
lager contact tussen onafhankelijk van elkaar 
draaiende metalen onderdelen (bledden en 
scharnierpen) en is vonkvorming uitgesloten.

* bij schroefmaat 4,5 x 40 mm   ** in los gestorte uitvoering

GEÏNTERESSEERD?

Wilt u graag meer weten over onze nieuwe 
scharnieren? Neem dan contact op met  
uw betreffende accountmanager of met onze 
binnendienst 0318 - 536 111.

Type Artikelnummer Belastbaarheid (in kg)

3 scharnieren 4 scharnieren

Smart Easyfix® 89x102x3 mm 1687-10-23/7V** 100 120

Smart Easyfix® 89x102x3 mm 1687-10-23/VE 100 120

Smart Easyfix® 89x125x3 mm 1687-12-23/7V** 80 90

Smart Easyfix® 89x125x3 mm 1687-12-23/VE 80 90

Smart Easyfix® 89x150x3 mm 1687-15-23/7V** 70 80

Smart Easyfix® 89x150x3 mm 1687-15-23/VE 70 80

Belastingstabel*:

 hoog draagvermogen

 corrosiewerend

 uv-bestendig

 lichtlopend

 geluidsarm

  onderhoudsarm



gelukkig is er AXA

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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