AXA PLUS VEILIGHEIDSBESLAG

De ruimste keuze
voor jouw project

AXA PLUS veiligheidsbeslag

BREED ASSORTIMENT

Eindeloze combinaties
We maken ons oersterke veiligheidsbeslag voor verschillende deurdiktes en in uiteenlopende
breedtes, lengtes, uitvoeringen en afwerkingen. Alle AXA Plus producten van schilden, krukken
en rozetten tot briefplaten zijn los verkrijgbaar en te combineren: je kiest alleen dát, wat je echt
nodig hebt, in een stijl die past bij jouw project.

Daarom kies je
voor AXA Plus
•
•
•
•
•
•
•

Oersterk ontwerp, bewezen bescherming
Zelfstellende kerntrekbeveiliging voor vrijwel elke deur, bestaand en nieuw
Ook in grotere schildmaten om markeringen van oud beslag te verbergen
Past op veel bestaande cilinders; maakt de aanschaf van een veiligheidscilinder met kerntrekbeveiliging overbodig
Ruime keuze in product, uitvoering, maat en afwerking
Los verkrijgbare onderdelen: combineer naar behoefte
Standaard geleverd met vocht-en tochtwerende neopreen seal voor binnen-en buitenschild.
Eenvoudig demonteren van beslag zonder dat de verflaag meekomt

AXA PLUS VEILIGHEIDSBESLAG

De ruimste keuze voor jouw project
Met AXA Plus Veiligheidsbeslag houd je niet alleen inbrekers buiten de deur,
je hebt ook echt iets te kiezen. Want achter ons veiligheidsbeslag gaat niet
alleen een mooi staaltje technisch vernuft schuil, maar er is ook een AXA Plus
product voor elke deur, elke toepassing en elke persoonlijke voorkeur.
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“Je kiest alleen dát,
wat je echt nodig hebt”
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AXA PLUS veiligheidsbeslag

Bestaand beslag
vervangen?
DOE HET SLIM MET AXA PLUS

Schilden en rozetten van AXA Plus Veiligheidsbeslag zijn
er in verschillende lengte- en breedtematen. Zo zijn de net
wat langere schilden handig, wanneer je bijvoorbeeld de
afdrukken van je oude beslag wilt bedekken: iets opnieuw
plamuren en overschilderen is niet nodig. Net als het
vervangen van de profielcilinder, trouwens: die kun je in de
meeste gevallen gewoon laten zitten.
MAKKELIJK MONTEREN

Het inventieve gepatenteerde veersysteem van AXA Plus
stelt zich namelijk automatisch in op de al aanwezige cilinder.
Ook, als deze iets meer of juist minder uitsteekt. Nog zo’n
verborgen staaltje hoogstaande techniek: dat scheelt een
hoop extra montagewerk.
*instelbereik schilden 9-15 mm/ronde rozetten 12-18 mm

DE PLUS VAN

Meervoudige bescherming
In AXA Plus Veiligheidsbeslag ontmoeten techniek en design elkaar:
fraai vormgegeven, maar onder het oppervlak vol beschermende en
praktische innovaties.

“Opnieuw plamuren
en overschilderen
is niet meer nodig”

TECHNIEK

Dat begint al met ons beproefde kerntrekbeveiligingssysteem, met gepatenteerd zelfstellend veersysteem en
een sterke stalen constructie, die voorkomt dat de cilinder van je deur geforceerd of zelfs in zijn geheel uit de
deur getrokken wordt. Zo houd je inbrekers op veilige afstand.
Ook water en tocht maken geen kans bij AXA Plus, want alle veiligheidsbeslagen en schilden leveren we
met een door ons gepatenteerde seal: een slimme beschermende neopreen laag. Die voorkomt niet alleen
(houtrot-)schade door weersinvloeden, ook kun je je beslag later veilig demonteren zonder dat de verflaag
meteen meekomt.
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www.axahomesecurity.com
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TIP:

Jouw project, jouw keuzes

Zorg naast veilig
deurbeslag ook voor een
goede cilinder en een
goed slot.

“Van klassiek tot tijdloos
design, kies jouw stijl”

Zoveel deuren, zoveel toepassingen, zoveel stijlen. Gelukkig heb je met AXA Plus veel
om uit te kiezen. Zo hebben we alleen al acht verschillende soorten deurkrukken in het
AXA Plus assortiment. En met zowel brede en smalle, korte en lange uitvoeringen is er
AXA Plus deurbeslag voor vrijwel elke deurdikte, -soort en montageruimte.

COMBINEREN

En omdat ieder project anders is, zijn AXA Plus producten los
en dus in alle mogelijke samenstellingen verkrijgbaar. Handig,
wanneer je bijvoorbeeld door een deurstrip buiten minder
montageruimte hebt voor je deurschild dan binnen: combineer
dan gewoon verschillende breedtematen voor hetzelfde slot.
DESIGN

De AXA Plus schilden en rozetten zelf zijn er in drie fraaie
designs: Oval, Edge en Curve, die standaard in gepolijst (Oval
en Edge) of geslepen (Curve) aluminium uitgevoerd zijn. De
Curve is er ook in zwart geslepen. Vraagt jouw project om een
andere kleur of afwerking dan de standaarduitvoeringen? We
maken het graag mogelijk: neem gerust contact met ons op!
VEILIGHEID

Al het AXA plus veiligheidsbeslag voldoet aan SKG***. De
SKG keuring komt van een onafhankelijke instantie, de
Stichting Kwaliteitscentrum Gevelbouw, die erop toeziet
dat veiligheidsproducten qua sterkte en duurzaamheid aan
bepaalde eisen voldoen. SKG*** is de hoogste score in
veiligheidsklasse die wordt gegeven aan veiligheidsproducten,
hierdoor kan je ervan uitgaan dat het AXA Plus beslag je deur
optimaal beveiligt.
Ook voldoet het AXA Plus veiligheidsbeslag aan de eisen
gesteld door het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is gericht op veiligheid in en
rond de woning. Een belangrijk aspect binnen het keurmerk
is het treffen van maatregelen om de inbraakwerendheid van
woningen te verhogen.
Dit betekent het toepassen van inbraakwerende, PKVW
gecertificeerde, producten op ramen en deuren. Het AXA Plus
veiligheidsbeslag valt in de hoogste veiligheidscategorie.
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CURVE

OVAL

EDGE

Dé AXA klassieker voor iedere woonstijl

Een fris, tijdloos, afgerond design

Strak en stoer

www.axahomesecurity.com
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Materiaal en afwerking

GLAD GEPOLIJST GEANODISEERD ALUMINIUM

PC MAAT

GESLEPEN GEANODISEERD ALUMINIUM

TIP:

PC-MAAT

Welk deurbeslag heb je
nodig? Voor het goed kunnen
monteren van deurbeslag is
in de eerste plaats van belang
dat de PC maat klopt. Dit is
de afstand tussen het hart van
het krukgat en het hart van de
profielcilinder. Meet deze dus
altijd van tevoren op.

Let bij het kiezen van
passend beslag erop
dat de cilinder niet meer
dan 15 mm uitsteekt.

ZWART GESLEPEN GEANODISEERD ALUMINIUM

MATERIAAL EN AFWERKING

Alle AXA Plus deurbeslag wordt in onze eigen productiefaciliteiten vervaardigd van
geanodiseerd aluminium. Dit materiaal is behalve oersterk ook nog kleurvast en
corrosiewerend. De Oval en Edge series zijn standaard uitgevoerd in glad gepolijst
aluminium, model Curve is er in geslepen aluminium én - in een iets beperktere collectie
- in zwart geslepen geanodiseerd aluminium. Zie je je favoriete AXA Plus design liever in
een andere kleur of afwerking? Er kan veel, we denken graag met je mee.

AXA Plus
Comfort
Wanneer bij deurbeslag een cilindergat niet
onder, maar bóven de kruk gepositioneerd
is, wordt de bediening ervan direct een stuk
eenvoudiger.
Dit gebruiksgemak vind je terug in de AXA Plus Comfort
uitvoering van ons veiligheidsbeslag (ook wel seniorenbeslag
genoemd): een goed zichtbaar en vrij hanteerbaar slot maken
van ver- en ontgrendeling voortaan een fluitje van een cent.
Daarbij zal een ingestoken sleutel minder snel vergeten
worden, omdat de deurkruk deze niet langer afschermt.
Een geruststellend idee, toch?

D-DUWER

WING

BLOK

CURVE - KRUK

U - KRUK

C - KRUK

L - KRUK

DE BESTE AANPAK VOOR ELKE DEUR

Met AXA Plus deurkrukken en duwers heb je optimaal grip bij elke draairichting. Kies voor een standaard Blok- of
U-kruk, monteer een speelser Wing knop of kruk, of gebruik de Flat deurkruk, in gevallen waarbij de kruk maar
minimaal mag uitsteken (bijvoorbeeld, als er aan de buitenkant van de deur een rolluik langs moet kunnen).

FLAT

AXA Plus Comfort Veiligheidsbeslag is te bestellen in
zowel de Oval, Curve als Edge uitvoering. En tevens in
smalschild verkrijgbaar.

“Cilinder is makkelijk
te bedienen”
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Totaalassortiment
AXA veiligheidsbeslag

Plus assortiment
Curve Plus serie

ALLES IN HUIS VOOR JOUW PROJECT

Keuze en kwaliteit staan voorop bij al het AXA Veiligheidsbeslag. Naast de
Plus serie, biedt AXA de Basis serie en de Premium serie. In onderstaand
overzicht vind je de eigenschappen per serie.

6665

6675

6765

6655

6755

6685-10

6685-00

LANGSCHILDEN

KORTSCHILDEN

SMALSCHILDEN

COMFORT
SCHILDEN

COMFORT
SMALSCHILDEN

ROND ROZET

ROZET

Edge Plus serie

Product

6667

6677

6767

6657

6757

6687

6787

LANGSCHILDEN

KORTSCHILDEN

SMALSCHILDEN

COMFORT
SCHILDEN

COMFORT
SMALSCHILDEN

ROZET

SMAL ROZET

Basis serie

Plus serie

Premium serie

Vorm schild

Curve

Oval

Edge

Curve

Curve

Langschild (mm)

242 x 52

252 x 52

252 x 52

242 x 52

242 x 52

Kortschild (mm)

189 x 52

194 x 52

194 x 52

189 x 52

Smalschild buiten (mm)

252 x 38

252 x 38

242 x 38

242 x 38

Smalschild buiten (mm)

252 x 32

252 x 32

242 x 32

242 x 32

Gepatenteerde zelfstellende kerntrekbeveiliging

l

l

l



Gepatenteerde neopreen seal tocht- en vochtwerend









Veer ondersteunde kruk



Boorbelemmering kwetsbare slotdelen



Boorbelemmering in schroefbussen



Verlengde schroefbussen

Oval Plus serie

Keurmerk en normeringen

6668

6678

6768

6658

6758

6688

6788

LANGSCHILDEN

KORTSCHILDEN

SMALSCHILDEN

COMFORT
SCHILDEN

COMFORT
SMALSCHILDEN

ROZET

SMAL ROZET



SKG***
PKVW

SKG***
PKVW

SKG***
PKVW

SKG***
PKVW

SKG***
PKVW

Krukken/knoppen Plus serie

D-DUWER

WING* - KNOP

BLOK - KRUK

CURVE - KRUK

U - KRUK

C - KRUK

L - KRUK

FLAT

*Ook in kruk variant
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Kwaliteit is geen kwestie van toeval. Het kan alleen ontstaan wanneer de juiste mensen, de juiste ideeën
en de juiste middelen samenkomen. Precies de zekerheid, die AXA Home Security biedt.
Zo produceren we al ruim 25 jaar hoogwaardig aluminium veiligheidsbeslag. Zijn al onze producten
afkomstig van onze eigen geavanceerde productiefaciliteiten in Nederland en Polen, waar we onder meer
beschikken over een volautomatische anodiseerlijn. Gelden in onze testfaciliteiten de hoogste normen
voor onze producten en staat ons ontwikkelteam altijd klaar om snel in te springen op de wensen van
onze klanten. En zien we innovatie als onze verantwoordelijkheid om altijd de hoogste kwaliteit te kunnen
blijven bieden.
Meer weten? Ga naar axahomesecurity.com voor onze producten en verkooppunten.
AXA IS ONDERDEEL VAN ALLEGION™

AXA is al bijna 120 jaar een begrip als hang- en sluitwerk leverancier en sinds 2015 onderdeel van de
Allegion groep. Deze internationale pionier in veiligheid en beveiliging helpt mensen veilig te zijn, waar
ze ook wonen, werken of naartoe gaan. Als leverancier met meer dan 30 aangesloten toonaangevende
merken en een omzet van $ 2,7 miljard verkoopt Allegion veiligheidsproducten in meer dan 130 landen
wereldwijd.
Bekijk allegion.com voor meer informatie.

Je bent van harte welkom!
Heb je een vraag of wil je een afspraak inplannen met een van onze adviseurs,
bel dan 0318 - 536 111 of stuur een email naar info.axa.home@allegion.com
Allegion Netherlands B.V.
Energiestraat 2, NL-3903 AV Veenendaal
© 2021 Uitgave: 06/2021

