
Combineer 
functie en stijl

AXA DEURGREPEN



Ontworpen voor jou
Elegant, eigentijds, speels of strak, met onze vier verschillende deurgreep- 
modellen valt er veel te kiezen. De deurgrepen zijn er in verschillende 
uitvoeringen en kleuren. De uitvoeringen Montreal en Amsterdam 
deurgrepen zijn er bovendien in verschillende lengtes.

Wil je een deurgreep die de hele deur beslaat? De Dubai en 

Shanghai zijn standaard 200 cm lang. Daarmee zijn het niet 

alleen de langste deurgrepen in ons assortiment, je kunt ze 

ook zelf op maat maken voor een perfecte fit.

Heb je liever een praktische oplossing, of een stijlvol statement om je deuren 
mee te openen? Vergeet keuzestress, want met de deurgrepen van AXA bereik 
je beide. Onze collectie bestaat namelijk uit fraai vormgegeven deurgrepen, 
waarmee je vrijwel iedere deursoort vanaf elke gewenste hoogte soepel opent. 
Van draai- en klap- tot schuifdeur, voor binnen- en zelfs voor buitendeuren. Wat 
denk je bijvoorbeeld van een deurgreep als eigentijds accent op je voordeur? 
Zeg nou zelf, dat is mooi binnenkomen!

AXA DEURGREPEN

Dat is mooi binnenkomen!

De     ’s van  
AXA deurgrepen

 Combineren functie en stijl

 Enkel- en dubbelzijdig te monteren

 Ruime keuze in uitvoering, kleur en lengte

 Optimaal warmtebehoud
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AXA deurgrepen zijn gemaakt van geslepen aluminium. Daar hebben 
we bewust voor gekozen: anders dan bijvoorbeeld RVS, is aluminium 
goed bestand tegen externe factoren, zoals neerslag. En zullen vinger-
afdrukken niet zichtbaar blijven op de greep.  

Dat doen we effectief met de toepassing van een kunststof 

thermohuls in de deur, op de punten waar de deurgreep in de 

deur wordt gemonteerd. Uit testen met warmtecamerabeelden 

is gebleken, dat dit gepatenteerde Thermoshield zorgt voor 

beduidend meer warmtebehoud, dan wanneer deze ontbreekt.

Aandacht voor materiaal  
en afwerking 

HET THERMOSHIELD GETEST MET 

EEN WARMTECAMERA

We hebben deze test uitgevoerd bij een 

kamertemperatuur van 25°C en een 

buitentemperatuur van -5 °C graden. 

Zonder gebruik van het gepatenteerde 

Thermoshield werd op het montagepunt 

van de handgreep een temperatuur 

gemeten van 9,2 °C. Mét gebruik van de 

kunststof thermohuls was deze tempe-

ratuur maar liefst 22,6 °C. 

Alle AXA deurgrepen kunnen enkelzijdig aan 
de binnen- of buitenkant worden gemonteerd 
(blinde montage) of dubbelzijdig. 

Bij blinde montage wordt de deurgreep met bevestigingsset 

A op de deur gemonteerd. Kies je voor zowel aan de binnen- 

als aan de buitenkant een deurgreep, dan verbind je ze met 

elkaar door de deur heen op basis van dubbele montage met 

Thermoshield. Hiervoor heb je bevestigingsset B nodig. 

Bevestigingsset C is voor een enkelzijdige deurgreep met 

inschroefmoer, draadeind en messing bus. Set D is voor  

enkelzijdige montage door en door met Thermoshield en knop.

Let op: bevestigingssets worden niet met de deurgrepen 

meegeleverd, maar dien je apart bij te bestellen. 

GEBRUIK EN VERGRENDELING

AXA deurgrepen kunnen zonder meer worden gemonteerd 

op de meeste schuif-, klap-, voor- en binnendeuren. Wil je 

deze goed kunnen afsluiten, combineer de greep dan met 

passend deurbeslag. En dat hebben we in alle soorten, 

maten en stijlen. Welk type beslag je het beste kunt kiezen, 

hangt af van de situatie: zo heb je voor blind gemonteerde 

deurgrepen andere opties dan voor dubbelzijdig gemonteerde 

deurgrepen. Voor de vergrendeling van je voordeur kun je je 

deurgreep aan de buitenkant in elk geval prima combineren 

met veiligheidsrozetten en een kruk aan de binnenkant. 

Optimaal  
warmtebehoud

Veelzijdig en veilig

Bij dubbelzijdige montage (set B) en enkelzijdige 
montage door en door (set D), is warmteverlies 
onvermijdelijk. Maar we zouden AXA niet zijn, als 
we dit verlies niet optimaal beperken.

Enkelzijdige montage door en door (set D)

A)  Enkelzijdige montage 
met schroef + messing bus 

(type 6011-90)

C)  Enkelzijdige montage 
met draadeind, messing 
bus en inschroefmoer  

(type 6011-92)

D)  Enkelzijdige montage 
door en door met  

Thermoshield  
(type 6011-93)

B)  Dubbelzijdige montage  
met Thermoshield  

(type 6011-94)

Montage:  
blind, door en door  
of dubbelzijdig
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Type 6015 DUBAI 6016 SHANGHAI

Lengte 200 cm 200 cm

Finishes F1 en F8 F1 en F8

F8 
ZWART

F1 
GESLEPEN

Dubai
200 cm, F1 200 cm, F1

Shanghai

Uitvoeringen

Finishes

DIVERSE AFWERKINGEN MOGELIJK

Deze modellen zijn standaard leverbaar in F1 geslepen en in F8 zwart geslepen.  

Liever een andere afwerking? Op aanvraag leveren we onze deurgrepen ook 

onder meer in de kleuren goud (F4), Inox (F6) en Titanium (F9), allen geslepen. 

F1 GESLEPEN F4 GOUD F9 TITANIUMF8 ZWARTF6 INOX

WIST JE DAT? 

We hebben de namen 
voor onze nieuwe, extra 
lange deurgrepen niet 
voor niets gekozen. 
In Dubai en Shanghai 
staan namelijk de 
hoogste gebouwen ter 
wereld, de Burj Khalifa 
en de Shanghai Tower. 
Zo zie je maar, inspiratie 
is overal!

Dubai &
Shanghai
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Type 6012 MONTREAL RECHT 6013 MONTREAL SCHUIN

Lengte (L) 50 cm 70 cm 90 cm 120 cm 150 cm 170 cm 50 cm 70 cm 90 cm 120 cm 150 cm 170 cm

Hart op hart maat (HOH) 30 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 100 cm 30 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 100 cm

Finishes F1 en F8 (F4, F6, F9 op aanvraag) F1 en F8 (F4, F6, F9 op aanvraag)

Type 6014 MONTREAL GEBOGEN

Lengte (L) 50 cm 100 cm 120 cm 150 cm 170 cm

Hart op hart maat (HOH) 30 cm 50 cm 80 cm 100 cm 100 cm

Finishes F1 en F8 (F4, F6, F9 op aanvraag)

F1 
GESLEPEN

F8 
ZWART

F4 *
GOUD

F6 *
INOX

F9 *
TITANIUM

Montreal recht Montreal schuin Montreal gebogen

HOH HOH
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53

L L

53
90

35

Uitvoeringen

Finishes Montreal* op aanvraag
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Type 6010 AMSTERDAM RECHT 6011 AMSTERDAM SCHUIN

Lengte (L) 50 cm 70 cm 90 cm 120 cm 150 cm 170 cm 50 cm 70 cm 90 cm 120 cm 150 cm 170 cm

Hart op hart maat (HOH) 30 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 100 cm 30 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 100 cm

Finishes F1 en F8 (F4, F6, F9 op aanvraag) F1 en F8 (F4, F6, F9 op aanvraag)

F1 
GESLEPEN

F8 
ZWART

F4 *
GOUD

F6 * 
INOX

F9 *
TITANIUM

Amsterdam recht Amsterdam schuin

Uitvoeringen

FinishesAmsterdam * op aanvraag
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Assortiment deurgrepen

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6012-05-11 300 mm 500 mm

6012-07-11 400 mm 700 mm

6012-09-11 600 mm 900 mm

6012-12-11 800 mm 1200 mm

6012-15-11 1000 mm 1500 mm

6012-17-11 1000 mm 1700 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6013-05-11 300 mm 500 mm

6013-07-11 400 mm 700 mm

6013-09-11 600 mm 900 mm

6013-12-11 800 mm 1200 mm

6013-15-11 1000 mm 1500 mm

6013-17-11 1000 mm 1700 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6014-08-11 500 mm 800 mm

6014-10-11 500 mm 1000 mm

6014-12-11 800 mm 1200 mm

6014-15-11 998 mm 1500 mm

6014-17-11 998 mm 1700 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6012-05-18 300 mm 500 mm

6012-07-18 400 mm 700 mm

6012-09-18 600 mm 900 mm

6012-12-18 800 mm 1200 mm

6012-15-18 1000 mm 1500 mm

6012-17-18 1000 mm 1700 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6013-05-18 300 mm 500 mm

6013-07-18 400 mm 700 mm

6013-09-18 600 mm 900 mm

6013-12-18 800 mm 1200 mm

6013-15-18 1000 mm 1500 mm

6013-17-18 1000 mm 1700 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6014-05-18 300 mm 500 mm

6014-08-18 500 mm 800 mm

6014-10-18 500 mm 1000 mm

6014-12-18 800 mm 1200 mm

6014-15-18 998 mm 1500 mm

6014-17-18 998 mm 1700 mm

Montreal recht

Montreal schuin

Montage op deur: recht
Vorm: rond

Montage op deur: schuin
Vorm: rond

F8 
ZWART

F8 
ZWART

F8 
ZWART

F1 
GESLEPEN

F1 
GESLEPEN

F1 
GESLEPEN

Montreal gebogen
Montage op deur: gebogen
Vorm: rond

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6010-05-11 300 mm 500 mm

6010-07-11 400 mm 700 mm

6010-09-11 600 mm 900 mm

6010-12-11 800 mm 1200 mm

6010-15-11 1000 mm 1500 mm

6010-17-11 1000 mm 1700 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6011-05-11 300 mm 500 mm

6011-07-11 400 mm 700 mm

6011-09-11 600 mm 900 mm

6011-12-11 800 mm 1200 mm

6014-15-11 1000 mm 1500 mm

6011-17-11 1000 mm 1700 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6015-20-11 2000 mm 2000 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6010-05-18 300 mm 500 mm

6010-07-18 400 mm 700 mm

6010-09-18 600 mm 900 mm

6010-12-18 800 mm 1200 mm

6010-15-18 1000 mm 1500 mm

6010-17-18 1000 mm 1700 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6011-05-18 300 mm 500 mm

6011-07-18 400 mm 700 mm

6011-09-18 600 mm 900 mm

6011-12-18 800 mm 1200 mm

6011-15-18 1000 mm 1500 mm

6011-17-18 1000 mm 1700 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6015-20-18 2000 mm 2000 mm

Amsterdam recht

Amsterdam schuin

Montage op deur: recht
Vorm: recht

Montage op deur: schuin
Vorm: recht

F8 
ZWART

F8 
ZWART

F8 
ZWART

F1 
GESLEPEN

F1 
GESLEPEN

F1 
GESLEPEN

Dubai
Montage op deur: recht
Vorm: rond
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Type Art. nr. Bevestiging Finish Afbeelding

Enkelzijdige montage met schroef + messing bus 6011-90-00 Enkelzijdig - A

Dubbelzijdige montage met Thermoshield 6011-94-00 Dubbelzijdig - B

Enkelzijdige montage met draadeind 6011-92-00 Enkelzijdig - C

Enkelzijdige montage met Thermoshield 6011-93-11 Enkelzijdig F1 geslepen D

Enkelzijdige montage met Thermoshield 6011-93-18 Enkelzijdig F8 zwart D

Montagemateriaal
Bevestigingssets AXA deurgrepen

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6016-20-11 2000 mm 2000 mm

Art. nr. Hart op hart maat Lengte

6016-20-18 2000 mm 2000 mm

Shanghai
Montage op deur: recht
Vorm: recht

F8 
ZWART

F1 
GESLEPEN

A)  Enkelzijdige montage 
met schroef + messing bus 

(type 6011-90)

B)  Dubbelzijdige montage  
met Thermoshield  

(type 6011-94)

C) Enkelzijdige montage 
met draadeind, messing 
bus en inschroefmoer  

(type 6011-92)

D) Enkelzijdige montage 
door en door met  

Thermoshield  
(type 6011-93)
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AXA maakt Nederland veiliger

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: 09/2021

WIJ VINDEN DE NATUUR BELANGRIJK

We drukken onze brochures daarom op papier met het FSC keurmerk en het European 

Ecolabel. Dat betekent dat de hiertoe gekapte bomen uit niet-kwetsbare en zich snel 

herstellende gebieden komen, dat er zo min mogelijk gebruik is gemaakt van schadelijke 

hulpstoffen bij de papierverwerking en dat het papier voldoet aan de geldende Europese 

energiebesparings-, afval-en uitstootnormen.

www.fsc.org

The mark of 
responsible 

forestry
FSC® C004423


