/ stainless steel /

/ stainless steel */

/ techno steel /

/ platinum /

CLAQ® is een uniek bevestigingssysteem, zonder inbusschroef, voor
een snelle montage van deurkrukken en raambomen. Het bevat een
zelfsluitend mechanisme met uniek remsysteem dat de krukstift exact
in het midden vastzet.Voordeel voor de aannemer: snelle montage.
Voordeel voor de gebruiker: nooit meer een losse deurkruk.
De voordelen:

/ crystal /

/ mirror /

/ noir /

/ high brass /

/ gold /

/ black stone /

/ choco /

/ satin chrome*/

/ antique gold /

/ polish chrome*/

/ white pearl /

/ double chrome* /

•
•
•
•
•
•
•
•

Bi-directioneel onderrozet
Alle Entra artikelen worden voorzien van een dubbel geveerd onderrozet, dat het mogelijk maakt de kruk tot 45° in twee richtingen te
bewegen.
De voordelen:
•

/ black pearl /

•
•
•

/ iron /

/ solid bronze* /

®

PVD +

BIΘV® - 25 of 30 jaar garantie
BIΘV®: Bioecologic Ion Overlay is de nieuwste PVD techniek. Producten
die behandeld zijn met deze coating bevatten geen chroom, kwik, nikkel
of cadmium en zijn anti-allergisch. Een anti-bacteriële uitvoering is een
optie. Dit maakt ze zeer geschikt voor intensief gebruik in woonhuizen,
ziekenhuizen, scholen, winkels, hotels, industriegebieden, sportcentra en
havens.Door de zeer lange levensduur een extreem duurzaam product.

PVD+ 20 jaar garantie
PVD+ is een oppervlakte afwerking gebaseerd op de PVD (physical
vapour deposition) techniek en vormt een laag rondom het product die
bescherming biedt tegen corrosie en slijtage voor ten minste 20 jaar.

BIΘV® biedt een oppervlaktebescherming van ten minste 25 jaar op
niveau 4 of 5 (zeer en extreem hoge resistentie) volgens de DIN EN 1609
(EN 1670) klassificatie.
* is geen BIOV

* is geen PVD +

Het is corrosiebestendig tegen weersinvloeden conform de DIN EN
1609 (EN1670) normering klasse 3 (hoge resistentie).

montage zonder inbusschroeven
70-80% minder montagetijd
krukstift altijd in midden door remsysteem
voorzien van dubbel geveerd rozet
minder speling op schroeven en rozet
geschikt voor door-en-door montage
DIN EN 1906 klasse 3 en 4
10 jaar garantie op het mechanisme

•
•
•
•

HOSTAFORM® (100% recyclebaar copolymeer) zelfsmerend en
geluiddempend mechanisme
bij correcte montage minimaal even sterk als metaal (zie montagevoorschrift)
geen zichtbare onderring na montage
in twee richtingen draaibaar tot een hoek van 45 graden, waardoor het geschikt is voor meerpuntsluitingen
minder mechanische belasting van het slot
minder speling tussen kruk en rozet
kruk blijft in horizontale stand, ook na veelvuldig gebruik
rozet is toepasbaar voor zowel links- als rechtswijzende krukken

