OGRO Beslagtechniek
Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO Beslagtechniek
Deurkrukgarnituren voor projecten met intensief tot zeer intensief gebruikte deuren.
Uitvoeringen beschikbaar voor zowel volblad-, kader- en hardglazen deuren.

8100 Aluminium

8155 Aluminium

8906 Aluminium
Klik hiernaast op de
deurkruk waarvan u de
lastenboekbeschrijving
wenst.
Klik op het OGRO-logo
om terug te keren naar
deze pagina.

8100 Inox

8155 Inox

8906 Inox

Deurkrukvarianten voor volblad- en kaderprofieldeuren (op aanvraag*)

OGRO 8016

OGRO 8056

OGRO 8140

OGRO 8141

OGRO 8437

OGRO 8101

OGRO 8156

OGRO 8103

OGRO 8200

OGRO 8111

OGRO 8130

OGRO 8353

OGRO 8354

OGRO 8527

OGRO 8810

OGRO 8811

OGRO 8815

OGRO 8825

OGRO 8826

OGRO 8830

OGRO 8860

OGRO 8870

OGRO 8871

OGRO 8880

OGRO 8907

OGRO 8910

OGRO 8928

OGRO 8940

OGRO 8968

OGRO 8972

OGRO 8974

OGRO 8990

OGRO 8991

OGRO 8998

OGRO 8999

* Teksten voor lastenboek van de hier bovenstaande deurkrukken ‘OGRO 8016’
t.e.m. ‘OGRO 8999’ zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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OGRO Beslagtechniek
Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8100 Aluminium

OGRO deurkrukgarnituren 8100.
Deuren voorzien van deurkrukken in één stuk fijn gegoten gepolijst en geanodiseerd aluminium. De
deurkrukken zijn U-vormig met diameter 22 mm, lengte 145 mm, diepte van 65 mm en terugplooi naar
de deur toe van 54 mm.
Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidklasse 7, veiligheidsklasse 1 en
corrosiebestendigheid klasse 4
Geschikt voor branddeuren.
De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links
en rechts te gebruiken.
Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en
betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.
De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan
de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.
De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan
de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande
schroeven (M4).De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar
bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.
Oppervlakteafwerking: gepolijst en geanodiseerd aluminium.
Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook
verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.
Wisselgarnituren: met kruk en knop.
WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde
een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met
doornsleutel.
De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt
eveneens blind gemonteerd.
Toebehoor:
Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)
Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.
Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de
onderrozet.
Voldoet voor nooduitgangen aan de norm EN 179.
10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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OGRO Beslagtechniek
Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8100 Inox

OGRO deurkrukgarnituren 8100.
Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal.
De deurkrukken zijn U-vormig met diameter 20 mm, lengte 143 mm, diepte 65 mm en terugplooi naar
de deur toe van 51,5 mm. Met hoogwaardige SATINO oppervlakte-afwerking en minimale groef
tussen kruk en rozet.
Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidklasse 7, veiligheidsklasse 1 en
corrosiebestendigheid klasse 4.
Geschikt voor branddeuren.
De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links
en rechts te gebruiken.
Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en
betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.
De kurk en krukkraag bestaan uit hetzelfde materiaal en vormen één geheel.
De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan
de rozet. . Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.
De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan
de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande
schroeven (M4). De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar
bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.
Oppervlakteafwerking: Mat gesatineerd (SATINO) Glanzend gepolijst
Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook
verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.
Wisselgarnituren: met kruk en knop.
WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde
een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met
doornsleutel.
De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ) is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt
eveneens blind gemonteerd.
Toebehoor:
Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)
Kortschilden, hoekig of afgerond. Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Langschilden, hoekig of afgerond. Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.
Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de
onderrozet.
Voldoet voor nooduitgangen aan de norm EN 179.
10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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OGRO Beslagtechniek
Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8155 Aluminium

OGRO deurkrukgarnituren 8155.
Deuren voorzien van deurkrukken in één stuk fijn gegoten gepolijst en geanodiseerd aluminium. De
deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20 mm, lengte 135 mm, en diepte van 65 mm.
Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidklasse 7, veiligheidsklasse 1 en
corrosiebestendigheid klasse 4.
Geschikt voor branddeuren.
De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links
en rechts te gebruiken.
Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en
betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.
De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan
de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.
De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan
de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande
schroeven (M4).De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar
bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.
Oppervlakteafwerking: gepolijst en geanodiseerd aluminium.
Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook
verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.
Wisselgarnituren: met kruk en knop.
WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde
een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met
doornsleutel.
De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt
eveneens blind gemonteerd.
Toebehoor:
Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)
Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.
Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de
onderrozet.
10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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OGRO Beslagtechniek
Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8155 Inox

OGRO deurkrukgarnituren 8155.
Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal.
De deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20 mm, lengte 135 mm, diepte 65 mm. Met hoogwaardige
SATINO oppervlakte-afwerking en minimale groef tussen kruk en rozet.
Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidklasse 7,
veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.
Geschikt voor branddeuren.
De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links
en rechts te gebruiken.
Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en
betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.
De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan
de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.
De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan
de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande
schroeven (M4). De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar
bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.
Oppervlakteafwerking: Mat gesatineerd (SATINO) Glanzend gepolijst.
Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook
verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.
Wisselgarnituren: met kruk en knop.
WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde
een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met
doornsleutel.
De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt
eveneens blind gemonteerd.
Toebehoor:
Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)
Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.
Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de
onderrozet.
10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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OGRO Beslagtechniek
Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8906 Aluminium

OGRO deurkrukgarnituren 8906.
Deuren voorzien van deurkrukken in één stuk fijn gegoten gepolijst en geanodiseerd aluminium. De
deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20 mm, lengte 135 mm, en diepte van 60 mm.
Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidklasse 7, veiligheidsklasse 1 en
corrosiebestendigheid klasse 4.
Geschikt voor branddeuren.
De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links
en rechts te gebruiken.
Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en
betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.
De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan
de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.
De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan
de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande
schroeven (M4).De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar
bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.
Oppervlakteafwerking: gepolijst en geanodiseerd aluminium.
Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook
verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.
Wisselgarnituren: met kruk en knop.
WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde
een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met
doornsleutel.
De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt
eveneens blind gemonteerd.
Toebehoor:
Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)
Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.
Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de
onderrozet.
10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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OGRO Beslagtechniek
Deurkrukgarnituren in aluminium en inox

OGRO 8906 Inox

OGRO deurkrukgarnituren 8906.
Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal. De deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20
mm, lengte 135 mm, en diepte van 60 mm.
Projectgarnituur met HCM techniek (Hooghoudveer, Click&Go montagetechniek en Modulaire opbouw).
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 4. Duurzaamheidklasse 7, veiligheidsklasse 1 en
corrosiebestendigheid klasse 4.
Geschikt voor branddeuren.
De stalen onderrozet gecombineerd met kunststofonderdelen is voorzien van 4 hooghoudveren links
en rechts te gebruiken.
Een onderhoudsvrije glijlager zorgt ervoor dat de kruk door de HCM-techniek op een snelle en
betrouwbare manier vastdraaibaar kan gemonteerd worden.
De kruk wordt door 2 vergrendelschijven via een speciale groef in de kruk vastdraaibaar gelagerd aan
de rozet. Deze kan mits het gebruik van een circlipstang terug losgemaakt worden.
De onderrozet is voorzien van stalen nokken van 15,5mm lang aan de doorgangszijde en 5,5mm aan
de schroefzijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt bevestigd met doorgaande
schroeven (M4).De krukrozetten zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar
bevestigd. De krukken zijn voorzien van een massief stalen vierkantstift van 8 of 9 mm.
Oppervlakteafwerking: gepolijst en geanodiseerd aluminium.
Normaalgarnituren: met kruk voorzien van rozet met hooghoudveer type OGRO 6501 (ook
verkrijgbaar zonder hooghoudveer type OGRO 6500). Diameter 55mm en dikte 9mm.
Wisselgarnituren: met kruk en knop.
WC garnituren: OGRO 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop, 8 mm stift en aan de andere zijde
een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is mogelijk met een muntstuk of optioneel met
doornsleutel.
De sleutelrozet OGRO 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), is in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en wordt
eveneens blind gemonteerd.
Toebehoor:
Rozetten Diameter: 55mm Dikte: 9mm (voor profieldeuren 31 x 69 x 9mm hoekig of afgerond)
Kortschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 158mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Langschilden, hoekig of afgerond: Hoogte: 220mm - Breedte: 44mm - Dikte: 9mm
Breedschilden: Hoogte: 170mm - Breedte 180mm - Dikte 9mm.
Rozetten en schilden zijn in gelijkaardig materiaal uitgevoerd en worden onzichtbaar bevestigd op de
onderrozet.
Voldoet voor nooduitgangen aan de norm EN 179.
10 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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