DORMA PURE Beslagtechniek
Deurkrukgarnituren speciaal ontworpen voor het dagdagelijks gebruik.
Uitvoeringen beschikbaar voor zowel volblad- en kaderprofieldeuren.
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DORMA PURE 8100 Aluminium

DORMA PURE deurkrukgarnituren 8100.
Deuren voorzien van deurkrukken in één stuk fijn gegoten gepolijst en geanodiseerd
aluminium.
De deurkrukken zijn U-vormig met diameter 20 mm, lengte 130 mm, diepte 60 mm en
terugplooi naar de deur toe van 42 mm.
Krukgarnituur met stalen onderrozetten vastdraaibaar gelagerd met een beproefde en
robuuste techniek voorzien van een hooghoudveer.
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 3
Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.
De onderrozet is voorzien van verlengde stalen nokken van 20 mm lang aan de schroefzijde
en 10 mm aan de doorgangszijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt
bevestigd met doorgaande schroeven (M4).
Geschikt voor deurdikten van 38 – 56 mm.
De dekschijf van 29mm diameter, zorgt voor perfecte afwerking en een nagenoeg
onzichtbare voeg tussen kruk en rozet.
Beide gatdelen worden met elkaar verbonden door een dubbelzijdige Heso vierkantstift van
8 mm die op de frontzijde van de kruk met een inbus madenschroefje wordt doorboord.
De sleutelrozetten in staal PURE 6612 (PZ,BB of blind), voorzien van verlengde stalen
nokken van 20 mm aan de schroefzijde en 10 mm aan de doorgangszijde worden
doorgaand bevestigd met M4 schroeven.
Normaalgarnituren: met kruk langs beide zijden voorzien van rozet met hooghoudveren
type PURE 6501 diameter 55mm en dikte 7mm.
Wisselgarnituren: met kruk en vaste knop.
WC garnituren: PURE 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.
Toebehoor:
Rozetten, Diameter: 55mm - Dikte: 7mm (voor profieldeuren 30 x 68 x 9mm hoekig of
afgerond)
Kortschilden:PURE 7051 K of 7051 WC afgerond. Hoogte: 170mm - Breedte: 45mm Dikte: 8mm
Rozetten en schilden worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.
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5 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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DORMA PURE 8100 Inox

DORMA PURE deurkrukgarnituren 8100.
Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal.
De deurkrukken zijn U-vormig met diameter 20 mm, lengte 145 mm, diepte 60 mm en
terugplooi naar de deur toe van 50 mm.
Krukgarnituur met stalen onderrozetten vastdraaibaar gelagerd met een beproefde en
robuuste techniek voorzien van een hooghoudveer.
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 3
Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.
De onderrozet is voorzien van verlengde stalen nokken van 14mm lang aan de schroefzijde
en 7 mm aan de doorgangszijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt
bevestigd met doorgaande schroeven (M4).
Geschikt voor deurdikten van 38 – 56 mm.
De dekschijf van 29mm diameter, zorgt voor perfecte afwerking en een nagenoeg
onzichtbare voeg tussen kruk en rozet.
Beide gatdelen worden met elkaar verbonden door een dubbelzijdige Heso vierkantstift van
8 mm die op de frontzijde van de kruk met een inbus madenschroefje wordt doorboord.
De sleutelrozetten in staal PURE 6612 (PZ,BB of blind), voorzien van verlengde stalen
nokken van 14 mm aan de schroefzijde en 7 mm aan de doorgangszijde worden doorgaand
bevestigd met M4 schroeven.
Normaalgarnituren: met kruk langs beide zijden voorzien van rozet met hooghoudveren
type PURE 6501 Diameter 55mm en dikte 8mm.
Wisselgarnituren: met kruk en vaste knop.
WC garnituren: PURE 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.
Toebehoor:
Rozetten, Diameter: 55mm Dikte: 8mm (voor profieldeuren 30 x 68 x 9mm hoekig of
afgerond)
Kortschilden: PURE 7051 K of 7051 WC afgerond. Hoogte: 170mm - Breedte: 47mm Dikte: 8mm
Rozetten en schilden worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.
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5 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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DORMA PURE 8155 Aluminium

DORMA PURE deurkrukgarnituren 8155.
Deuren voorzien van deurkrukken in één stuk fijn gegoten gepolijst en geanodiseerd
aluminium.
De deurkrukken zijn L-vormig met diameter 22 mm, lengte 135 mm en diepte 65 mm.
Krukgarnituur met stalen onderrozetten vastdraaibaar gelagerd met een beproefde en
robuuste techniek voorzien van een hooghoudveer.
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 3
Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.
De onderrozet is voorzien van verlengde stalen nokken van 20 mm lang aan de schroefzijde
en 10 mm aan de doorgangszijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt
bevestigd met doorgaande schroeven (M4).
Geschikt voor deurdikten van 38 – 56 mm.
De dekschijf van 29mm diameter, zorgt voor perfecte afwerking en een nagenoeg
onzichtbare voeg tussen kruk en rozet.
Beide gatdelen worden met elkaar verbonden door een dubbelzijdige Heso vierkantstift van
8 mm die op de frontzijde van de kruk met een inbus madenschroefje wordt doorboord.
De sleutelrozetten in staal PURE 6612 (PZ,BB of blind), voorzien van verlengde stalen
nokken van 20 mm aan de schroefzijde en 10 mm aan de doorgangszijde worden
doorgaand bevestigd met M4 schroeven.
Normaalgarnituren: met kruk langs beide zijden voorzien van rozet met hooghoudveren
type PURE 6501 diameter 55mm en dikte 7mm.
Wisselgarnituren: met kruk en vaste knop.
WC garnituren: PURE 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop,
7 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is
mogelijk met een muntstuk.
Toebehoor:
Rozetten, Diameter: 55mm - Dikte: 7mm 8mm (voor profieldeuren 30 x 68 x 9mm hoekig of
afgerond)
Kortschilden:PURE 7051 K of 7051 WC afgerond. Hoogte: 170mm - Breedte: 45mm Dikte: 8mm
Rozetten en schilden worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.
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5 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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DORMA PURE 8155 Inox

DORMA PURE deurkrukgarnituren 8155.
Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal.
De deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20 mm, lengte 135 mm en diepte 65 mm.
Krukgarnituur met stalen onderrozetten vastdraaibaar gelagerd met een beproefde en
robuuste techniek voorzien van een hooghoudveer.
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 3
Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.
De onderrozet is voorzien van verlengde stalen nokken van 14mm lang aan de schroefzijde
en 7 mm aan de doorgangszijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt
bevestigd met doorgaande schroeven (M4).
Geschikt voor deurdikten van 38 – 56 mm.
De dekschijf van 29mm diameter, zorgt voor perfecte afwerking en een nagenoeg
onzichtbare voeg tussen kruk en rozet.
Beide gatdelen worden met elkaar verbonden door een dubbelzijdige Heso vierkantstift van
8 mm die op de frontzijde van de kruk met een inbus madenschroefje wordt doorboord.
De sleutelrozetten in staal PURE 6612 (PZ,BB of blind), voorzien van verlengde stalen
nokken van 14 mm aan de schroefzijde en 7 mm aan de doorgangszijde worden doorgaand
bevestigd met M4 schroeven.
Normaalgarnituren: met kruk langs beide zijden voorzien van rozet met hooghoudveren
type PURE 6501 Diameter 55mm en dikte 8mm.
Wisselgarnituren: met kruk en vaste knop.
WC garnituren: PURE 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop,
7 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is
mogelijk met een muntstuk.
Toebehoor:
Rozetten, Diameter: 55mm Dikte: 8mm (voor profieldeuren 30 x 68 x 9mm hoekig of
afgerond)
Kortschilden: PURE 7051 K of 7051 WC afgerond. Hoogte: 170mm - Breedte: 47mm Dikte: 8mm
Rozetten en schilden worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.

www.dorma.be

5 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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DORMA PURE 8906 Aluminium

DORMA PURE 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 60 mm.
Krukgarnituur met stalen onderrozetten vastdraaibaar gelagerd met een beproefde en
robuuste techniek voorzien van een hooghoudveer.
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 3
Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.
De onderrozet is voorzien van verlengde stalen nokken van 20 mm lang aan de schroefzijde
en 10 mm aan de doorgangszijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt
bevestigd met doorgaande schroeven (M4).
Geschikt voor deurdikten van 38 – 56 mm.
De dekschijf van 29mm diameter, zorgt voor perfecte afwerking en een nagenoeg
onzichtbare voeg tussen kruk en rozet.
Beide gatdelen worden met elkaar verbonden door een dubbelzijdige Heso vierkantstift van
8 mm die op de frontzijde van de kruk met een inbus madenschroefje wordt doorboord.
De sleutelrozetten in staal PURE 6612 (PZ,BB of blind), voorzien van verlengde stalen
nokken van 20 mm aan de schroefzijde en 10 mm aan de doorgangszijde worden
doorgaand bevestigd met M4 schroeven.
Normaalgarnituren: met kruk langs beide zijden voorzien van rozet met hooghoudveren
type PURE 6501 diameter 55mm en dikte 7mm.
Wisselgarnituren: met kruk en vaste knop.
WC garnituren: PURE 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop,
7 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is
mogelijk met een muntstuk.
Toebehoor:
Rozetten, Diameter: 55mm - Dikte: 7mm 8mm (voor profieldeuren 30 x 68 x 9mm hoekig of
afgerond)
Kortschilden:PURE 7051 K of 7051 WC afgerond. Hoogte: 170mm - Breedte: 45mm Dikte: 8mm
Rozetten en schilden worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.
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5 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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DORMA PURE 8906 Inox

DORMA PURE deurkrukgarnituren 8906.
Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal.
De deurkrukken zijn L-vormig met diameter 20 mm, lengte 135 mm en diepte 60 mm.
Krukgarnituur met stalen onderrozetten vastdraaibaar gelagerd met een beproefde en
robuuste techniek voorzien van een hooghoudveer.
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 3
Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.
De onderrozet is voorzien van verlengde stalen nokken van 14mm lang aan de schroefzijde
en 7 mm aan de doorgangszijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt
bevestigd met doorgaande schroeven (M4).
Geschikt voor deurdikten van 38 – 56 mm.
De dekschijf van 29mm diameter, zorgt voor perfecte afwerking en een nagenoeg
onzichtbare voeg tussen kruk en rozet.
Beide gatdelen worden met elkaar verbonden door een dubbelzijdige Heso vierkantstift van
8 mm die op de frontzijde van de kruk met een inbus madenschroefje wordt doorboord.
De sleutelrozetten in staal PURE 6612 (PZ,BB of blind), voorzien van verlengde stalen
nokken van 14 mm aan de schroefzijde en 7 mm aan de doorgangszijde worden doorgaand
bevestigd met M4 schroeven.
Normaalgarnituren: met kruk langs beide zijden voorzien van rozet met hooghoudveren
type PURE 6501 Diameter 55mm en dikte 8mm.
Wisselgarnituren: met kruk en vaste knop.
WC garnituren: PURE 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop,
7 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is
mogelijk met een muntstuk.
Toebehoor:
Rozetten, Diameter: 55mm Dikte: 8mm (voor profieldeuren 30 x 68 x 9mm hoekig of
afgerond)
Kortschilden: PURE 7051 K of 7051 WC afgerond. Hoogte: 170mm - Breedte: 47mm Dikte: 8mm
Rozetten en schilden worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.
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5 jaar garantie volgens de DORMA garantievoorwaarden.
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DORMA PURE 8998 Aluminium

DORMA PURE deurkrukgarnituren 8998.
Deuren voorzien van deurkrukken in één stuk fijn gegoten gepolijst en geanodiseerd
aluminium.
De deurkrukken zijn U-vormig gebogen met lengte 135 mm en diepte 58 mm en versmallen
naar het uiteinde van de kruk.
Krukgarnituur met stalen onderrozetten vastdraaibaar gelagerd met een beproefde en
robuuste techniek voorzien van een hooghoudveer.
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 3
Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.
De onderrozet is voorzien van verlengde stalen nokken van 20 mm lang aan de schroefzijde
en 10 mm aan de doorgangszijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt
bevestigd met doorgaande schroeven (M4).
Geschikt voor deurdikten van 38 – 56 mm.
De dekschijf van 29mm diameter, zorgt voor perfecte afwerking en een nagenoeg
onzichtbare voeg tussen kruk en rozet.
Beide gatdelen worden met elkaar verbonden door een dubbelzijdige Heso vierkantstift van
8 mm die op de frontzijde van de kruk met een inbus madenschroefje wordt doorboord.
De sleutelrozetten in staal PURE 6612 (PZ,BB of blind), voorzien van verlengde stalen
nokken van 20 mm aan de schroefzijde en 10 mm aan de doorgangszijde worden
doorgaand bevestigd met M4 schroeven.
Normaalgarnituren: met kruk langs beide zijden voorzien van rozet met hooghoudveren
type PURE 6501 diameter 55mm en dikte 7mm.
Wisselgarnituren: met kruk en vaste knop.
WC garnituren: PURE 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop,
7 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is
mogelijk met een muntstuk.
Toebehoor:
Rozetten, Diameter: 55mm - Dikte: 7mm 8mm (voor profieldeuren 30 x 68 x 9mm hoekig of
afgerond)
Kortschilden:PURE 7051 K of 7051 WC afgerond. Hoogte: 170mm - Breedte: 45mm Dikte: 8mm
Rozetten en schilden worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.
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DORMA PURE 8998 Inox

DORMA PURE deurkrukgarnituren 8998.
Deuren voorzien van deurkrukken in roestvrij staal.
De deurkrukken zijn U-vormig gebogen met lengte 135 mm en diepte 57 mm en versmallen
naar het uiteinde van de kruk.
Krukgarnituur met stalen onderrozetten vastdraaibaar gelagerd met een beproefde en
robuuste techniek voorzien van een hooghoudveer.
Voldoet aan de norm EN 1906 GEBRUIKSKLASSE 3
Duurzaamheidsklasse 7, veiligheidsklasse 1 en corrosiebestendigheid klasse 4.
De onderrozet is voorzien van verlengde stalen nokken van 14mm lang aan de schroefzijde
en 7 mm aan de doorgangszijde die het schuiven op het deurblad verhinderen. Deze wordt
bevestigd met doorgaande schroeven (M4).
Geschikt voor deurdikten van 38 – 56 mm.
De dekschijf van 29mm diameter, zorgt voor perfecte afwerking en een nagenoeg
onzichtbare voeg tussen kruk en rozet.
Beide gatdelen worden met elkaar verbonden door een dubbelzijdige Heso vierkantstift van
8 mm die op de frontzijde van de kruk met een inbus madenschroefje wordt doorboord.
De sleutelrozetten in staal PURE 6612 (PZ,BB of blind), voorzien van verlengde stalen
nokken van 14 mm aan de schroefzijde en 7 mm aan de doorgangszijde worden doorgaand
bevestigd met M4 schroeven.
Normaalgarnituren: met kruk langs beide zijden voorzien van rozet met hooghoudveren
type PURE 6501 Diameter 55mm en dikte 8mm.
Wisselgarnituren: met kruk en vaste knop.
WC garnituren: PURE 7122 bestaat uit een rozet met draaiknop,
7 mm stift en aan de andere zijde een rozet met vrij/bezet aanduiding. Een noodopening is
mogelijk met een muntstuk.
Toebehoor:
Rozetten, Diameter: 55mm Dikte: 8mm (voor profieldeuren 30 x 68 x 9mm hoekig of
afgerond)
Kortschilden: PURE 7051 K of 7051 WC afgerond. Hoogte: 170mm - Breedte: 47mm Dikte: 8mm
Rozetten en schilden worden onzichtbaar bevestigd op de onderrozet.
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