Nieuw! | S² universele raamgreep
één complete oplossing voor
draairamen, stolpramen
en draaikiepramen
S² heeft een raamgreep ontwikkeld voor
toepassing op zowel draai-, stolp en
draaikiepramen. De raamgreep is zo ontworpen
dat deze dankzij een zeer elegante en slanke
hendel in iedere situatie te bedienen is.
UNIEK IN DE MARKT
Met deze universele raamkruk brengen we
een uniek product op de markt dat geschikt is
voor elke raamsituatie. Het kiezen van de juiste
raamgreep en de montage ervan is dan ook nog
nooit zo eenvoudig geweest voor de verwerker!
U heeft de keuze uit een niet-afsluitbare en een
met sleutel afsluitbare variant. Deze afsluitbare
veiligheidsraamgreep is SKG** gecertificeerd
en voldoet daarmee aan de eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

aEén oplossing voor elke raamsituatie
aGeschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende ramen
aStandaard of afsluitbaar
aKeuze uit diverse krukstift lengtes
aAl geschikt vanaf doornmaat 14.5 mm (binnendraaiend)
en 33 mm (buitendraaiend)

aSKG** gecertificeerd
aAluminium finish
aPoedercoaten in diverse RAL-kleuren

POEDERCOATEN IN DIVERSE RAL-KLEUREN
Dankzij het slanke ontwerp van de hendel biedt de raamgreep meer ruimte voor de vingers en is daardoor
prettig en bovendien ook nog eens zeer licht te bedienen. De raamgreep van S² combineert daarmee
functionaliteit met optimaal bedieningsgemak zonder concessies te doen aan de inbraakwerendheid. Naast een
aluminum finish is het mogelijk om de raamgreep te poedercoaten in diverse RAL-kleuren. Belangrijk daarbij is,
dat naast de hendel en de afdekplaat, ook de voet wordt behandeld. Zo past de raamgreep in elk interieur!
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De S² raamgreep is in diverse kleuren te poedercoaten en leverbaar met verschillende afwerkingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@S2info.nl, bellen naar +31 (0)570 - 662580 of kijken op www.S2info.nl.

