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Zekerheid, 
daar draait 
het om.
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SKG

De “STICHTING KWALITEITSCENTRUM GEVELBOUW (SKG)”, is een onafhankelijke 

instantie, die erop toeziet, dat veiligheidsproducten qua sterkte en duurzaamheid aan de 

eisen van de Nederlandse NEN-norm 5089 en de Beoordelingsrichtlijn BRL 3�04 voldoen. 

Het toegekende SKG-keur is, voorzover van toepassing, bij ieder afzonderlijk product 

vermeld.

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor ramen, 

deuren en luiken.

De volgende Klasse-indeling is gemaakt:

 Klasse “Standaard”, aangegeven door middel van één ster (*), producten die, in 

combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers 

ten minste 3 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “standaard” 

volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).

  Klasse “Zwaar”, aangegeven door middel van twee sterren (**), producten die zelfstandig 

het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen of producten die, in 

combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers 

ten minste 5 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “zwaar” 

volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingenvolgens bijlage IV van deze BRL).

PKVW

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, 

complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale 

veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie.

Keurmerken



Zekerheid daar draait het om

Stenman Holland is een belangrijke speler op de Nederlandse markt voor 

Hang- & Sluitwerk. Onder de merknaam AXA ontwikkelt, produceert en verkoopt het 

bedrijf een compleet assortiment producten om deuren en ramen af te hangen, te openen, 

sluiten en duurzaam veilig gesloten te houden conform alle relevante eisen van het 

Bouwbesluit.

Door de jaren heen heeft AXA op het gebied van inbraakwerende beveiligingsproducten 

een ijzersterke naam opgebouwd. Het AXA assortiment is gesplitst in vier productgroepen: 

scharnieren, raamuitzetters, raamsluitingen en deurbeslag.

Stenman levert aan zowel de woningbouwsector (nieuwbouw en renovatie) als de 

utiliteitsbouw sector. 

In deze brochure staan de AXA raamsluitingen, espagnoletten en oplegsloten centraal.

Raamsluitingen
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De AXA raamsluitingen zijn een begrip. Het brede assortiment maakt 

het mogelijk vrijwel ieder type raam of deur afdoende te sluiten. Het 

assortiment bestaat uit toepassingen voor zowel naar binnen- als naar 

buitendraaiende ramen en deuren. 

De sluitingen zijn leverbaar voor naar links- en rechtsdraaiende 

toepassingen in diverse finish-uitvoeringen, zoals geanodiseerd aluminium, 

geslepen aluminium en wit gelakt zamac. Een aantal types zijn voorzien 

van het universele AXA sluitsysteem en voldoen aan de eisen op het gebied 

van inbraakwerendheid volgens het Bouwbesluit en Politie Keurmerk Veilig 

Wonen.
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33�9 Raamsluitingen

Veiligheidsraamsluitingen met haakschoot  opbouwsluitkom

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar buiten-
draaiend

Met cilinderslot, haak-
schoot en opbouwsluitkom

Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 33�9-5�-9�G 4,0 x 40 mm*

Naar buiten-
draaiend

Met cilinderslot, haak-
schoot en opbouwsluitkom

Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 33�9-��-9�G 4,0 x 40 mm*

Naar buiten-
draaiend

Met cilinderslot, haak-
schoot en opbouwsluitkom

Aluminium 
geslepen F�

Rechtsdraaiend 33�9-5�-��GE 4,0 x 40 mm*

Naar buiten-
draaiend

Met cilinderslot, haak-
schoot en opbouwsluitkom

Aluminium 
geslepen F�

Linksdraaiend 33�9-��-��GE 4,0 x 40 mm*

Naar buiten-
draaiend

Met cilinderslot, haak-
schoot en opbouwsluitkom

Aluminium 
geslepen F9

Rechtsdraaiend 33�9-5�-�9GE 4,0 x 40 mm*

Naar buiten-
draaiend

Met cilinderslot, haak-
schoot en opbouwsluitkom

Aluminium 
geslepen F9

Linksdraaiend 33�9-��-�9GE 4,0 x 40 mm*

*bij montage zonder onderlegplaat schroeven 4,0 x 50 mm

De teksten op de diverse haakschoten 

geven aan in welke combinatie de betref-

fende raamsluitingen gebruikt kan worden: 

“R” is rechts en “L” is links, terwijl “OP” 

een combinatie met een opbouwsluitkom 

vereist en “IN” een combinatie met een 

 inbouwsluitkom of sluithaak vereist.

Productposities
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Alle afsluitbare producten zijn voorzien van het 

 universele AXA sluitsysteem: één sleutel voor de 

gehele woning! Nabestellen altijd mogelijk!

TIP

Een speciale onderlegplaat voor de raamsluitingen 33�8 en 33�9, biedt een oplossing 

wanneer de tochtstrippen bij ramen in de sponningen zijn gemonteerd. Daarnaast 

biedt de onderlegplaat door � extra gecentreerde montagegaten, de mogelijkheid om 

ook bij smalhout ramen de raamsluiting te kunnen monteren, zonder dat in het glas 

geschroefd wordt.

�

Opbouwmaten zonder 
onderlegplaat

Opbouwmaten met 
onderlegplaat
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Veiligheidsraamsluitingen met haakschoot  inbouwsluitkom

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar buiten-
draaiend

Met cilinderslot, 
haakschoot en 
inbouwsluitkom

Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 33�9-3�-9�G 4,0 x 40 mm*

Naar buiten-
draaiend

Met cilinderslot, 
haakschoot en 
inbouwsluitkom

Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 33�9-4�-9�G 4,0 x 40 mm*

*bij montage zonder onderlegplaat schroeven 4,0 x 50 mm

Plaats bij montage  van 

de 33�8 of  33�9 dus ook 

de ‘5de’ schroef!  

TIP

33�9 Raamsluitingen

Opbouwmaten met 
onderleg plaat

Opbouwmaten zonder 
onderleg plaat

Een extra zwaar uitgevoerde raam-sluiting met ingebouwd cilinderslot. De top in AXA raamsluitingen. 

SKG*®,  is getest en goedgekeurd voor gebruik bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en voldoet aan 

Bouwbesluit, de NEN 5096-norm. Met in- of opbouw voor naar buitendraaiende toepassingen en met 

sluithaak voor naar  binnendraaiende toepassingen. De in- en opbouw  biedt naast optimale beveiliging 

ook een stabiele, rammelvrije ventilatiestand door het toegepaste veermechanisme. 
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Veiligheidsraamsluitingen met haakschoot  sluithaak

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar binnen-
draaiend

Met cilinderslot, 
haakschoot en 
sluithaak

Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 33�9-��-9�G 4,0 x 40 mm*

Naar binnen-
draaiend

Met cilinderslot, 
haakschoot en 
sluithaak

Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 33�9-8�-9�G 4,0 x 40 mm*

*bij montage zonder onderlegplaat schroeven 4,0 x 50 mm

Opbouwmaten

9

Productposities

BEVESTIGINGSMATERIALEN:

4 x taptites

8 x schroeven 4,0 x 40 mm 

� x schroeven 4,5 x 55 mm



33�8 Raamsluitingen

Raamsluitingen met haakschoot opbouwsluitkom

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar buitendraaiend Met drukknop, haakschoot en 
opbouwsluitkom

Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 33�8-5�-9� 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Met drukknop, haakschoot en 
opbouwsluitkom

Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 33�8-��-9� 4,0 x 40 mm

�0

Sluiting met dezelfde sterkte als de 3319 maar uitgevoerd met drukknop i.p.v. 

cilinderslot. Voorzien van stalen haakschoot en zware in- of opbouw  voor naar 

buitendraaiende toepassing. De ‘stille’ sluitkom met veer-mechanisme in zowel 

in- als opbouw uitvoering zorgt voor een rammelvrije ventilatiestand.  Voor de naar 

binnendraaiende toepassing is er de 3318 met sluithaak. 

BEVESTIGINGSMATERIALEN:

4 x taptites

8 x schroeven 4,0 x 40 mm

� x schroeven 4,5 x 55 mm

Productposities
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Een speciale onderlegplaat voor de raamsluitingen 33�8 en 33�9, biedt 

een oplossing wanneer de tochtstrippen bij ramen in de sponningen zijn 

gemonteerd. Daarnaast biedt de onderlegplaat door � extra gecentreerde 

montagegaten, de mogelijkheid om ook bij smalhout ramen de raamsluiting 

te kunnen monteren, zonder dat in het glas geschroefd wordt.

Plaats bij montage  van de 

33�8 of  33�9 dus ook de 

‘5de’ schroef!  

TIP

��

Opbouwmaten zonder 
onderlegplaat

Opbouwmaten met 
onderlegplaat
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Raamsluitingen met haakschoot inbouwsluitkom

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar buitendraaiend Met drukknop, haakschoot 
en inbouwsluitkom

Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 33�8-3�-9� 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Met drukknop, haakschoot 
en inbouwsluitkom

Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 33�8-4�-9� 4,0 x 40 mm

33�8 Raamsluitingen

zware uitvoering met drukknop 

en inbouw sluitkom

BEVESTIGINGSMATERIALEN:

4 x taptites

8 x schroeven 4,0 x 40 mm

� x schroeven 4,5 x 55 mm

Opbouwmaten met 
onderleg plaat

Opbouwmaten zonder 
onderleg plaat
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Raamsluitingen met haakschoot sluithaak

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar binnendraaiend Met drukknop, haakschoot 
en sluithaak

Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 33�8-��-9� 4,0 x 40 mm

Naar binnendraaiend Met drukknop, haakschoot 
en sluithaak

Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 33�8-8�-9� 4,0 x 40 mm

Een speciale onderlegplaat voor de raamsluitingen 33�8 en 33�9, biedt 

een oplossing wanneer de tochtstrippen bij ramen in de sponningen zijn 

gemonteerd. Daarnaast biedt de onderlegplaat door � extra gecentreerde 

montagegaten, de mogelijkheid om ook bij smalhout ramen de raamsluiting 

te kunnen monteren, zonder dat in het glas geschroefd wordt.

�3

Productposities

Opbouwmaten
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3309 Raamsluitingen

Raamsluitingen

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar buiten/binnendraaiend Met cilinderslot Geanodiseerd aluminium F� Rechtsdraaiend 3309-3�-9�G 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Met cilinderslot Geanodiseerd aluminium F� Linksdraaiend 3309-4�-9�G 4,0 x 40 mm

Alle afsluitbare producten 

zijn voorzien van het uni-

versele AXA sluitsysteem: 

één sleutel voor de gehele 

woning! Nabestellen altijd 

mogelijk!

TIP

Opbouwmaten
binnendraaiend

Opbouwmaten
buitendraaiend

Productposities
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3308 Raamsluitingen

Raamsluitingen

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar buiten/binnendraaiend Met drukknop Geanodiseerd aluminium F� Rechtsdraaiend 3308-3�-9� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Met drukknop Geanodiseerd aluminium F� Linksdraaiend 3308-4�-9� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Met drukknop Aluminium geslepen F� Rechtsdraaiend 3308-3�-��E 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Met drukknop Aluminium geslepen F� Linksdraaiend 3308-4�-��E 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Met drukknop Aluminium geslepen F9 Rechtsdraaiend 3308-3�-�9E 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Met drukknop Aluminium geslepen F9 Linksdraaiend 3308-4�-�9E 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Met drukknop Zamac wit gelakt Rechtsdraaiend 3308-3�-�8 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Met drukknop Zamac wit gelakt Linksdraaiend 3308-4�-�8 4,0 x 40 mm

Raamsluitingen

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar buiten/
binnendraaiend

Met drukknop, zonder ventilatienok Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 3308-30-9�/� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/
binnendraaiend

Met drukknop, zonder ventilatienok Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 3308-40-9�/� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/
binnendraaiend

Met drukknop, zonder ventilatienok Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 3308-30-9� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/
binnendraaiend

Met drukknop, zonder ventilatienok Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 3308-40-9� 4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: � = geseald
  

Opbouwmaten

Opbouwmaten
binnendraaiend

Opbouwmaten
buitendraaiend
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330� Raamsluitingen

Raamsluitingen

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Geanodiseerd aluminium F� Rechtsdraaiend 330�-3�-9� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Geanodiseerd aluminium F� Linksdraaiend 330�-4�-9� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Geanodiseerd aluminium F� Rechtsdraaiend 330�-3�-9� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Geanodiseerd aluminium F� Linksdraaiend 330�-4�-9� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Aluminium geslepen F� Rechtsdraaiend 330�-3�-��E 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Aluminium geslepen F� Linksdraaiend 330�-4�-��E 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Aluminium geslepen F9 Rechtsdraaiend 330�-3�-�9E 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Aluminium geslepen F9 Linksdraaiend 330�-4�-�9E 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Zamac wit gelakt Rechtsdraaiend 330�-3�-�8 4,0 x 40 mm

Naar buiten/binnendraaiend Standaard Zamac wit gelakt Linksdraaiend 330�-4�-�8 4,0 x 40 mm

Raamsluitingen

Type
raam/deur    

Type Materiaal Draairichting Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Naar buiten/
binnendraaiend

Standaard, zonder 
ventilatienok

Geanodiseerd aluminium F� Rechtsdraaiend 330�-30-9�/� * 4,0 x 40 mm

Naar buiten/
binnendraaiend

Standaard, zonder 
ventilatienok

Geanodiseerd aluminium F� Linksdraaiend 330�-40-9�/� * 4,0 x 40 mm

Naar buiten/
binnendraaiend

Standaard, zonder 
ventilatienok

Geanodiseerd aluminium F� Rechtsdraaiend 330�-30-9� 4,0 x 40 mm

Naar buiten/
binnendraaiend

Standaard, zonder 
ventilatienok

Geanodiseerd aluminium F� Linksdraaiend 330�-40-9� 4,0 x 40 mm

*Bijzonderheden: � = geseald

��

Opbouwmaten
binnendraaiend

Opbouwmaten
buitendraaiend

Opbouwmaten
binnendraaiend

Opbouwmaten
buitendraaiend
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Sluitkommen (voor naar buitendraaiend) en sluithaken (voor naar binnendraaiend)

Type
raam/deur    

Toepassing Materiaal Artikelnummer Aanbevolen schroeven

Naar buitendraaiend 33�8 / 33�9, opbouw, 
rechtsdraaiend

Zamac galvanisch verzinkt 33�9-��-�4 4,0 x 40 mm, 4,5 x 55 mm

Naar buitendraaiend 33�8 / 33�9, opbouw, links-
draaiend

Zamac galvanisch verzinkt 33�9-��-�4 4,0 x 40 mm, 4,5 x 55 mm

Naar buitendraaiend 33�8 / 33�9, inbouw, rechts-
draaiend

Zamac galvanisch verzinkt 33�9-8�-�4 4,0 x 40 mm, 4,5 x 55 mm

Naar buitendraaiend 33�8 / 33�9, inbouw, links-
draaiend

Zamac galvanisch verzinkt 33�9-9�-�4 4,0 x 40 mm, 4,5 x 55 mm

Naar buitendraaiend 330� / 3308 / 3309 opbouw Galvanisch verzinkt staal 330�-84-�� 3,5 x �0 mm

Naar buitendraaiend 330� / 3308 / 3309 opbouw Zamac galvanisch verzinkt 330�-85-�4 4,0 x �0 mm

Naar buitendraaiend 330� / 3308 / 3309 opbouw Zamac wit gelakt 330�-85-�8 4,0 x �0 mm

Naar buitendraaiend 330� / 3308 / 3309 opbouw Zamac galvanisch verzinkt 330�-8�-�4 4,0 x �0 mm

Naar binnendraaiend 33�8 / 33�9, opbouw Galvanisch verzinkt staal 33�9-93-�� 4,0 x 40 mm

Naar binnendraaiend 330� / 3308 / 3309 opbouw Staal geel gepassiveerd 3303-9�-�4 3,5 x �0 mm

Naar binnendraaiend 330� / 3308 / 3309 opbouw Staal geel gepassiveerd 3303-93-�4 3,5 x �0 mm

��

Productposities

33�9-8�/9� 33�9-��/�� 330�-85 330�-8�

330�-84

3303-9�

3303-93

33�9-93
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Voor nieuwbouwsituaties vormen raamespagnoletten een vernuftig 

systeem, waarmee op een eenvoudig en snelle manier, optimale veiligheid 

in een huis of bedrijfspand wordt gecreëerd.

Door gebruik te maken van hoogwaardige materialen zoals RVS en staal 

met Topcoat finish, ontstaan duurzame producten die een langdurig, 

probleemloos functioneren garanderen.

Door de universele afmeting van �� mm voor zowel de espagnolet als 

de remschaar, gaan frezen en monteren in een moeite door. De centrale 

positie van de schroefgaten zorgt ervoor dat er minder schroeven benodigd 

zijn en dat scheelt tijd, dus geld. 

De espagnoletten zijn er in veiligheidsuitvoering (SKG*) voorzien van 

een afsluitbare raamkruk met het universele AXA sluitsysteem en in een 

standaard uitvoering.

Voor de bestaande bouw heeft AXA een speciale, goedgekeurde (SKG*) 

opbouwespagnolet in de vorm van een tweepuntsraamsluiting ontwikkeld. 

Een raamsluiting voor naar buitendraaiende ramen die met één hand te 

bedienen is en voorzien van het universele AXA sluitsysteem . 

Naast bedieningsgemak is veel aandacht besteed aan montagegemak 

door de positie van de schroefgaten ver van het glas te positioneren en de 

mogelijkheid deze sluiting op de gewenste maat in te kunnen korten. Oude 

montagegaten worden afgedekt en opnieuw schilderen is niet nodig.
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Veiligheids draairaamespagnoletten (inkortbaar) met haakschoot 

Draairaam-
breedte (L)
in mm

Standaard 
krukhoogte (H)
in mm

Hoogte haakschoten 
in mm

Materiaal Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

A B C

�00 tot 800 330 �85 - 4�5 Staal Topcoat 3�00-08-�3 4,0 x 50 mm

�00 tot 800 330 �85 - 4�5 RVS 3�00-08-8� 4,0 x 50 mm

800 tot �000 330 �85 - ��5 Staal Topcoat 3�00-�0-�3 4,0 x 50 mm

800 tot �000 330 �85 - ��5 RVS 3�00-�0-8� 4,0 x 50 mm

�000 tot ��00 330 �85 - 8�5 Staal Topcoat 3�00-��-�3 4,0 x 50 mm

�000 tot ��00 330 �85 - 8�5 RVS 3�00-��-8� 4,0 x 50 mm

��00 tot �500 330 �85 - �0�5 Staal Topcoat 3�00-�5-�3 4,0 x 50 mm

��00 tot �500 330 �85 - �0�5 RVS 3�00-�5-8� 4,0 x 50 mm

�500 tot �800 330 �85 900 �3�5 Staal Topcoat 3�00-�8-�3 4,0 x 50 mm

�500 tot �800 330 �85 900 �3�5 RVS 3�00-�8-8� 4,0 x 50 mm

3�00 Draairaam Espagnoletten

Hoogwaardige afwerking in RVS of Topcoat met geschroefde schootkast en solide haakschoot



��

3�0� Draairaam Espagnoletten

Draairaamespagnoletten (inkortbaar) met gevouwen schoot 

Draairaam-
breedte (L)
in mm

Standaard 
krukhoogte (H)
in mm

Hoogte haakschoten 
in mm

Materiaal Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

A B C

�00 tot 800 330 �85 - 4�5 Staal Topcoat 3�0�-08-�3 4,0 x 50 mm

800 tot �000 330 �85 - ��5 Staal Topcoat 3�0�-�0-�3 4,0 x 50 mm

�000 tot ��00 330 �85 - 8�5 Staal Topcoat 3�0�-��-�3 4,0 x 50 mm

��00 tot �500 330 �85 - �0�5 Staal Topcoat 3�0�-�5-�3 4,0 x 50 mm

�500 tot �800 330 �85 900 �3�5 Staal Topcoat 3�0�-�8-�3 4,0 x 50 mm
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3�04 Uitzet- en klepraam Espagnoletten

Veiligheids uitzet- en klepraamespagnoletten (inkortbaar) met haakschoot 

Draairaambreedte (L)
in mm

Hoogte haakschoten (A)
in mm

Krukpositie Materiaal Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

400 tot 800 �05 gecentreerd Staal Topcoat 3�04-08-�3 4,0 x 50 mm

800 tot ��00 �05 gecentreerd Staal Topcoat 3�04-��-�3 4,0 x 50 mm
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3�03 Valraam Espagnoletten

Veiligheids valraamespagnoletten (inkortbaar) met haakschoot 

Draairaambreedte (L)
in mm

Afstand kruk tov 
haakschoten (T)

Krukpositie Materiaal Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

�00 tot 800 �00 gecentreerd Staal Topcoat 3�03-08-�3 4,0 x 50 mm

800 tot ��00 300 gecentreerd Staal Topcoat 3�03-��-�3 4,0 x 50 mm

3��0 Remscharen Espagnoletten

Remscharen (inkortbaar)

Draairaambreedte (L)
in mm

Lengte huis
in mm

Lengte arm
in mm

Materiaal Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

30� tot 400 �05 �40 Staal Topcoat / Aluminium 3��0-�0-�3 3,5 x 30 mm

40� tot 550 �55 �05 Staal Topcoat / Aluminium 3��0-�5-�3 3,5 x 30 mm

55� tot 800 355 �80 Staal Topcoat / Aluminium 3��0-35-�3 3,5 x 30 mm

80� tot ��00 455 450 Staal Topcoat / Aluminium 3��0-45-�3 3,5 x 30 mm

Tot bijna 90º 
traploos instelbare 

remscharen voor de 

raamfixatie
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3�0� Stolpraam Espagnoletten

Veiligheids stolpraamsluiting (inkortbaar) passieve raam

Draairaambreedte (L) 
in mm

Draairichting
Passieve raam

Toepassen Krukpositie Lengte Materiaal Aanbevolen 
schroeven

�50 tot 900 mm DIN rechts A
C

Basisdeel
Einddeel

450 mm
450 mm (inkortbaar)

Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt

4,0 x 50 mm
4,0 x 50 mm*

900 tot ��50 mm DIN rechts A
B
C

Basisdeel
Verlenging
Einddeel

450 mm
500 mm (inkortbaar)
450 mm (inkortbaar)

Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt

4,0 x 50 mm
4,0 x 50 mm* 
4,0 x 50 mm*

��50 tot �400 mm DIN rechts A
C

Basisdeel
Einddeel

450 mm
950 mm (inkortbaar)

Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt

4,0 x 50 mm
4,0 x 50 mm*

�400 tot �800 mm DIN rechts A
B
C

Basisdeel
Verlenging
Einddeel

450 mm
500 mm (inkortbaar)
950 mm (inkortbaar)

Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt

4,0 x 50 mm
4,0 x 50 mm*
4,0 x 50 mm*

�50 tot 900 mm DIN links A
C

Basisdeel
Einddeel

450 mm
450 mm (inkortbaar)

Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt

4,0 x 50 mm
4,0 x 50 mm*

900 tot ��50 mm DIN links A
B
C

Basisdeel
Verlenging
Einddeel

450 mm
500 mm (inkortbaar)
450 mm (inkortbaar)

Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt

4,0 x 50 mm
4,0 x 50 mm*
4,0 x 50 mm*

��50 tot �400 mm DIN links A
C

Basisdeel
Einddeel

450 mm
950 mm (inkortbaar)

Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt

4,0 x 50 mm
4,0 x 50 mm*

�400 tot �800 mm DIN links A
B
C

Basisdeel
Verlenging
Einddeel

450 mm
500 mm (inkortbaar)
950 mm (inkortbaar)

Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt
Staal galvanisch verzinkt

4,0 x 50 mm  
4,0 x 50 mm*
4,0 x 50 mm*

* De maximale inkorting per eind- of 
verlengingsdeel bedraagt �50 mm.

Passief raam

DIN rechts

Passief raam

DIN links
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3��0 Veiligheids espagnolet- en 
dreh-kipp krukken
Veiligheids  espagnolet- en dreh-kipp krukken

Type Materiaal Draairichting Stiftlengte en
diameter

Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Met cilinderslot Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 40 mm /  8 mm 3��0-54-9� 4,0 x 40 mm

Met cilinderslot Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 40 mm /  8 mm 3��0-�4-9� 4,0 x 40 mm

Met cilinderslot Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 40 mm /  8 mm 3��0-54-9� 4,0 x 40 mm

Met cilinderslot Geanodiseerd 
aluminium F�

Rechtsdraaiend 50 mm /  8 mm 3��0-55-9� 4,0 x 40 mm

Met cilinderslot Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 40 mm /  8 mm 3��0-�4-9� 4,0 x 40 mm

Met cilinderslot Geanodiseerd 
aluminium F�

Linksdraaiend 50 mm /  8 mm 3��0-�5-9� 4,0 x 40 mm

Met cilinderslot Aluminium 
geslepen F9

Rechtsdraaiend 40 mm /  8 mm 3��0-54-�9 4,0 x 40 mm

Met cilinderslot Aluminium 
geslepen F9

Linksdraaiend 40 mm /  8 mm 3��0-�4-�9 4,0 x 40 mm

Alle afsluitbare producten 

zijn voorzien van het uni-

versele AXA sluitsysteem: 

één sleutel voor de gehele 

woning! Nabestellen altijd 

mogelijk!

TIP
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3��� Espagnolet- en dreh-kipp 
krukken
Espagnolet- en dreh-kipp krukken

Type Materiaal Draairichting Stiftlengte en
diameter

Artikelnummer Aanbevolen 
schroeven

Standaard Geanodiseerd aluminium F� Rechtsdraaiend 40 mm /  8 mm 3���-54-9� 4,0 x 40 mm

Standaard Geanodiseerd aluminium F� Rechtsdraaiend 50 mm /  8 mm 3���-55-9� 4,0 x 40 mm

Standaard Geanodiseerd aluminium F� Linksdraaiend 40 mm /  8 mm 3���-�4-9� 4,0 x 40 mm

Standaard Geanodiseerd aluminium F�� Linksdraaiend 50 mm /  8 mm 3���-�5-9� 4,0 x 40 mm
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3�00 Sluitkommen en -platen, 
onderlegplaten, einddopjes
Sluitkommen en -platen, onderlegplaten, einddopjes

Type Toepassing Materiaal Artikelnummer Aanbevolen schroeven

Verstelbare Veiligheids raamespagnoletten Zamac Topcoat 3�00-0�-�3 4,0 x 50 mm

Sluitplaat Raamespagnoletten Zamac Topcoat 3�00-0�-�3 4,0 x �0 mm

Einddopje geschroefd (Veiligheids) raamespagnoletten Kunststof zwart 3�00-0�-95 4,0 x 40 mm

Einddopje (Veiligheids) raamespagnoletten Rubber zwart 3�00-0�-95 -

Onderlegplaatje Remschaar Kunststof wit 3�00-04-98 -

3�00 - 0�

3�00 - 0�

3�00 - 0�

3�00 - 04

3�00 - 0�
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3400 Tweepuntsraamsluiting

Tweepuntsraamsluiting (inkortbaar)

Materiaal Draairichting Lengte Artikelnummer Aanbevolen schroeven

Zamac grijs gelakt Rechtsdraaiend 900 mm 3400-9�-��G 4,5 x 40 mm, 4,5 x 45 mm

Zamac grijs gelakt Linksdraaiend 900 mm 3400-9�-��G 4,5 x 40 mm, 4,5 x 45 mm

Zamac wit gelakt Rechtsdraaiend 900 mm 3400-9�-�8G 4,5 x 40 mm, 4,5 x 45 mm

Zamac wit gelakt Linksdraaiend 900 mm 3400-9�-�8G 4,5 x 40 mm, 4,5 x 45 mm

Opbouwmaten

Montagegemak door de positie van de schroefgaten 

ver van het glas te positioneren en de mogelijkheid 

deze sluiting op de gewenste maat in te kunnen 

korten. Oude montagegaten worden afgedekt en 

opnieuw schilderen is niet nodig.

TIP

Productposities
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Oplegsloten zijn vaak de eenvoudigste producten om een woning 

adequaat te beveiligen. Met het overbekende AXA 3012 slot voor 

naar buitendraaiende ramen en deuren, het AXA 3015 slot voor naar 

binnendraaiende ramen en het AXA 3016 Automatische oplegslot wordt 

een scala aan raam- en deurbeveiligingsoplossingen geboden.

De AXA 30��: beproefde techniek van een alleskunner. De AXA 30�5: 

speciaal voor houten opdek-, gelijkliggende- of dreh-kipp ramen. De AXA 

30�� Automatic: dankzij de slanke opbouw ook op smalhout ramen te 

gebruiken. De AXA 30�� vergrendelt automatisch bij het sluiten van het 

raam.

Uiteraard zijn ook alle AXA oplegsloten uitgerust met het universele AXA 

sluitsysteem. Eén sleutel voor heel de woning!

O
PL

EG
SL

O
TE

N
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30�� Oplegsloten

Oplegsloten

Type
raam/deur

Type Materiaal Artikelnummer Aanbevolen schroeven

Naar buitendraaiend Met inbouwsluitkom Kunststof wit 30��-�0-98G 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Met inbouwsluitkom Kunststof grijs gelakt 30��-�0-90G 4,0 x 40 mm

Naar buitendraaiend Met inbouwsluitkom Kunststof antraciet 30��-�0-9�G 4,0 x 40 mm

Opbouwmaten
Productposities

Naast op naar buitendraaiende 

ramen is het 30�� oplegslot 

ook uitstekend toe te passen 

op schuifpuien, - ramen en 

dakramen.

TIP
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30�� Oplegsloten

Oplegsloten

Type
raam/deur

Type Materiaal Artikelnummer Aanbevolen schroeven

Naar buitendraaiend Automatic met opbouwsluitlus Kunststof wit 30��-00-98G 4,5 x 40 mm, 5,0 x �0 mm

Naar buitendraaiend Automatic met opbouwsluitlus Kunststof grijs gelakt 30��-00-90G 4,5 x 40 mm, 5,0 x �0 mm

Automatische vergrendeling 

bij het sluiten van het raam. 

Dankzij een uitgekiend ontwerp, 

zeer geschikt voor smalhout- en 

dakramen.

TIP

Opbouwmaten

3�

Productposities
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30�5 Oplegsloten

Oplegsloten

Type
raam/deur

Type Materiaal Artikelnummer Aanbevolen schroeven

Naar binnendraaiend Met opbouwsluitkom, opdekraam Kunststof wit 30�5-�0-98G 4,5 x 40 mm, 5,0 x 80 mm

Naar binnendraaiend Met opbouwsluitkom, opdekraam Kunststof grijs gelakt 30�5-�0-90G 4,5 x 40 mm, 5,0 x 80 mm

Naar binnendraaiend Met opbouwsluitkom stomp raam Kunststof wit 30�5-00-98G 4,5 x 40 mm, 5,0 x 80 mm

Naar binnendraaiend Met opbouwsluitkom stomp raam Kunststof grijs gelakt 30�5-00-90G 4,5 x 40 mm, 5,0 x 80 mm

3�

Opbouwmaten

Productposities

Zeer geschikt voor naar 
binnendraaiende opdek-, 
stompe- en dreh-kipp ramen.

TIP



AXA Raam
sluitingen
Compleet
Breed scala voor ramen en deuren

Duurzaam
Hoogwaardige materialen

Optimaal 
bedieningsgemak
Eén sleutel voor de gehele woning

Espagnoletten
Esthetisch fraai
Centraal bediend met één raamkruk

Flexibel
Universele freesmaat

Optimaal 
bedieningsgemak
Eén sleutel voor de gehele woning

Oplegsloten
Beproefde techniek
Solide en betrouwbaar

Eenvoudige montage
Snel en doeltreffend

Optimaal 
bedieningsgemak
Eén sleutel voor de gehele woning 

Stenman Holland B.V.

Postbus 47

3900 AA  Veenendaal

Tel: (03�8) 53 6� ��

Fax: (03�8) 52 20 69

www.axa-hang-sluitwerk.nl

30�� Oplegsloten

Oplegsloten

Type
raam/deur

Type Materiaal Artikelnummer Aanbevolen schroeven

Naar buitendraaiend Met inbouw sluitkom Zamac wit gelakt 30��-00-68OL 4,0 x 40 mm, 3,0 x �,5 mm

Opbouwmaten

45

30
35




