
De Dieckmann serie Son is een nieuwe lijn veiligheidsbe-
slag in afgeronde langschilden – met de bekende kwaliteit 
en verfijnde afwerking – voorzien met vastdraaibare 
deurkrukken. Deze serie is uitermate geschikt voor toe-
passing op houten buitendeuren bij nieuwbouw als  
renovatie in zowel de woning- of utiliteitsbouw. 

De veiligheidslangschilden in de serie Son zijn natuurlijk 
voorzien van kerntrekbeveiliging en leverbaar met twee 
type  modellen deurkrukken nr. 1300 (verkropt) en 103.
Door de speciale vastdraaibare      terugverende verbin-
ding van de deurkrukken (dus 360° draaibaar) zijn deze 
langschilden links en rechts toepasbaar. De deurkruk blijft 
altijd horizontaal, of zelfs verticaal als u dat wilt.

De serie Son bestaat uit een aluminium massief  
buitenschild en binnenschild met een onderconstructie 
wat aan beide zijden wordt voorzien van een aluminium 
of roestvast stalen afdekschild. Montage set voor dd.  
38-42 en 53-57 mm zitten beide in de verpakking. De deur-
krukken in de gekozen uitvoering.

• met kerntrekbeveiliging
• buitenschild dik 15mm
• binnenschild dik 10mm
• onzichtbare bevestiging
• verkropt en U-model deurkrukken
• vastdraaibaar met veer constructie 
• links en rechts toepasbaar
• montage set voordd. 38-42 en 53-57mm  

beide in de verpakking
• SKG***® gecertificeerd

• ook leverbaar als model naar EN 179 
(EN 179 eis is minimaal 40mm teruggebogen einde,  
zie aparte leaflet).

Speciaal

Kenmerken

SERIE SONVastdraaibaar en        terugverend
veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

Vanwege de grote vraag naar degelijker vastdraaibaar  
veiligheidsbeslag heeft Metafa in samenwerking met de 
firma Dieckmann de serie Son ontwikkeld. Om de speling 
op de deurkrukverbinding verder te minimaliseren, heeft 
Dieckmann een aantal aanpassingen in het productie- 
proces doorgevoerd.

Zowel op het buiten- als op het binnenschild zijn de deur-
krukken uitgerust met een stevigere deurkrukverbinding. 
Aan de binnenzijde is de deurkruk voorzien van de      
terugverende veer welke in 4x 90° functioneert en  
hierdoor 360° toepasbaar is. Dit deurbeslag is uitermate  
geschikt voor toepassing op VH-insteeksloten en/of  
kruk- en sleutelbediende deurmeerpuntssluitingen.

Net als de Alpha en Rombus serie is de serie Son ook  
voorzien van een ‘geharde stalen plaat‘ t.p.v. de PC  
sparing (verende kerntrek valt er ook niet uit) een aan 
de buitenzijde van de bevestigingsnokken een ‘geharde  
stalen plaat’ tegen doorboren!
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Met deurkruk-verkropt 1300 in aluminium:

51884601072  D8846 F1 PC 72 kruk/kruk 1300 set  
51884601092  D8846 F1 PC 92 kruk/kruk 1300 set 

51884901072 D8849 F1 PC 72 greep K2/kruk 1300 set
51884901092 D8849 F1 PC 92 greep K2/kruk 1300 set

Met deurkruk-verkropt 1300 in roestvast staal:

518846R072 D8846R RVS PC 72 kruk/kruk 1300 set
518846R092 D8846R RVS PC 92 kruk/kruk 1300 set

518849R072 D8849R RVS PC 72 greep K2/kruk 1300 set
518849R092 D8849R RVS PC 92 greep K2/kruk 1300 set

Bevestigingsset beide in de verpakking:

Bij kruk/kruk DB-4656 in deurdiktes 38-42 en 53-57 mm bestaande uit:
- Vol-vierkantstift 1x type M, 8 x 120 mm
- Bouten 3x M6 x 55 mm en 3x M6 x 70 mm

Bij greep/kruk DB-4959 in deurdiktes 38-42 en 53-57 mm bestaande uit:  
- Schroefwisselstift 1x type OM, 8 x 80 mm 
- Bouten 3x M6 x 55 mm en 3x M6 x 70 mm

Deurkrukmodel 1300 Greep model K2
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Met deurkruk 103 in aluminium:

51885601072  D8856 F1 PC 72 kruk/kruk 103 set
51885601092  D8856 F1 PC 92 kruk/kruk 103 set

51885901072 D8859 F1 PC 72 greep K2/kruk 103 set
51885901092 D8859 F1 PC 92 greep K2/kruk 103 set

Met deurkruk 103 in roestvast staal:

518856R072 D8856R RVS PC 72 kruk/kruk 103 set
518856R092 D8856R RVS PC 92 kruk/kruk 103 set

518859R072 D8859R RVS PC 72 greep K2/kruk 103 set
518859R092 D8859R RVS PC 92 greep K2/kruk 103 set

Bevestigingsset beide in de verpakking:

Bij kruk/kruk DM-4656 in deurdiktes 38-42 en 53-57 mm bestaande uit:
- Vol-vierkantstift 1x type M, 8 x 120 mm
- Bouten 3x M6 x 55 mm en 3x M6 x 70 mm

Bij greep/kruk DM-4959 in deurdiktes 38-42 en 53-57 mm bestaande uit:
- Schroefwisselstift 1x type OM, 8 x 80 mm 
- Bouten 3x M6x55 en 3x M6x70

Deurkrukmodel 103 Greep model K2
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