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Overzichtslijst 03-2023

en Profieldeurbeslag in roestvast staal

Wij hebben te maken met variabele MTZ toeslagen, hierdoor fluctueren de prijzen.                                                                                   
Vraag de juiste prijs bij ons aan.
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Model overzicht

> met kerntrekbeveiliging
H541-201 (202-203) H542-201 (202-203) H545-201 (202-203)         H546-201 (202-203)

> zonder kerntrekbeveiliging
H540-201 (202-203) H544-201 (202-203) H547-201 (202-203) H548-201 (202-203)

> losse buiten- en binnenschilden
H5400 tot H5403 H5404-201 (202-203) H5406 tot H5409

VH-rozetten div. Afsluitbare venstergrepen

Deurkrukken op ovale - of rechthoekige rozet Knoppen op ovale - of rechthoekige rozet

Bevestigingsmateriaal

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids- en profieldeurbeslag in roestvast staal

Metafa Holland B.V.,  Ekkersrijt 1311-1313,  5692 AJ Son,  tel. +31 (0)499-477876,   www.metafa.nl

Klikken op product = direct naar juiste pagina
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Veiligheidsbeslag
Greep-krukgarnituren H541 en H542 HV-7

Kruk-kruk garnituren H545 en H546 HV-8

Garnituren zonder  kerntrekbeveiliging H540, H544 en H547 HV-9
H548 en H549 HV-10

Losse schilden H5400 - H5409 HV-11

Gatdelen, greep en bevestigingsets HV-12

Stiften, bouten en overige onderdelen HV-13

Veiligheidsrozetten H494 - H499 HV-14

Afsluitbare venstergrepen H440 en H441 HV-15

Profieldeurbeslag
Deurkruk verkropt op ovale of rechthoekige rozet H301, H302 en H303 HV-16
Losse ovale of rechthoekige rozetten H783

Knop verkropt op ovaal rozet H280, H285 en H286 HV-17

Veiligheids smalschilden H550 - H555 HV-18

Noot: paginanummers in de eerste kolom van de productbladen verwijst naar de pagina
          in de zwarte HAFI Veiligheidsbeslag brochure

          wij geven de deurdikte aan als "dd." of met 
          draairichtingen in Ls = linkswijzend en Rs = rechtswijzend (geen DIN)

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt in einige vorm of
op einige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke teostemming van Metafa Holland B.V. tenzij anders overeengekomen.

Veiligheids- en profieldeurbeslag in roestvast staal
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Leveringscondities:

Prijzen vrijblijvend in Euro's

BTW exclusief

Leveringen verzendkosten van € 7,50 netto bij bestellingen onder € 350,00 netto naar Nederland
verzendkosten van € 9,00 netto bij bestellingen onder € 350,00 netto naar België
(m.u.v. kluizen)

Leveringen af Duitsland bij speciale bestelling of kleine order berekent HAFI € 15,00 netto verpakking- en verzendkosten

Verzending voor risico van de ontvanger

Reclamaties binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen

Betaling binnen 30 dagen netto (of anders overeengekomen)

Voorraad vo = artikel op voorraad, mits uitverkocht
oa = artikel op aanvraag

0
Wijzigingen in uitvoering en/of afmetingen van onze producten houden wij ons voor.
Voor de in deze bruto prijslijst opgenomen gegevens aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid, 
evenmin als voor eventuele zet- en drukfouten.

> bij prijsaanpassingen worden de geldende prijzen van de afleverdag berekend.

Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en aanvaardingen zijn van toepassing de algemene 
leverings- en betalingsvoorwaarden, die zijn gedeponeerd onder KVK Eindhoven 765 45 148.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde c.q. de versie zoals die geldt ten tijde van het totstandkomen
van de rechtsbetrekking met gebruiker. Voor deze voorwaarden zie www.metafa.nl

Alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen.
(Kijkt u voor de laatste uitgaven op www.metafa.nl)

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids- en profieldeurbeslag in roestvast staal
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Metafa levert een breed assortiment hoogwaardig roestvast staal veiligheidsbeslag van HAFI Beschläge GmbH.

Deel van het assortiment is speciaal geproduceerd voor de Nederlandse markt, qua uitvoeringen en certificatie m.b.t. 
inbraakwerendheid. Het geheel is voorzien van 'kerntrekbeveiliging' en daarmee gecertificeerd met SKG***®.

U hoeft geen keuzes te maken, want u voldoet altijd aan de hoogste eisen.

Voorraad assortiment bestaat uit:

Serie 540 (H540 - H549) als veiligheidslangschild in greep/kruk of kruk/kruk garnituur.
> binnen en buiten met een onderconstructie en rvs afdekschild (onzichtbare bevestiging)
> buiten vaste verkropte greep of 360º vastdraaibare deurkruk, binnen los deurkruk-gatdeel
> in PC 55, 72 en 92 alsmede enkele blind uitvoeringen
SKG certificaat 469.633.04

             Voorstand lengte cilinder t.o.v. deurblad:
Serie 490 (H490 - H499) als afgeronde veiligheidsrozetten               > bij (KT) kerntrek 10 - 15 mm
> massief binnen en buiten rozet, met binnen zichtbare bevestiging               > bij PC X = max. 3 mm
> binnenrozet -499 heeft onzichtbare bevestiging
SKG certificaat 469.633.02

Serie 440 of 441 voor afsluitbare venstergrepen
> H440 ovale behuizing en H441 rechthoekige behuizing
> modellen H201GV-8, H202GV-8 en H203GV-8 als venstergreep
   (overige deurkrukmodellen als venstergreep op aanvraag)
SKG certificaat 469.833.01

Optioneel op bestelling:
Serie 510 is een massief langschild
> buiten massief rvs, binnen stalen onderschild en rvs afdekschild
> onzichtbare bevestiging
> deurkruk(en) altijd vastdraaibaar met hooghoudmechanisme en 90° aanslag (hierdoor blijft de deurkruk 
   altijd horizontaal) en gecertificeerd met 1.000.000 bewegingscycli (volgens EN 1906:2012)
   bij bestelling links of rechts opgeven
> 511 met kerntrekbeveiliging in PC 72 en 92
SKG certificaat 469.633.05

Serie 550 is een massief smalschild uitvoering en verder gelijk aan de serie 510 en 511
SKG certificaat 469.633.03

De aangegeven RVS uitvoering in deze bruto prijslijst is 1.4301 en standaard mat geborsteld.
Optioneel zijn de garnituren op aanvraag leverbaar in: RVS glanzend gepolijst   

  of PVD messing, zwart of brons.

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids- en profieldeurbeslag in roestvast staal
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Het door Metafa geleverde roestvast stalen veiligheidsbeslag van producent HAFI Beschläge GmbH,
voldoet naast de DIN-EN (NEN-EN) 1906:2012 ook aan de Nederlandse certificering.

Bij het SKG-IKOB zijn al deze producten speciaal getest, gecertificeerd en voorzien van het merkteken 

Voor de lang- en smalschilden, vh-rozetten en raamkrukken (venstergrepen) zijn productcertificaten afgegeven
(zie www.skgikob.nl/sterrenwijzer) en daar staat o.a. bij:

4. Prestaties
Een lang- en smalschild, vh-rozetten en raamkrukken (venstergrepen) overeenkomstig dit productcertificaat voldoen aan
de relevante eisen van BRL 3104. Een raam- of deurelement, waarin een product wordt gemonteerd overeenkomstig het 
verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan de inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van 
NEN 5096 en EN 1627, mits:

      het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-
      kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin te leveren raam- of deurtype is opgenomen
      en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelelementen die moeten 
      voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG***® cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een product wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift
van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

      de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW beveiligingsrichtlijnen 
      (uitgave CCV).

EPC - Duurzaamheid certificaat

Metafa staat graag midden in de maatschappij en heeft respect voor mens en milieu, waardoor we bewust meedoen aan 
duurzaam bouwen. Daarom voldoet het Metafa / HAFI veiligheidsdeurbeslag niet alleen aan alle inbraakwerendheid 
certificeringen, maar hebben deze ook een EPC duurzaamheid certificaat.

De EPD's zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase waarmee de duurzaamheidswaarde van een gebouw
berekend kan worden. De vereiste mininmale waarde staat sinds 1 januari 2018 in het Bouwbesluit.
U ziet, ook hier helpen wij u met uw keuze!

Metafa Holland B.V. is lid van:

Veiligheids- en profieldeurbeslag in roestvast staal

Overzichtslijst 03-2023
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Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

Pag. Type aanduding Artikelnummer PC mat glanzend messing zwart brons

4 - 5 Greep 263 / met kruk 201, 202 of 203 garnituur                37-42 mm

vo H541-201 RVS PC55 61541201551 55 > overige afwerkingen op aanvraag
vo H541-201 RVS PC72 61541201721 72
vo H541-201 RVS PC92 61541201921 92

vo H541-202 RVS PC55 61541202551 55
vo H541-202 RVS PC72 61541202721 72
vo H541-202 RVS PC92 61541202921 92

vo H541-203 RVS PC55 61541203551 55
vo H541-203 RVS PC72 61541203721 72
vo H541-203 RVS PC92 61541203921 92

idem, echter in         52-57 mm

vo H541-201 RVS PC55 61541201552 55
vo H541-201 RVS PC72 61541201722 72
vo H541-201 RVS PC92 61541201922 92

vo H541-202 RVS PC55 61541202552 55
vo H541-202 RVS PC72 61541202722 72
vo H541-202 RVS PC92 61541202922 92

vo H541-203 RVS PC55 61541203552 55
vo H541-203 RVS PC72 61541203722 72
vo H541-203 RVS PC92 61541203922 92

6 - 7 Greep 263 / met kruk 201, 202 of 203 garnituur 
en binnenzijde blindschild         37-42 mm

vo H542-201 RVS PC72/BL 61542201721 72/BL > overige afwerkingen op aanvraag

vo H542-202 RVS PC72/BL 61542202721 72/BL

vo H542-203 RVS PC72/BL 61542203721 72/BL

Noot:
Garnituren zitten per stuk verpakt incl. vierkantstift 8mm en 3x M6x50 of M6x65 bevestigingsbouten
vo = op voorraad / oa = op aanvraag
Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor andere deurdiktes zie toebehoren pag. HV-12/13

(Maatvoering deurkrukken zie pag. HV-12)

RVS RVS in PVD

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids deurbeslag in roestvast staal
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Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

Pag. Type aanduding Artikelnummer PC mat glanzend messing zwart brons

8 - 9 Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur         37-42 mm

vo H545-201 RVS PC55 61545201551 55 > overige afwerkingen op aanvraag
vo H545-201 RVS PC72 61545201721 72
vo H545-201 RVS PC92 61545201921 92

vo H545-202 RVS PC55 61545202551 55
vo H545-202 RVS PC72 61545202721 72
vo H545-202 RVS PC92 61545202921 92

vo H545-203 RVS PC55 61545203551 55
vo H545-203 RVS PC72 61545203721 72
vo H545-203 RVS PC92 61545203921 92

idem, echter in         52-57 mm

vo H545-201 RVS PC55 61545201552 55
vo H545-201 RVS PC72 61545201722 72
vo H545-201 RVS PC92 61545201922 92

vo H545-202 RVS PC55 61545202552 55
vo H545-202 RVS PC72 61545202722 72
vo H545-202 RVS PC92 61545202922 92

vo H545-203 RVS PC55 61545203552 55
vo H545-203 RVS PC72 61545203722 72
vo H545-203 RVS PC92 61545203922 92

Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur 
10-11 en binnenzijde blindschild         37-42 mm

vo H546-201 RVS PC72/BL 61546201721 72/BL > overige afwerkingen op aanvraag

vo H546-202 RVS PC72/BL 61546202721 72/BL

vo H546-203 RVS PC72/BL 61546203721 72/BL

Noot:
Garnituren zitten per stuk verpakt incl. vierkantstift 8mm en 3x M6x50 of M6x65 bevestigingsbouten
vo = op voorraad / oa = op aanvraag
Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor andere deurdiktes zie toebehoren pag. HV-12/13

(Maatvoering deurkrukken zie pag. HV-12)

RVS RVS in PVD

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids deurbeslag in roestvast staal
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Veiligheidsbeslag ZONDER kerntrekbeveiliging

Pag. Type aanduding Artikelnummer PC mat glanzend messing zwart brons

4 - 5 Greep 263 / met kruk 201, 202 of 203 garnituur         37-42 mm

In PC55 alleen met 
kerntrek leverbaar zie pag. 6

vo H540-201 RVS PC72 61540201721 72 > overige afwerkingen op aanvraag
oa H540-201 RVS PC92 61540201921 92

In PC55 alleen met 
kerntrek leverbaar zie pag. 6

vo H540-202 RVS PC72 61540202721 72
oa H540-202 RVS PC92 61540202921 92

In PC55 alleen met 
kerntrek leverbaar zie pag. 6

vo H540-203 RVS PC72 61540203721 72
oa H540-203 RVS PC92 61540203921 92

8 - 9 Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur         37-42 mm

In PC55 alleen met 
kerntrek leverbaar zie pag. 7

vo H544-201 RVS PC72 61544201721 72 > overige afwerkingen op aanvraag
oa H544-201 RVS PC92 61544201921 92

In PC55 alleen met 
kerntrek leverbaar zie pag. 7

vo H544-202 RVS PC72 61544202721 72
oa H544-202 RVS PC92 61544202921 92

In PC55 alleen met 
kerntrek leverbaar zie pag. 7

vo H544-203 RVS PC72 61544203721 72
oa H544-203 RVS PC92 61544203921 92

Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur
12-13 met binnen en buiten blindschild         37-42 mm

vo H547-201 RVS BL/BL 61547201001 > overige afwerkingen op aanvraag

vo H547-202 RVS BL/BL 61547202001

 (voor algemene deuren) vo H547-203 RVS BL/BL 61547203001

Noot:
Garnituren zitten per stuk verpakt incl. vierkantstift 8mm en 3x M6x50 bevestigingsbouten
vo = op voorraad / oa = op aanvraag
Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor andere deurdiktes zie toebehoren pag. HV-12/13

(Voor tekening zie pag. HV-8)
(Maatvoering deurkrukken zie pag. HV-12)

RVS RVS in PVD

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids deurbeslag in roestvast staal

(Voor tekening zie pag. HV-7)
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Veiligheidsbeslag ZONDER kerntrekbeveiliging

Pag. Type aanduding Artikelnummer PC mat glanzend messing zwart brons

Opt. Kruk / kruk met 201, 202 of 203 garnituur 
met buiten blindschild en binnen PC         37-42 mm

vo H548-201 RVS BL/PC55 61548201551 55 > overige afwerkingen op aanvraag
vo H548-201 RVS BL/PC72 61548201721 72
vo H548-201 RVS BL/PC92 61548201921 92

 (voor balkondeuren)

vo H548-202 RVS BL/PC55 61548202551 55
vo H548-202 RVS BL/PC72 61548202721 72
vo H548-202 RVS BL/PC92 61548202921 92

 

vo H548-203 RVS BL/PC55 61548203551 55
vo H548-203 RVS BL/PC72 61548203721 72
vo H548-203 RVS BL/PC92 61548203921 92

idem, echter in         52-57 mm

vo H548-201 RVS BL/PC55 61548201552 55
vo H548-201 RVS BL/PC72 61548201722 72
vo H548-201 RVS BL/PC92 61548201922 92

vo H548-202 RVS BL/PC55 61548202552 55
vo H548-202 RVS BL/PC72 61548202722 72
vo H548-202 RVS BL/PC92 61548202922 92

vo H548-203 RVS BL/PC55 61548203552 55
vo H548-203 RVS BL/PC72 61548203722 72
vo H548-203 RVS BL/PC92 61548203922 92

Opt. Twee verkropte bolle knoppen vast op
buiten- en binnenschild (zonder vierkantstift)

oa H549-286 RVS PC72 61549286721 72
in dd 37-42 mm

oa H549-286 RVS PC72 61549286722 72
in dd 52-57 mm

> andere speciale uitvoeringen nodig, vraagt u naar de mogelijkheden

Noot:
Garnituren zitten per stuk verpakt incl. vierkantstift 8mm en 3x M6x50 of M6x65 bevestigingsbouten
vo = op voorraad / oa - o.a. = op aanvraag
Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor andere deurdiktes zie toebehoren pag. HV-12/13

(Voor tekening zie pag. HV-8)
(Maatvoering deurkrukken zie pag. HV-12)

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids deurbeslag in roestvast staal
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Veiligheidsbeslag met en zonder kerntrekbeveiliging
RVS

Pag. Type aanduding Artikelnummer PC mat

14 Losse buitenschilden, dik 15 mm > dit zijn service artikelen,
   geen grote voorraad!

vo H5400 greep-blind 62540000000

vo H5401-263 PC55 62540155000 55
vo H5401-263 PC72 62540172000 72
vo H5401-263 PC92 62540192000 92

vo H5402 geheel-blind 62540200000

vo H5403 PC55 62540355000 55
vo H5403 PC72 62540372000 72
oa H5403 PC92 62540392000 92

(zonder krukgat)
15

vo H5404-201 62540420100
vo H5404-202 62540420200
vo H5404-203 62540420300

(blind buitenschild met 360° 
 vastdraaibare deurkruk)

15 Losse binnenschilden, dik 10 mm

vo H5406 geheel-blind 62540600000

vo H5407 alleen krukgat 62540700000

vo H5408 krukgat/PC55 ** 62540855000 55
vo H5408 krukgat/PC72 62540872000 72
vo H5408 krukgat/PC92 62540892000 92

vo H5409 alleen PC72 62540972000 72
vo H5409 alleen PC92 62540992000 92

**  H5408 in PC55 8 mm dik

Noot:
Losse schilden per stuk, zonder vierkantstift, bevestigingsbouten e.d.
vo = op voorraad / oa = op aanvraag
Voor vierkantstiften en bevestigingsbouten zie toebehoren pag. HV-12/13

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids deurbeslag in roestvast staal
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Toebehoren veiligheidsbeslag voor

Pag. Type aanduding Artikelnummer Eenh. mat glanzend messing zwart brons

16 Deurkruk-gatdelen 8 mm vierkant en losse greep

vo H201G voor vh-langschild 6220100000 stuk > overige afwerkingen op aanvraag

vo H202G voor vh-langschild 6220200000 stuk

vo H203G voor vh-langschild 6220300000 stuk

vo H263G losse buitengreep 6226300000 stuk

Complete bevestigingsset (zoals bij een eerste levering) verzinkt

vo H8541 gr/kr dd 37-42mm 6285410001 set
vo H8541 gr/kr dd 52-57mm 6285410002 set Krukken Ø 20mm

vo H8545 kr/kr dd 37-42mm 6285450001 set
vo H8545 kr/kr dd 52-57mm 6285450002 set

Opt. Optionele bevestigingsmiddelen
In deze bruto prijslijst staan enkele garnituren aangegeven in dd. 52-57 mm. 
Voor de niet aangegeven deurdiktes kunnen wij u een "Set deurdikte" in Gr-Kr of Kr-Kr leveren.
De "Set deurdikte" bestaat uit 3x bout + 1x stift en wordt apart meegeleverd bij een standaard garnituur in dd. 37-42mm.

Set dikkere deuren: t.b.v. H541 Greep-Kruk garnituur Eenh. Prijs
dd. 42 - 47 mm vo 3x M6x55 (stift bij 37-42) 6295410002 set
dd. 47 - 52 mm vo 3x M6x60 en 1x stift 8x90 6295410003 set
dd. 52 - 57 mm vo 3x M6x65 en 1x stift 8x90 6295410004 set
dd. 55 - 65 mm vo 3x M6x70 en 1x stift 8x90 6295410005 set
dd. 65 - 70 mm vo 3x M6x80 en 1x stift 8x90 6295410006 set
dd. 70 - 75 mm vo 3x M6x80 en 1x stift 8x110 6295410007 set
dd. 75 - 85 mm vo 3x M6x90 en 1x stift 8x110 6295410008 set
dd. 85 - 90 mm vo 3x M6x100 en 1x stift 8x110 6295410009 set
dd. 90 - 95 mm vo 3x M6x100 en 1x stift 8x130 6295410010 set

Set dikkere deuren: t.b.v. H545 Kruk-Kruk garnituur
dd. 42 - 47 mm vo 3x M6x55 (stift bij 37-42) 6295450002 set
dd. 47 - 52 mm vo 3x M6x60 en 1x stift 8x130 6295450003 set
dd. 52 - 57 mm vo 3x M6x65 en 1x stift 8x130 6295450004 set
dd. 55 - 65 mm vo 3x M6x70 en 1x stift 8x130 6295450005 set
dd. 65 -75 mm vo 3x M6x80 en 1x stift 8x150 6295450006 set
dd. 75 - 85 mm vo 3x M6x90 en 1x stift 8x150 6295450007 set
dd. 85 - 95 mm vo 3x M6x100 en 1x stift 8x150 6295450008 set

Noot: vo = op voorraad / oa = op aanvraag
Andere modellen deurkruk-gatdelen of grepen/knoppen op aanvraag
Overige bevestigingsmiddelen zie toebehoren pag. HV-13

RVS RVS in PVD

Overzichtslijst 03-2023
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Toebehoren veiligheidsbeslag voor

Pag. Type aanduding Artikelnr. Eenh.

16 Schroefwisselstiften Verzinkt

vo H8990-70 M6-8x70mm 62899070680 stuk tot dd 50 mm
vo H8990-90 M6-8x90mm 62899090680 stuk tot dd 70 mm
vo H8990-110 M6-8x110mm 62899110680 stuk tot dd 90 mm
vo H8990-130 M6-8x130mm 62899130680 stuk tot dd 110 mm

Vol-Vierkantstiften

vo H8560-110 8x110mm 62856011080 stuk tot dd 50 * mm
vo H8560-130 8x130mm 62856013080 stuk tot dd 70 * mm
vo H8560-150 8x150mm 62856015080 stuk tot dd 100 * mm
vo H8560-170 8x170mm 62856017080 stuk tot dd 120 * mm

 * wijziging t.o.v. brochure
Bevestigingsbouten t.b.v. SKG schilden en rozetten

vo HB650 M6x50mm 6296500000 stuk voor dd 37-42 mm
vo HB655 M6x55mm 6296550000 stuk
vo HB660 M6x60mm 6296600000 stuk

inbus vo HB665 M6x65mm 6296650000 stuk voor dd 52-57 mm
vo DO554 M6x70mm 5205546700 stuk
vo DO556 M6x80mm 5205566800 stuk
vo D0557 M6x90mm 5205576900 stuk

kruis vo D0558 M6x100mm 5205586100 stuk Sets voor dikkere deuren
zie pag. 12

Opt. Overige onderdelen
vo H0450 afdekdop voor 6290450000 stuk

krukgat buitenschild

vo Kerntrekbeveiliging 6290000201 stuk 41,40€    

vo HBM10 holbout met ring 6290000205 stuk

vo Nylon krukring gatdeel 6290000206 stuk

vo Nylon krukring 6290000207 stuk

vo Snij-inbusschroef M6x5 6290000208 stuk
tbv. gatdeel deurkruk

vo Punt-inbusschroef M6x5 6290000211 stuk
tbv. gatdeel venstergreep

vo Verloophuls 8 - 9mm D0554-0809-30 stuk hulslengte is 30mm
vo Verloophuls 8 - 10mm D0554-0810-30 stuk

Noot:
vo = op voorraad / oa = op aanvraag
Montagesets voor dikkere deuren zie pag. HV-12

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids deurbeslag in roestvast staal
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Veiligheidsbeslag met en zonder kerntrekbeveiliging

Pag. Type aanduding Artikelnummer Eenh. mat glanzend messing zwart brons

17 Veiligheidsrozetten met kerntrek         37-42 mm
incl. 2x M6x50 mm Afm: Ø 54 x 14 / 6 mm

vo H495-498 PC/PC 61495498001 paar > overige afwerkingen op aanvraag
vo H495-498 PC/PC * 61495498002 paar

* in 52-57 mm

vo H495-498 PC/BL 61495498BL1 paar

Met binnen onzichtbare bevestiging
Afm.: Ø 54 x 14 / 8 mm

vo H495-499 PC/PC 61495499001 paar

vo H495-499 PC/BL 61495499BL1 paar

Veiligheidsrozetten zonder kerntrek         37-42 mm
incl. 2x M6x50 mm Afm: Ø 54 x 11 / 6 mm

vo H494-498 PC/PC 61494498001 paar
vo H494-498 PC/PC * 61494498002 paar

* in 52-57 mm

vo H494-498 PC/BL 61494498BL1 paar

vo H494-498 BL/PC 61494498BL3 paar

Met binnen onzichtbare bevestiging
Afm.: Ø 54 x 11 / 8 mm

vo H494-499 PC/PC 61494499001 paar
vo H494-499 PC/PC * 61494499002 paar

* in 52-57 mm

Noot: andere deurdiktes via losse bevestigingsbouten zie pag. HV-13

Noot:
vo = op voorraad / oa = op aanvraag

RVS RVS in PVD

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids deurbeslag in roestvast staal
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Veiligheids raambeslag 

Pag. Type aanduding Artikelnummer Eenh. mat glanzend messing zwart brons

Afsluitbare venstergrepen

18 Afsluitbare onderconstructie afm. 83x34x30mm met 
stift 7x32 mm en 8 mm voor gatdeel

vo H440 6414400000 stuk
(afgerond zonder bevest. 
 bouten)

vo H441 6414410000 stuk
(rechthoekig zonder bevest. 
 bouten)

Speciale deurkruk-gatdeel als venstergreep

vo H201GV-8 6220144000 stuk

vo H202GV-8 6220244000 stuk

vo H203GV-8 6220344000 stuk

Noot: overige deurkrukmodellen als venstergreep op aanvraag

19 Massief veiligheidsbeslag in serie 510 (langschild) en 550 (smalschild)
HAFI 510 en 550 hebben buiten 15 of 12 mm massief rvs, binnen 6 mm staal plaat met rvs afdekschild
Wanneer u ons de uitvoering, met model kruk en/of knop, PC maat, deurdikte, draairichting
van de deur(en) en aantallen opgeeft, maken wij u geheel vrijblijvend een passende aanbieding.

> beide gecertifceerd met            en klasse 4/7* volgens EN 1906:2012 met 1.000.000 bewegingscycli

> optioneel met hooghoudmechanisme en 90° aanslag, hierdoor blijft de deurkruk altijd horizontaal!

Noot:
vo = op voorraad / oa = op aanvraag

Overzichtslijst 03-2023
Veiligheids raambeslag in roestvast staal

RVS RVS in PVD
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Profieldeurbeslag 

Pag. Type aanduding Artikelnummer Eenh. mat glanzend messing zwart brons

Opt. Deurkruk verkropt op ovale rozet
met veerondersteuning, Ls en Rs toepasbaar, nokken M10, bevest.
gaten h.o.h 50 mm, voor stift 8mm, zonder bevestigingen
en classificatiesleutel EN 1906

vo H301-788-KL-4 RVS 6243017880 stuk

vo H302-788-KL-4 RVS 6243027880 stuk

vo H303-788-KL-4 RVS 6243037880 stuk

Op aanvraag leverbaar: rechte deurkrukmodellen op ovale rozet, of modellen op rechte rozetten

Opt. Ovale of rechthoekige rozetten
Schuifrozet met stalen onderconstructie

vo H783/6 RVS smal ovaal 6327830006 stuk

oa H793/6 RVS smal recht 6327930006 stuk

oa ook in blind, RZ en 9mm dik leverbaar

Noot:
Profieldeurbeslag gaat hoofdzakelijk per stuk en is zonder bevestingsmateriaal
vo = op voorraad / oa = op aanvraag
Andere modellen grepen/knoppen of deurkrukken op aanvraag, voor stiften zie pag. HV-13

RVS RVS in PVD

Overzichtslijst 03-2023
Profieldeurbeslag in roestvast staal
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Profieldeurbeslag 

Pag. Type aanduding Artikelnummer Eenh. mat glanzend messing zwart brons

Opt. Knop recht of verkropt op ovale rozet
Op stalen onderconstructie vast of vastdraaibaar, nokken Ø 10, 
bevest. gaten h.o.h. 50mm, geschikt voor schroefstift of stift 8mm,  
zonder bevestigingen en in klasse 4/7 EN 1906

vo H280-788 RVS 6242807880 stuk
(knop vast op rozet, incl.
 schroefwisselstift M6-8x70mm)

> hoogte rozetten
  is 74 mm

vo H285-788 RVS 6242857880 stuk
(knop vast op rozet, incl.
 schroefwisselstift M6-8x70mm)

vo H285-788DR/DR RVS 6242857882 paar
(knop binnen+buiten draaibaar
 met stift 8x110mm)

vo H286-788 RVS 6242867880 stuk
(knop vast op rozet, incl.
 schroefwisselstift M6-8x70mm)

Op aanvraag leverbaar: andere knoppen ook vastdraaibaar, of modellen op rechte rozetten

H241K/799 RVS H288/798 RVS

Noot:
Profieldeurbeslag gaat hoofdzakelijk per stuk en is zonder bevestingsmateriaal
vo = op voorraad / oa = op aanvraag
Andere modellen knoppen op aanvraag, voor stiften zie pag. HV-13

Overzichtslijst 03-2023
Profieldeurbeslag in roestvast staal

RVS RVS in PVD
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Veiligheids profieldeurbeslag met en zonder kerntrekbeveiliging

Pag. Type aanduding Artikelnummer Eenh. mat glanzend messing zwart brons

19 Veiligheids smalschilden in serie 550

Op aanvraag leverbaar:

Serie 550 is een massief smalschild
> buiten massief rvs, binnen stalen onderschild en rvs afdekschild
> onzichtbare bevestiging
> deurkruk(en) altijd vastdraaibaar met:

* hooghoudmechanisme 
* 90° aanslag (hierdoor blijft de deurkruk altijd horizontaal) 
* gecertificeerd met 1.000.000 bewegingscycli (volgens EN 1906:2012)
* bij bestelling links of rechts opgeven

> 550 en 554 in PC 72 en 92
> 551 en 555 met kerntrekbeveiliging in PC 72 en 92

Noot:
Veiligheids profieldeurbeslag wordt als set geleverd
Andere modellen deurkrukken en knoppen op aanvraag

Overzichtslijst 03-2023
Profieldeurbeslag in roestvast staal

RVS RVS in PVD
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HAFI roestvast staal binnendeurbeslag in de klasse 3 en 4 volgens EN 1906:2012
Zelfs in zeer hoogwaardige garnituren in klasse 4/7* met > 1.000.000 bewegingscycli,
optioneel met hooghoudmechanisme en 90º aanslag. Hierdoor blijft de kruk altijd horizontaal!

                      Leveren meerdere design-modellen waaronder ook designed by Studio F.A. Porsche.
                      Overig assortiment bestaat uit o.a.; smaldeurbeslag, venstergrepen, deurgrepen, paniek 
                  deurbeslag met paniekbalk of paniekstang, woonaccessoires.

Dieckmann producent van aluminium standaard en veiligheid deur- en raambeslag
Dieckmann biedt u een zeer uitgebreid assortiment SKG gecertificeerd aluminium
veiligheidsbeslag in lang- en smalschilden, alsmede ronde, ovale en rechthoekige rozetten.
Sinds 1993 leverde Dieckmann al beslag met kerntrekbeveiliging aan Metafa, nu is er een 
uitgebreid assortiment met massieve buitenschilden of rozetten voor de Nederlandse markt.
> zie o.a. de series Alpha, Alpha XXL en Rombus serie
> of Holland, Brabant, XXL en de Kronos series in smalschilden

Keyline S.p.A. - onderdeel van de bekende Bianchi Group Italië - is een innoverende onderneming 
voor het produceren en ontwikkelen van sleutels en mechanische en elektronische sleutelmachines.
Men is marktleider voor autosleutes met transponder, maar natuurlijk ook voor overige sleutel zaken.
Metafa heeft sinds kort voor Nederland en België het dealerschap van Keyline verkregen. 
In Son en Breugel is speciale showroom ingericht met alle (werkende) machines, waar u van harte
welkom bent. Of maak een afspraak met onze buitendienst.        

Overzichtslijst 03-2023

Metafa Holland B.V. levert ook:
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Metafa Holland B.V.
Ekkersrijt 1305

5692 AJ  Son
Tel. +31 (0) 85 0299 153

e-mail: info@metafa.nl
www.metafa.nl

www.kerntrekbeveiliging.nl
BTW-nummer NL 860668022B01

©2023-03 Metafa Holland B.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt in enige vorm of

op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metafa Holland B.V. tenzij anders overeengekomen.

http://www.metafa.nl/
http://www.kerntrekbeveiliging.nl/
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