
P+E PROJECT-LINE®

ROESTVAST STAAL DEURBESLAG
met visie op esthetica en techniek



Amstelveen Rhenen

P O S T  E N  E G E R

architectural hardware solutions

P+E levert als producent en leverancier van hoogwaardig hang- en sluitwerk en  
toegangscontrole oplossingen een belangrijke bijdrage aan de toenemende 
behoefte van de eindgebruiker aan veiligheid, duurzaamheid, privacy en esthetiek.

Eén aanspreekpunt voor elektronische toegangscontrole en hang- en sluitwerk, 
van ontwerpfase tot en met onderhoudsfase. “De klant wil het steeds vaker 
en wij zijn er klaar voor”.

P+E richt zich op de advisering van vergrendelingsvraagstukken voor professionele 
(eind) opdrachtgevers en architecten. Door vroeg tijdens het ontwerpproces  
betrokken te zijn kunnen wij waarde toevoegen met het aanbieden van sluitende  
totaaloplossingen. Het P+E merk staat voor het aanbieden van oplossingen;  
dat vraagt om zeer alert, deskundig en interactief reageren van het team met een  
hoge mate van service en ontzorgen.

Kiezen voor Post en Eger betekent kiezen voor:
• Veiligheid, duurzaamheid, privacy en esthetiek 
• Producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, met een garantie van 20 jaar
• Een kleine organisatie die snel kan schakelen met haar partners
• Een ervaren team dat op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt  

en hierop anticipeert
• Het leveren van producten op maat
• Circa 2500 producten die uit voorraad leverbaar zijn

P+E heeft zijn huisvesting in Amstelveen waar een verkoopkantoor, projectbureau  
en showroom zijn gevestigd. Assemblage en Logistiek zijn gevestigd in Rhenen.

Amstelveen Rhenen
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P+E biedt middels deze brochure een esthetisch fraai 
maar toch functioneel assortiment deurbeslag aan 
voor utiliteits- en luxe woningbouw. De fraaie modellen 
vervaardigd uit massief gegoten roestvaststaal, vaak 
ontworpen door bekende Nederlandse vormgevers  
en architecten zijn nagenoeg tijdloos. De vormgeving  
is strak minimalistisch of rond en klassiek van vorm.
Wist u dat een aantal modellen tentoongesteld wordt  
in Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam?

Kruklager techniek
Post en Eger Zwinger vastdraaibare constructie met 
glijlagers uit messing vervaardigd en vastgeklonken  
aan het schild met RVS kraag. Deze oerdegelijke 
constructie staat in combinatie met de roestvaststalen 
krukhals garant voor tientallen jaren probleemloos 
gebruik. De deurkrukken zijn standaard vastdraaibaar 
gemonteerd. De PEOspring geveerd vastdraaibare 
constructie (code PO) draagt bij aan het horizontaal 
blijven staan van de deurkruk en ontlast de veren in 
de insteeksloten.

Bevestigingsysteem
De stabilisatienokken aan de rozetten voorkomen 
schuiven in en op het deurblad en daarmee bescha-
diging van de lak, hpl en extra slijtage van het hang-  
en sluitwerk. 
Het garnituur wordt bevestigd middels fraaie RVS  
M4 kolomschroeven voorzien van een borgmiddel  
tegen loslopen.
De deurkruk wordt spelingvrij gemonteerd met het 
Heso krukstift systeem. Deurkrukken zijn verkrijgbaar 
met massief stalen Heso krukstift in 8 mm of 9 mm 
vierkant.

Materiaal
De deurkrukken worden vervaardigd uit massief gegoten 
roestvaststaal AISI 304, de rozetten uit massief twee 
millimeter plaatmateriaal AISI 304.  
Als optie zijn deze garnituren ook in AISI 316 leverbaar.
Roestvaststaal is een goed te reinigen materiaal; 
door het toepassen van vlakke rozetten rechtstreeks 
op het deurblad ontstaat een gesloten oppervlak waar 
nauwelijks vervuiling kan optreden.

Levensduur 
Het P+E PROJECT-LINE® roestvaststalen deurbeslag  
is getest conform NEN EN 1906 gebruiksklasse 3/4. 
Gebruik voor een optimale levensduur P+E TWIN LINE® 
projectscharnieren of projectpaumelles conform de 
toepassingsinstructie  als vermeld op pagina 24 en 25 
van de P+E TWIN LINE® brochure.

Minstens zo belangrijk is de keuze van de projectsloten 
die ongevoelig zijn voor de zwelling of krimp in deuren 
zoals de P+E insteeksloten serie SL-1600 en SL-4000.

P+E PROJECT-LINE® 
ROESTVAST STAAL DEURBESLAG
met visie op esthetica en techniek
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EN 1906
In de Europese Norm EN 1906 worden deurkruk-
garnituren met de bijbehorende duurzaamheidstesten 
ingedeeld in 4 toepassingscategorieën:

- Klasse 1 Binnendeuren woningbouw.
- Klasse 2 Binnendeuren kantoorpanden.
- Klasse 3 Deuren van algemene ruimten in 

kantoorpanden.
- Klasse 4 Deuren van algemene ruimten van 

openbare gebouwen zoals ministeries, 
gerechtshoven, stads- en gemeente-

 huizen.

Toelichting schema EN 1906:
1 = Gebruik schaal van 1-4 van licht tot zeer intensief 

gebruik
2 = Duurzaamheid 6 geeft aan 100.000 cycli en 

7 geeft aan 200.000 cycli
 P+E deurkrukken met Flush Easyfi x® rozetten 

getest 1.000.000 cycli!
3 =  Deurgewicht
4 =  Voor rook- en/of branddeuren: 0 = niet geschikt, 

1 = geschikt

5 =  Gebruik veiligheid: 0 = niet, 1 = wel
6 =  Corrosieweerstand: 0 tot 4 geen tot 

zeer hoge corrosieweerstand
7 =  Veiligheid (inbraak)  0 tot 4 geen tot 

zeer hoge inbraakwerendheid
8 =  Soort beslagconstructie:
 A. deurkruk met contraveer
 B. deurkruk licht geveerd
 U. niet voorzien van contraveer

* Voor wat betreft de brandveiligheid zie testrapport nummer 10/06-A265-Z1.
Klasse 4 is ook voor 9 mm stift staal verzinkt.

P+E levert uitsluitend klasse 3 en 4

EN 1906 1 2 3 4 5 6 7 8

Deurkrukstift staal verzinkt niet vastdraaibaar 3 7 -/- B*) 0 3 0 U

Deurkrukstift staal verzinkt vastdraaibaar 4 7 -/- B*) 1 3 0 U
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P+E PROJECT-LINE® RVS DEURKRUKKEN
VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS

D-MODEL                  KRUK 18 MM Ø
ZW-8118-A 00 -130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
ZW-8118-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8118-N00-130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
ZW-8118-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
   PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

L-MODEL KRUK 18 MM Ø
ZW-8115-A 00 -130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
ZW-8115-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8115-N00-130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
ZW-8115-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
   PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13
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7P+E PROJECT-LINE® roestvast staal deurbeslag

HAAKS MODEL  KRUK 18 MM Ø
ZW-8673-A 00 -130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
ZW-8673-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8673-N00-130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
ZW-8673-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
   PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

SABEL MODEL  KRUK 22 MM Ø
ZW-8698-A 00-130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
ZW-8698-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8698-N00-130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
ZW-8698-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
   PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13
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P+E PROJECT-LINE® RVS DEURKRUKKEN
VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS

WIG MODEL KRUK 20 MM Ø
ZW-8672-A 00  -130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
ZW-8672-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8672-N00  -130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
ZW-8672-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
   PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

BLOK MODEL  KRUK 23 MM Ø
ZW-8619-A 00  -130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
ZW-8619-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8619-N00-130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
ZW-8619-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
   PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13
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‘ERICK’

Het ontwerpen van gebouwen is meer dan een verzameling 

van onderdelen en producten; soms ligt de focus op het 

visuele of juist op functionaliteit. De kwaliteit van een goed 

gebouw is het resultaat van het aanspreken en prikkelen 

van niet een maar alle zintuigen. Wat neem je waar en wat

voel je? Hoe voelt het wanneer je het aanraakt? Om deze 

redenen is een deur, maar nog belangrijker het hang- en

sluitwerk zo belangrijk voor de waardering van een gebouw,

of dit nu een woonhuis of een openbaar gebouw is. 

Hedendaagse deurkrukken zijn vaak te stug in het ontwerp 

om oprecht comfortabel te zijn. Om die redenen wilde ik 

een deurkruk ontwerpen die zowel comfortabel als elegant 

is en bovendien geraffi neerd en sterk; een kruk die ervoor 

zorgt dat je een deur wil openen en sluiten keer op keer.

Erick van Egeraat

MODEL ‘ERICK’ KRUK 21 MM Ø
ZW-8699-A 00  -130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
ZW-8699-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8699-N00 -130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
ZW-8699-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
   PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13
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‘WAVE’

Een deurkruk is het eerste onder deel dat je letterlijk in je hand 

houdt als je een gebouw of een vertrek binnenstapt. Dus is goed 

ontworpen hang    en sluitwerk en vooral een goede deurkruk 

belangrijk voor een gebouw. Het zegt je direct iets over het ontwerp,

 de ambitie, de gevoeligheid, de afwerking en de kwaliteit van het 

geheel. Een ingetogen, vloeiende vorm en de tactiliteit van de kruk 

kunnen je daarbij het gevoel geven dat je welkom bent.

Hans van Heeswijk architecten

MODEL ‘WAVE’  KRUK 19 MM Ø
ZW-8638-A 00 -130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
ZW-8638-A0G-13L vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift links wijzend
ZW-8638-A0G-13R vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift rechts wijzend
ZW-8638-N00  -130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
ZW-8638-N0G-13L vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift links wijzend
ZW-8638-N0G-13R vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift rechts wijzend
   PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

P+E PROJECT-LINE® RVS DEURKRUKKEN
VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS
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BEVESTIGINGSMATERIAAL
BV-87M4-035-130 Metaalschroef M4x35 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-040-130 Metaalschroef M4x40 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-045-130 Metaalschroef M4x45 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-055-130 Metaalschroef M4x55 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-065-130 Metaalschroef M4x65 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-070-130 Metaalschroef M4x70 mm RVS met 3 mm inbus kop

KRUK- EN WISSELSTIFTEN VOOR VERSCHILLENDE DEURDIKTES

Kruk  8 mm
BV-8214-095-340
BV-8214-110-340
BV-8214-120-340
BV-8214-140-340
BV-8214-150-340
BV-8214-160-340

Wissel  8 mm
BV-8205-100-346
BV-8205-135-346

Wissel  9 mm
BV-9205-100-346
BV-9205-135-346

P+E PROJECT-LINE® RVS DEURKNOP EN ACCESSOIRES
VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS

Wissel  8 mm
BV-8205-100-346

Kruk  8 mm
BV-8214-095-340

DEURKNOP
KN-3650-A00-13M Knop plat ø 50x10 mm, vast op rozet, ø 55x2 
 met gelaste nokken, incl. wisselstift 8 mm 
 voor deurdikte 40 mm
KN-3650-N00-13M Incl. wisselstift 9 mm
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FP-6812-M00-130

PC 17 mm cilinderrozet met draadbus

FP-6812-F00-130

PC 17 mm cilinderrozet met bevestigingsgaten

P+E PROJECT-LINE® ‘FLUSH’ RVS PLAATROZETTEN
PROGRAMMA ROND 55 MM Ø

FP-6813-M00-130

RC 22 mm cilinderrozet met draadbus

FP-6810-M00-130

Blind rozet met draadbus

FP-6810-F00-130

Blind rozet met bevestigingsgaten

FP-6813-F00-130

RC 22 mm cilinderrozet met bevestigingsgaten

FP-6822-000-130

Vrij en bezet-garnituur
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P+E PROJECT-LINE® PEOSPRING VASTDRAAIBAAR GEVEERD
LEVERBAAR MEDIO 2017

FP-6822-000-130

Vrij en bezet-garnituur

D-MODEL                  
PO-8118-A 00-130 vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
PO-8118-A0G-13F  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
PO-8118-N00-130  vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
PO-8118-N0G-13F  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift

L-MODEL     
PO-8115-A 00-130  vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
PO-8115-A0G-13F  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
PO-8115-N00-130  vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
PO-8115-N0G-13F  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift

HAAKS MODEL   
PO-8673-A 00-130  vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
PO-8673-A0G-13F  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
PO-8673-N00-130  vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
PO-8673-N0G-13F  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift

SABEL MODEL   
PO-8698-A00 -130  vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
PO-8698-A0G-13F  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
PO-8698-N00-130  vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
PO-8698-N0G-13F  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift

MODEL ‘WAVE’   
PO-8638-A00 -130  vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
PO-8638-A0G-13L  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift 
     links wijzend
PO-8638-A0G-13R  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift 
     rechts wijzend
PO-8638-N00 -130  vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
PO-8638-N0G-13L  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift 
     links wijzend
PO-8638-N0G-13R  vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift 
     rechts wijzend

WIG MODEL 
PO-8672-A00 -130
PO-8672-A0G-13F
PO-8672-N00 -130
PO-8672-N0G-13F

BLOK MODEL
PO-8619-A00 -130
PO-8619-A0G-13F
PO-8619-N00-130
PO-8619-N0G-13F

MODEL ‘ERICK’
PO-8699-A00 -130
PO-8699-A0G-13F
PO-8699-N00 -130
PO-8699-N0G-13F
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Optimaal inbraakwerend
Comfortbediening & WoonKeur
Smal en strak balkprofi el
Extreem lange levensduur

Zeer hoog draagvermogen
Esthetisch ongeëvenaard
Optimaal inbraakwerend
Brandwerend 60 minuten
Extreem lange levensduur

P+E TWIN-LINE® PROJECTSCHARNIEREN 
EN PROJECTPAUMELLES 
met visie op het afhangen van ramen en deuren

Brandwerend 60 minuten (EN 1634-1/NEN 6069)
Unieke zware slotkasten
Standaard voorzien van fl uisterschoot
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE® PROJECTSLOTEN
met visie op het geruisloos sluiten van deuren

1 2

P+E BALKESPAGNOLETTEN
voor ramen en deuren
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Gebruikerscategorie 3 en 4 EN 1906 : 2002
Brandwerend EN 1634-2 : 2006 - 10
Voldoet aan vluchtwegvoorschrift EN 179
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE® ROESTVAST STAAL
PROJECT DEURBESLAG 
met visie op esthetica en techniek

43
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P+E TOP-LINE®

BIM ADVIES- EN KEUZEBESTEK UTILITEITSBOUW
(elektro)mechanisch hang- en sluitwerk voor het top- en middensegment
van de utiliteitsbouw conform de nieuwe eisen van het Bouwbesluit

Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadres 

De Oude Molen 2

1184 VW AMSTELVEEN

Factuuradres

Postbus 128

3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

t  +31 (0)20 694 73 33

e info@posteneger.nl

No Risk Concept faal- en onderhoudskosten
Tijdwinst tot 60%
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www.posteneger.nl 2014.0?.4500 E

TOEPASSINGSGEBIED:  Ziekenhuizen, zorginstellingen, ministeries, gemeentehuizen, luchthavens, 
gerechtshoven, musea, luxe kantoren, bedrijfsgebouw enzovoorts

10A

Gebruiksgarantie 20 jaar*

Geïntregreerde microschakelaar voor
standsignalering**
Inbraakwerend ENV 1627 klasse 3
Brandwerend DIN EN 1634*
Paniekfunctie B/E (zelfvergrendelend)
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
(SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE 
nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten
van metalen, kunststof en houten (dubbele) deuren en vluchtdeuren

5C
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P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK
met visie op bestaande en nieuwe normen
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Swiss Made

PATENT
aangemeld

Brandwerend*
Inbraakwerend tot zwaardere klasse*
Extreem lange levensduur

Inbraakwerend zwaardere klasse
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
EPC reductie 0,03
Extreem lange levensduur

5A
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Swiss Made

P
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40+

Swiss MadeSwiss Made

P+E TOP-LINE SECURE®

DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
“POSITON-3” 
zware uitvoering met nieuwe visie op WoonKeur, 
levensloopbestendig en blijvend probleemloos
openen en sluiten van houten (dubbele) deuren



Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadres 

De Oude Molen 2

1184 VW AMSTELVEEN

Postadres

Postbus 128

3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

t  +31 (0)20 694 73 33

e info@posteneger.nl

www.posteneger.nl

Volg ons op


