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DX Veiligheidsespagnoletsluiting

 Vormgeving
Esthetisch slank model passend binnen de hedendaagse bestaande bouw en nieuwbouw.

 Veilig
Degelijke inbraakwerende sluiting met SKG**®- keurmerk.

 Gebruiksvriendelijk
Heldere Nederlandstalige montage-instructie voor een gemakkelijke montage.

 Universeel
Gemakkelijk op maat te maken en op te nemen in een sluitplan.

 Voorraad
Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.
 

 Laag voorraadbeslag
Per stuk te bestellen waardoor het voorraadbeslag beperkt is.

 Logistiek gemak
Verpakt in een stevige koker met heldere productinformatie en scanbare EAN codes. 

Advies en ondersteuning
Voor meer informatie over toepassingsmogelijkheden 
en montage of een passend advies voor uw project of 
toepassing kunt u contact met ons opnemen op:

Tel.: +31 578 57 92 31
E-mail:  sales@dulimex.nl
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LET OP! 
 
De veiligheidsespagnolet 
wordt zonder (SKG) cilin-
der geleverd en is daamee 
gemakkelijk gelijksluitend te 
maken met het sluitplan van 
een gebouw.

DX Opbouw veiligheidsespagnoletten
Een opbouw veiligheidsespagnolet is een veel gebruikte opbouwsluiting op stolpdeuren, ook wel 
openslaande deuren genoemd. Door het ontbreken van een kozijnstijl in het midden sluiten de twee 
deuren in elkaar, vaak door de toepassing van een deurnaald (stolpnaald). Een simpelere, niet SKG 
uitvoering van de espagnolet is de van oudsher gebruikte pompespagnolet. 
De veiligheidsespagnoletsluiting wordt vaak toegepast op de dubbele deuren die uitkomen op bij-
voorbeeld een terras of balkon. Hierbij kan gedacht worden aan utiliteitsgebouwen zoals hotels, 
welness centra of restaurants, maar ook op tuin- en balkondeuren in de woningbouw.

De werking
De DX veiligheidsespagnolet SKG**® is opgebouwd uit de greep, een slot, 
twee afsluitkappen, stangen en stanggeleiders en twee sluitplaten. Door de 
greep 90˚ te draaien worden de twee verticale stangen 20 mm uitgeschoven 
en vergrendeld in de sluitplaat. De greep wordt vergrendeld door een halve 
Euro (SKG) profielcilinder. De (SKG) cilinder wordt niet meegeleverd met 
als voordeel dat de espagnolet gemakkelijk opgenomen kan worden in een 
eigen sluitplan.

De DX veiligheidsespagnolet SKG**® is zowel links als rechts toepasbaar 
op een raam- of deurkozijn van 530 mm tot maximaal 2.500 mm hoog.  
De afsluitkappen en 10 mm dikke stangen zijn inkortbaar tot de gewenste 
raam- en deurhoogte.

Inbraakwerend door sterke onderdelen
Door de gebruikte materialen bij de samenstelling van de DX veiligheid-
sespagnolet, vormt het geheel een zeer degelijke SKG**® sluiting die tegen 
een stootje kan. De greep is gemaakt van het sterke materiaal zamac en de 
afsluitkappen van aluminium. De verticale stangen zijn gemaakt van gehard 
staal en sluiten in de RVS sluitplaten.
 
Esthetisch aanzicht
De DX veiligheidsespagnolet SKG**® past qua vormgeving en kleurstelling 
perfect in de bestaande bouw en nieuwbouw. Het unieke, slanke model van 
de greep is comfortabel bij het bedienen en het model valt in één lijn met 
de afsluitkappen. Dit zorgt voor een esthetisch aangezicht van het gehele 
raam- en/of deurkozijn. De DX veiligheidsespagnolet SKG**® wordt geleverd 
in F1 alu finish (RAL 9006) en wit geëpoxeerd (RAL 9016), twee finishes die 
perfect passen bij het hedendaagse raam- en deurbeslag.

Logistiek gemak
De DX veiligheidsespagnolet SKG**® wordt geleverd in een stevige koker 
wat ervoor zorgt dat het geheel onbeschadigd en compleet op de bouw-
plaats terecht komt. De koker is voorzien van duidelijke productinformatie en 
een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing is ingesloten. Liggend of staand 
in het magazijn geplaatst, met de sticker op de zijkant en op de dop is de 
inhoud direct zichtbaar en het artikel gemakkelijk scanbaar. 

Degelijk en slank model 
zamac greep

RVS sluitplaat

10 mm  gehard stalen schoten

Stevige verpakking met 
duidelijke productinformatie



4

®

www.dulimex.nl
186

57,5

 42 

16  

m
ax

. 1
03

0
m

ax
. 1

47
0 

Ø 10 
max. lengte 1.358 

Ø 10
max. lengte 916  

Euro profielcilinder 
(SKG) 30-10 (niet 
meegeleverd)

 1
80

 
m

in
.  

42
  

m
ax

. 6
0 

92
 

 35 

50  39 

Ø 13

145

 34 

14 

43 

11
20

Afmetingen DX Veiligheidsespagnolet 

 2
0 

4 

50
 

40
 

Ø 13 

Ø 13 

5 



5

Pompespagnoletten

Advies en ondersteuning
Voor meer informatie over toepassingsmogelijkheden 

en montage of een passend advies voor uw project of 
toepassing kunt u contact met ons opnemen op

Tel.: +31 578 57 92 31
E-mail: sales@dulimex.nl

 Kracht van de eenvoud
Simpele oplossing, zowel in toepassing als montage.

 Universeel
Gemakkelijk op maat te maken.

 Voorraad
Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.
 

 Laag voorraadbeslag
Per stuk te bestellen waardoor het voorraadbeslag beperkt is.

 Synergyvoordeel
Snel en gemakkelijk franco mee te bestellen met uw overige DX assortiment.

 Gemak
Voorzien van EAN code voor snel bestellen en afrekenen.
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GEEF INBREKERS GEEN KANS!

Combineer een pompespagnolet 
met twee of vier SKG*® DX smalle 
oplegraamsloten uit de SLS 10-serie.

Met deze aanvullende beveiliging wordt de 
hengelmethode voor het openduwen van 
de hendel voorkomen.

Opbouw pompespagnoletten
De pompespagnolet is van oudsher een veel gebruikte opbouwsluiting op stolpdeuren, ook wel 
openslaande deuren genoemd. Door het ontbreken van een kozijnstijl in het midden sluiten de twee 
deuren in elkaar, vaak door de toepassing van een deurnaald (stolpnaald). De pompespagnolet 
wordt vaak toegepast op de dubbele deuren die uitkomen op bijvoorbeeld een terras of balkon. 
Hierbij kan gedacht worden aan utiliteitsgebouwen zoals hotels, sportkantines of restaurants, maar 
ook op tuin- en balkondeuren in de woningbouw voor een ouderwetste stijl.

De keuzes bij een pompespagnolet
Een pompespagnolet bestaat uit een hendel die twee rechthoekige stangen aandrijft. 
De hendel is leverbaar met en zonder ingebouwde cilinder. Met de cilinder kan de 
hendel vergrendeld worden. Dit voorkomt dat de hendel gemakkelijk van buitenaf 
open geduwd kan worden, maar biedt geen 100% garantie tegen inbraak. Voor nog 
meer veiligheid kan de pompespagnolet gecombineerd worden met  aanvullende 
beveiligingsproducten met het SKG keurmerk, zoals onze smalle oplegraamsloten 
(SLS 10-serie). 

De stangen zijn leverbaar met een dikte van 10, 13 en 16 mm en zichtbaar over 
de gehele lengte van de deur. Ze kunnen enkel sluiten in een sluitpot of -plaat 
in de boven- en/of onderdorpel. De onderste stang is altijd 1.100 mm lang.  
De bovenste stang is 1.400 mm of 1.900 mm lang afhankelijk van de deurhoogte. 
Voor de gewenste lengte zijn de stangen aan 1 zijde in te korten.

Bij de aanschaf van een pompespagnolet moet ieder los onderdeel apart besteld 
worden. Met onderstaand schema stelt u gemakkelijk uw pompespagnolet samen.

Productwijzer
Max. 
deur-

hoogte

Artikelnummer STANG 
1025

STANG 
1325

STANG 
1330

STANG 
1630

(STOF)
POT 10

(STOF)
POT 13

(STOF)
POT 16

HSP 
10

HSP 
13

HSP 
16

2.500 
mm

ESPOMP 10 mm   

ESPOMP 13 mm   

ESPOMP 16 mm   

ESPOMP 13 mm CIL   

ESPOMP 16 mm CIL   

3.000 
mm

ESPOMP 13 mm   

ESPOMP 16 mm   

ESPOMP 13 mm CIL   

ESPOMP 16 mm CIL   

HSP = Hoeksluitplaat        CIL = Cilinder
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122

152

33

39

14

ESPOMP 10

147

179

40

55

18

ESPOMP 13

180

250

52

70

22

ESPOMP 16

Ø

1.100
1.400

10

STANG1025

1.100
1.400

Ø13

STANG1325

1.100
1.900

Ø13

STANG1330

1.100
1.900

Ø13

STANG1330

30

78

64
Ø 5 8

2

29 15

30

78

64
Ø 5 8

2

29 20

HSP 16HSP 13

34

28

26
12

30

30

78

64
Ø 5 8

2

29 15

HSP 10

POT 10 & STOFPOT 10

35

28

26
15

30

POT 13 & STOFPOT 13

34

28

26
18

30

POT 16 & STOFPOT 16

Max. deurhoogte 2.500 mm Max. deurhoogte 2.500-3.000 mm Max. deurhoogte 3.000 mm



DULIMEX QUALITY HARDWARE B.V.

TALHOUTWEG 11 - 8171 MB  VAASSEN - THE NETHERLANDS 
PHONE +31 (0)578 571124   SALES +31 (0)578 579231   FAX +31 (0)578 571157

WWW.DULIMEX.NL - SALES@DULIMEX.NL

Artikelnummer Labelcode EAN code Omschrijving

0160.500.2500 ESPA AF 8714140201938 Espagnoletsluiting SKG**® / max. deurhoogte 2.500 mm / zamac F1 alu finish

0160.500.2525 ESPA BE 8714140211982 Espagnoletsluiting SKG**® / max. deurhoogte 2.500 mm / zamac zwart

0160.500.2550 ESPA WE 8714140201969 Espagnoletsluiting SKG**® / max. deurhoogte 2.500 mm / zamac wit geëpoxeerd

0160.505.1000 ESPOMP 10 4016753149121 Pompespagnolet 10 mm / max. deurhoogte 2.500 mm / staal verzinkt 

0160.505.1010 ESPOMP 13 4016753149299 Pompespagnolet 13 mm / max. deurhoogte 3.000 mm / staal verzinkt

0160.505.1020 ESPOMP 16 4016753149367 Pompespagnolet 16 mm / max. deurhoogte 3.000 mm / staal verzinkt

0160.505.2000 ESPOMP 13CIL 4016753022127 Pompespagnolet 13 mm met cilinderslot / max. deurhoogte 2.500 mm / staal verzinkt

0160.505.2010 ESPOMP 16CIL 4016753022158 Pompespagnolet 16 mm met cilinderslot / max. deurhoogte 2.500 mm / staal verzinkt

0160.506.1000 STANG 1025 4016753022363 Pompespagnoletstangen 10 mm / 1.100 mm en 1.400 mm / staal verzinkt

0160.506.1010 STANG 1325 4016753022608 Pompespagnoletstangen 13 mm / 1.100 mm en 1.400 mm / staal verzinkt

0160.506.1015 STANG 1330 4016753022660 Pompespagnoletstangen 13 mm / 1.100 mm en 1.900 mm / staal verzinkt

0160.506.1020 STANG 1630 4016753022912 Pompespagnoletstangen 16 mm / 1.100 mm en 1.900 mm / staal verzinkt

0160.507.1000 POT 10 8714140206827 Sluitpot t.b.v. pompespagnoletstang 10 mm / aluminium

0160.507.1010 POT 13 8714140206858 Sluitpot t.b.v. pompespagnoletstang 13 mm / aluminium

0160.507.1020 POT 16 8714140206889 Sluitpot t.b.v. pompespagnoletstang 16 mm / aluminium

0160.508.1000 STOFPOT 10 8714140206919 Sluitpot met uitneembaar stofpotje t.b.v. pompespagnoletstang 10 mm / aluminium

0160.508.1010 STOFPOT 13 8714140206940 Sluitpot met uitneembaar stofpotje t.b.v. pompespagnoletstang 13 mm / aluminium

0160.508.1020 STOFPOT 16 8714140206971 Sluitpot met uitneembaar stofpotje t.b.v. pompespagnoletstang 16 mm / aluminium

0160.509.1000 HSP 10 8714140207008 Hoeksluitplaat t.b.v. sluitpot 10 mm / staal

0160.509.1010 HSP 13 8714140207039 Hoeksluitplaat t.b.v. sluitpot 13 mm / staal

0160.509.1020 HSP 16 8714140207060 Hoeksluitplaat t.b.v. sluitpot 16 mm / staal

Artikelgegevens
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