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Tussenplaat
Ten behoeve van de raamboom-
pjes uit de RBM 1200 en 1250 
serie. 

De tussenplaat maakt montage 
mogelijk wanneer een tochtstrip 
is toegepast. Door een tochtstrip 
wordt de sluitplaat verder van 
het raam- of deurkozijn gemon-
teerd. Het plaatje verhoogd het 
raamboompje met 8 mm waar-
door een aanwezige tochtstrip en 
daarmee de afstand tot de sluit-
plaat wordt overbrugd.

Voetplaat RUZT
Ten behoeve van de 
Telescopische raamuitzetter 
(RUZT)

De voetplaat geeft de telescopi-
sche raamuitzetter een stevigere 
montage doordat deze met 4 
montagepunten wordt vastgezet 
i.p.v. 2. De voetplaat wordt met 
name ingezet bij een zwaardere 
toepassing van de teleuitzetter, 
bijvoorbeeld bij deuren.

Onderlegplaat
Ten behoeve van de raamboom-
pjes uit de RBM 1200 en 1250 
serie. 

De onderlegplaat maakt het 
mogelijk om het raamboompje 
te monteren op smalle kozijnen 
vanaf 30 mm breed. Het plaatje 
verlegd de montagepunten van 
het raamboompje waardoor deze 
veilig langs het glas gemonteerd 
kan worden. Daarnaast word het 
raamboompje verhoogd met 8 
mm waardoor de afstand tot de 
sluitplaat kan worden overbrugd 
(bijvoorbeeld in het geval van 
een tochtstrip).

Accessoires voor raam- en deurbeslag in dezelfde finish

De meegeleverde accessoires bij het raam- en deurbeslag van Dulimex B.V. hebben dezelfde finish als het 
beslag. Daarnaast zijn er aparte accessoires leverbaar voor verschillende raam- en deursituaties. 
Ook deze accessoires zijn qua finish afgestemd op het beslag.

Sluitkast
Ten behoeve van de raamboom-
pjes uit de RBM 1200 en 1250 
serie. 

Sluithaak
Ten behoeve van de raamboom-
pjes uit de RBM 1200 en 1250 
serie. De sluithaak maakt het 
mogelijk het raamboompje voor 
naar binnendraaiende ramen en 
deuren toe te passen. 

Net als bij de teleuitzetter geldt 
hier dat met 1 raamboompje 
zowel een naar binnen- als naar 
buitendraaiende situatie kan wor-
den ingevuld. Dit komt de voor-
raadpositie ten goede.

WIST U DAT?
 
Onze teleuitzetters voor zowel naar 
binnen- als naar buitendraaiende 
ramen en deuren toegepast kunnen 
worden?

Door de standaard meegeleverde 
hoekplaat kan de raamuitzetter ook 
eenvoudig voor een naar binnen-
draaiende situatie ingezet worden. 

U grijpt dus nooit meer mis en u 
bespaart op uw voorraad.
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Eén sluitende oplossing!

Bij de keuze voor raambeslag wordt vaak alleen gekeken naar de functionaliteit van het beslag en of het de 
behoefte naar behoren invult. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de esthetische aspecten van het beslag en de 
uitstraling van het kozijn als geheel. Bij het ontwerp van het DX raambeslag is juist met deze punten rekening 
gehouden. Qua design, kleurstelling en toepassingsmogelijkheden is het raambeslag op elkaar afgestemd 
en daardoor perfect met elkaar te combineren. Kortom; Eén sluitende oplossing voor het raam en deurkozijn.

Eén kleur
Het raambeslag is epoxy gecoat. Door de materiaalkeuzes wordt kleurechtheid en 
een probleemloze montage gewaarborgd. De kleuren die gekozen zijn voor het 
raambeslag maken het mogelijk om maar liefst 6 kleurencombinaties te maken. Met 
het raamboompje als basis zijn de volgende kleurencombinaties mogelijk:

Raamboompje
(RBM)

Raamuitzetters 
(RUZT,RUZS,RUZW) 

Oplegraamsloten 
(SLS)

Wit Antraciet RVS-Antraciet Wit Antraciet

Kleurcode WE GR SS WE GR

Wit WE  

Antraciet GR  

Antraciet GR  

RVS finish SF  

F1 Alu AF  

F1 Alu AF  

Eén sluiting
Het afsluitbare raam- en deurbeslag is uitgerust met dezelfde cilinder. Hierdoor is 
dit beslag met 1 sleutel te bedienen (sleutelnummer 011).


