
BOUWBES LAG  &  RAAMSYSTEMEN

I N  B E S L A G  G E N O M E N  H E T  B E S T E

HaKo 2200 inbouwbeslag
Inbraakwerend beslag voor stolpdeuren
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2200 Stolpstel voor deuren

Eindelijk: J.P.M. Kok lanceert de enige
echte goede afsluiting voor stolpdeuren! 

Het HaKo programma is uitgebreid met een unieke sluiting 

voor stolpdeuren:

> krukbediend

> afsluitbaar met profielcilinder

> doornmaat 45 mm: óók voor smalle stijlen

> bijpassend krukstel op smalschild

> beide deuren zijn voorzien van eindschoten, 

waarmee de deur naar keuze open of dicht te zetten is. 

> voorzien van anti-fout bediening

HaKo 2200 is speciaal  ontwikkeld voor stolpdeuren. 

Het beslag past in smalle profileringen en is daarin met 

goed gevolg getest op inbraakwerendheid (klasse2 NEN 5096) 

en wind- en waterdichtheid (ruim 650 Pa).

Met HaKo 2200 kunnen dus deuren tot 2700 mm hoog 

onder garantie gemaakt worden!



2200 Stolpstel voor deuren

Let op: 
haakschoot 
onder slotkast 
omgekeerd!

Fouten en 
productwijzigingen 
voorbehouden.

Standaard 
doornmaat: 
45 mm
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Fabrikant:

Handelsonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST

telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmkok.nl
e-mail info@jpmkok.nl

Uw leverancier

Kenmerken
Het grote voordeel van HaKo 2200  is dat de deuren
onafhankelijk van elkaar open- en dichtgezet 
kunnen worden. Bovendien is dit beslag standaard
ook geschikt voor slanke profilering. 
Voor de verwerker is het grote gemak dat 
twee dezelfde deuren gemaakt kunnen worden. 
Infrezingen in actief en passief deel zijn gelijk. 
HaKo 2200 wordt bij voorkeur gecombineerd met
HaKo HSH veiligheidsdeurkrukken op smalschild.

Werking
1. Ontgrendel actief deel met sleutel.
2. Beweeg kruk actief deel naar beneden en open 

deur.
3. Beweeg kruk passief deel naar beneden en 

open deur.
4. Eventueel kan het actieve deel nu weer dicht-

gezet worden door de deur te sluiten en de kruk
omhoog te bewegen.

5. Sluit passief deel als actief deel geopend is en 
beweeg kruk omhoog.

6. Sluit actief deel en beweeg kruk omhoog. 
Hierdoor wordt het passief deel automatisch 
vergrendeld (= anti-foutbediening).

7. Vergrendel actief deel met sleutel.

Samenvattend
- Standaard leverbaar voor raam-/deurhoogte 
tot 2700 mm

- Verlengstukken verkrijgbaar
- Infrezing actief en passief deel gelijk
- Actief deel kan weer gesloten worden, 
terwijl passief deel open staat

- Slanke houtprofielen mogelijk
- 3 mm tussenruimte
- Inbraakwerend NEN5096 klasse 2
- SKG twee sterren
- Element getest op wind- en waterdichtheid 650 Pa
- Anti-fout bediening

HaKo 2200  

HaKo RAMEN EN DEUREN: DICHT, OPEN EN VAST IN EEN HANDOMDRAAI

HaKo HSH krukstel actieve deur

HaKo HSH krukstel passieve deur


