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De gepresenteerde producten volgen de technische specificaties van J. Neves e Filhos S. A. De afmetingen van de producten zijn slechts 
een referentie. We behouden ons het recht voor om technische verbeteringen in onze producten aan te brengen zonder voorafgaand 
advies. Alle tekeningen en foto's zijn het intellectueel eigendom van: J. Neves e Filhos S. A. De maten worden weergegeven in millimeters.

Beschrijving

Versie

Datum

Materiaal

Finish

Accessoires

Deurklink 

1,0

11-11-2021

Roestvrij staal EN 1.4301

Satijn

8 Schroeven 3x20mm / 2 SchroevenM6x6mm / 22x IN.08.PLIN M4x16mm          

2x IN.08.PLIN.V -M4x16mm / 1 Sprenkelen                 

Gewicht 0,950 Kg.

Verpakken Doos
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Metalen basis gemaakt van zinklegering, met een veer die op twee 
manieren terugkeert, geen wrijving en geen geluid. De veer zit in een 
gesloten beschermde doos. Het handvat is niet bevestigd aan de basis
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