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EEN NIEUW TIJDPERK

Deurkrukken maakten altijd deel uit van modulaire productsystemen, bestaande uit deurkrukken,  

rozetten, toiletgrendels, bonte baardsleutels enz. GRIFFWERK heeft dit complexe modulaire systeem 

rigoreus vereenvoudigd en “All in One” ontwikkeld. Alle functies zijn nu gecombineerd in één vorm. 

Rozetten zijn niet meer nodig. 

In 2008 presenteerden wij de eerste rozetvrije deurkruk. FRAME werd een pionier in de markt  

en introduceerde een nieuwe norm. Aan FRAME voegden wij kort daarna het eerste geïntegreerde  

vergrendelsysteem toe, een innovatie die we inmiddels met smart2lock by GRIFFWERK hebben  

uitgebreid tot een omvangrijke systeemfamilie. AVUS ONE en R8 ONE werden de volgende twee  

rozetvrije deurkrukken. Deze nieuwe series zijn even minimalistisch als FRAME en ze zijn verkrijgbaar  

in drie premium afwerkingen.  Wat ze allemaal gemeen hebben, is een helder statement: Rozetten  

zijn overbodig. Een nieuw tijdperk in de deurbeslagtechnologie is aangebroken. 

Matthias Lamparter 
directeur-aandeelhouder van GRIFFWERK GmbH

ALL IN ONE



De designline ONE-serie staat voor maximale minimalisme op het gebied van deurkrukkenbeslag. 

Rozetten zijn uitgerangeerd. Alle functies gecombineerd in één vorm. Dankzij onze zelfontwikkelde 

technologie zit de klink nu tegen het deurblad aan. Hij past echter nog steeds op deuren met standaard 

sloten. Een deurkrukontwerp dat aan de hoogste eisen voldoet, in drie vormvarianten.

Smart2lock is een door GRIFFWERK ontwikkelde vergrendeltechniek voor binnendeuren. 
De grendel is geïntegreerd in de deurkruk en ligt comfortabel binnen bereik van de duim.  
Deuren kunnen nu met maar één hand worden gesloten en vergrendeld. 
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Rozetvrije deurkrukken passen op alle deurformaten en zijn compatibel met standaard sloten. 

PRIVACY MET ÉÉN KLIK DANKZIJ SMART2LOCK BY GRIFFWERK
Niet alleen voor badkamer en toilet: Ook voor slaapkamer,  
home office, de kinder- of logeerkamer of voor de studeerkamer.



EEN NIEUWE  
“DEUR ESTHETIEK” 
ZONDER ROZETTEN.

De deurkrukken van de ONE by GRIFFWERK serie sluiten  

passend aan op het deurblad en creëren zo een zeer strakke,  

nieuwe deur esthetiek. Slotrozetten zoals toileten sleutelrozet-

ten zijn overbodig geworden. De smart2lock-vergrendeling van 

GRIFFWERK is in de handgreep geïntegreerd.

Een uiting van strakke lijnen bij deuren van groot formaat.
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R8 ONE

R8 ONE is verkrijgbaar in drie kleuren met de premium coating soft2touch by GRIFFWERK.  

Dit zorgt voor een bijzonder aangenaam gevoel bij het aanraken. De tint fluweelgrijs lijkt op roestvrij 

staal, maar voelt zachter aan. Toch zijn de deurbeslagen in fluweelgrijs goed te combineren met RVS 

of een RVS look. Kasjmiergrijs is een warme, fluweelzachte tint die heel harmonieus past bij houten deuren.  

Voor wie van duidelijke contrasten houdt, is grafietzwart de juiste keuze.

modern design

sluiten en vergrendelen met 
één hand

SOFT2TOUCH BY GRIFFWERK

zacht afgeronde achterkant

premium coating 
soft2touch by GRIFFWERK

Fluweelgrijs Grafietzwart Kasjmiergrijs
onzichtbaar scharnieren 
in een bijpassende look

NIEUW

NIEUW
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ZONDER rozetten
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ook verkrijgbaar met

ZONDER rozetten



AVUS ontleent zijn naam aan het legendarische racecircuit van Berlijn.  

Herkenbaar zijn de twee haarspeldbochten. Het ontwerp van de deurkruk baseert  

op gereduceerde, geometrische grondvormen. Twee halve cirkels  

completeren nu de omtrek van de frontplaat. AVUS ONE is eveneens verkrijgbaar  

in drie kleuren.

AVUS ONE

SOFT2TOUCH BY GRIFFWERK

DESIGN MANUFACTURE

premium coating  
soft2touch by GRIFFWERK

zacht afgeronde achterkant

geometrisch ontwerp, 
geïnspireerd door het Avus  
racecircuit in Berlijn

Fluweelgrijs Grafietzwart Kasjmiergrijs NIEUW

onzichtbaar scharnieren 
in een bijpassende look

NIEUW

MEER INFORMATIE  
EN PLANNINGSTOOLS  
OP WWW.GRIFFWERK.DE
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ZONDER

ROZETTEN 

SINDS

2008

ZONDER rozetten

ook voor glazen deuren



FRAME
Consequent minimalistich: De vorm van de deurkruk is bepalend en combineert 

alle functies. Dankzij een door GRIFFWERK ontwikkelde, gepatenteerde techno-

logie is er geen enkele rozet meer nodig. FRAME is op aanvraag ook verkrijgbaar 

met geïntegreerde vergrendeltechniek. Een minimalistische oplossing voor 

glazen deuren is eveneens onderdeel van het designconcept. De inlays kunnen 

worden aangepast aan het oppervlak van de deur. Wit en zwart glazen inlays 

kunnen bij GRIFFWERK worden besteld. 

Design:
Prof. Thomas Gerlach

1983 — 1992 Thomas Gerlach begon 
als hoofdontwerper, directeur en 
Europees president van frog design. 
frog design kreeg wereldwijd er-
kenning door hun werk voor Apple, 
Louis Vuitton, Samsung, Sony en 
vele andere internationale onderne-
mingen. Thomas Gerlach is decaan 
auslassen aan de universiteit van 
Pforzheim. In 2007 ontwierp hij het 
conceptbeslag FRAME voor GRIFF-
WERK DESIGN MANUFACTURE.

verwisselbare inlays

een ode aan de rechte hoek:
strak en minimalistisch design

2016
Toevoeging van  
een glasslot.

2008
_ geen rozetten
_ verwisselbare inlays

2010
Privacy-oplossing met  
geïntegreerde vergrendeling.

INNOVATIE UIT BLAUSTEIN

DESIGN MANUFACTURE

MEER INFORMATIE  
EN PLANNINGSTOOLS  
OP WWW.GRIFFWERK.DE



DESIGNLINE ONE

NOODONTGRENDELING
De vergrendelde deurkruk kan niet meer omlaag worden gedrukt, 
maar kan in geval van nood wel van buiten worden ontgrendeld. 

INSTELBARE DEURKRUKHOEK
De hoek van de deurkruk kan precies worden afgesteld.

_ deurkrukkenset, geschikt voor gebruik in binnenruimtes
_ kruk aan één kant vastdraaibaar en gemonteerd op verdekte rozet met 
   geïntegreerd hooghoudmechanisme
_  in de deurkruk geïntegreerde, eenzijdige vergrendeling, met  

noodontgrendeling, te gebruiken met een standaard insteekslot
_  glijlagers voor een langdurige, soepele en geruisloze werking zonder onderhoud
_  eenzijdige schroefverbinding met M4-schroeven
_  stiftschroef van onder onzichtbaar ingeschroefd en met schroefslot  

beveiligd 8 mm vierkantstift
_ deurkrukkenset na montage zonder zichtbare schroeven en/of montage- 
   of demontageopeningen binnen zichtbereik
_  hoek deurkruk verstelbaar
_  standaard deurdikte: 38-45 mm; bredere deurdiktes mogelijk  

d.m.v. uitbreidingssets

PRODUCTOVERZICHT EN TECHNISCHE INFORMATIE

Fluweelgrijs Grafietzwart Kasjmiergrijs

VARIANTEN

NIEUW

Fluweelgrijs Grafietzwart Kasjmiergrijs NIEUW

R8 ONE

AVUS ONE

bestelbaar met smart2lock by GRIFFWERK of niet afsluitbaar



AVUS ONER8 ONE

AFMETINGEN

ALLES IN HET SYSTEEM

HEB IK TOILETSLOTEN NODIG?
Alle deurbeslagen met “smart2lock by GRIFFWERK” passen op  
conventionele deursloten; Toiletdeursloten hoeven niet te  
worden gewijzigd. 

WELK DEURBESLAG VOOR TOEGANGSDEUREN VAN APPARTEMENTEN?
We raden een combinatie met een verwisselbare set aan. AVUS  
deurkruk (rozetset; design: sieger design) past perfect bij  
AVUS ONE; deurkruk MINIMAL MODERN  
(rozetset, design: sieger design) past bij de R8 ONE.

BIJPASSENDE RAAMKRUKKEN?
GRIFFWERK biedt raamkrukken aan in de kleuren van de premium  
coating Soft2touch by Griffwerk. Bijpassende designlines zijn  
AVUS (bij AVUS ONE) en MINIMAL MODERN (bij R8 ONE). 

ZIJN ER SCHARNIEREN IN DE BIJPASSENDE KLEUR?
Ja, de coatingkleur fluweelgrijs past goed bij roestvrij staal en de  
roestvrij staal-look. Griffwerk biedt ook bijpassende scharnieren  
in grafietzwart en kasjmiergrijs aan.

FILM BEKIJKEN

Griffwerk GmbH Griffwerk GmbH

NIEUW

Ook beschikbaar:
onzichtbare schar-
nieren  
in fluweelgrijs,  
grafietzwart  
en kasjmiergrijs



voor houten deuren:

RVS-look

grafietzwart (foto's met zwarte inlay als voorbeeld)

voor glazen deuren:

FRAME 

VARIANTEN

TECHNISCHE

INFORMATIE

Design: Prof. Thomas Gerlach

GLASSLOT VOOR FRAME
Het bijpassende glasslot voor FRAME gaat vrijwel  
naadloos over in de deurkruk. Het is eveneens verkrijgbaar met 
geïntegreerde vergrendeltechniek smart2lock van GRIFFWERK.

INDIVIDUEEL INLAY
Of het nu om steen, hout  
of andere materialen gaat:  
FRAME biedt ruimte voor  
individuele oplossingen.

_ deurkrukkenset, geschikt voor 
    gebruik in binnenruimtes
_ kruk vastdraaibaar gemonteerd met  
   geïntegreerd hooghoudmechanisme
_  schroefverbinding met M4-schroeven
_  stiftschroef van onder onzichtbaar  

ingeschroefd en met schroefslot  
beveiligd 8 mm vierkantstift

_ deurkrukkenset na montage zonder zichtbare  
    schroeven en/of montage- of  
    demontageopeningen binnen zichtbereik
_  diverse inlays beschikbaar

variant UV:
_  standaard deurdikte: 38-45 mm,  

uitbreidbaar d.m.v. accessoiresets t/m 75 mm
_  aangepaste sleutelrozetten als optie  

beschikbaar; variant WC
_  vergrendeling in deurkruk geïntegreerd
_  geen speciaal slot nodig
_  beschikbare deurdikten:  

38-45 mm / 48-54 mm / 55-61 mm

AFMETINGEN
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GRIFFWERK GmbH | Lindenstr. 90 | 89134 Blaustein Duitsland | Tel. +49 731 93 80 89-20 | Fax +49 731 93 80 89-29 | info@griffwerk.com G
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Meer productinformatie op 
GRIFFWERK.COM


