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TIJD VOOR ME-TIME
Vooral bij open woonconcepten is privacy bijzonder waardevol. Met privacy 

bedoelen we dat mensen 'ruimte voor zichzelf' nodig hebben. Met behulp 

van deuren kunnen dergelijke ruimten tijdelijk en flexibel worden gecreëerd. 

Ook wie graag samenwoont, wil zich op een gegeven moment kunnen  

terugtrekken. Leefruimte heeft een evenwicht nodig tussen openheid en 

privacy. Deurbeslag kan als functioneel element van de deur daarom een 

meerwaarde bieden. Smart2lock van GRIFFWERK is een door ons ontwikkeld, 

in de deurkruk geïntegreerd vergrendelsysteem, dat vanwege zijn puristische 

esthetiek niet alleen voorbehouden is aan de badkamer of het toilet.  

smart2lock van GRIFFWERK past op elke deur. Met smart2lock van GRIFFWERK 

ontstaat er meer ruimte voor persoonlijke Me-time in elke woning.
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ELKE KAMER KAN 
EEN PERSOONLIJK  
TOEVLUCHTSOORD  
WORDEN

MET EEN KLIK  
OP DE DEURKRUK
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MEER ME-TIME
Ruimte voor mezelf. Tijd voor mezelf. Me-time. Of het nu gaat om weldadige ontspanning 

in de badkamer, powernaps in de slaapkamer, geconcentreerd werken in het thuiskantoor 

of ongestoord chillen in de kinderkamer: smart2lock by GRIFFWERK maakt meer me-time 

mogelijk.

IN ELKE KAMER
smart2lock by GRIFFWERK staat voor een geïntegreerd vergrendelsysteem met 

intuïtieve bediening. De vergrendelschuif is comfortabel binnen handbereik. Deuren 

kunnen dankzij smart2lock van GRIFFWERK met één hand worden gesloten en 

vergrendeld. Sleutelrozetten zijn overbodig geworden. Er ontstaat een nieuwe, puristische 

deur esthetiek. Deurkrukken met smart2lock van GRIFFWERK. passen op conventionele 

standaard deursloten. Door hun minimalistische look zijn ze niet alleen geschikt voor 

het toilet of de badkamer, maar ook voor de logeerkamer, de homegym, de yogaruimte, 

een tienerkamer of de oudersuite.
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HET MOOISTE RUSTTEKEN...
... is een rode stip. Deze laat aan de buitenkant zien dat de deur op slot is. Stil en discreet. „Niet storen alsjeblieft: 

hier heeft iemand tijd voor zichzelf nodig”, is wat hiermee wordt bedoeld. De simpele vergrendelingsschuif aan 

de binnenkant van de deur activeert de indicatie aan de buitenkant. De noodontgrendeling zit achter het 

signaalpunt. Een spits voorwerp, b.v. een pen, voldoet om de deur weer te openen. Alleen in noodgevallen natuurlijk. 

Sleutelrozetten zijn passé.

BINNEN BUITEN

Minimalistisch opgelost: 
Achter het signaalpunt bevindt  
zich ook de noodontgrendeling.  
(Deurgrepen met smart2lock by  
GRIFFWERK zonder sleutelrozetten).
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EEN NIEUWE DEUR ESTHETIEK
Het systeem is even innovatief als het uiterlijk bijzonder is. Smart2lock by GRIFFWERK creëert een nieuwe, 

puristische deur esthetiek. Alle functies zijn in de deurkruk gecombineerd. De onderste rozet is er niet meer. 

Dit reduceert het aantal zichtbare elementen. Wie het graag nog strakker wil, doet het helemaal zonder rozetten. 

In het geval van de conceptserie ONE by GRIFFWERK zit de deurkruk direct op het deurblad. Beide versies zijn 

zeer eenvoudig te bedienen: sluiten en vergrendelen met één hand.

Het in de deurkruk geïntegreer-
de vergrendelsysteem maakt  
sleutelrozetten overbodig.
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(1) Het uiteinde van de deurkruk 
is gelijkmatig geslepen. Om letsel 
door stoten te voorkomen, kregen 
de randen een extra afschuining. 
(2) Dankzij de iets grotere diameter 
biedt de LUCIA deurkruk een  
comfortabel gevoel.  
(3) Voor de puristische esthetiek 
werd de inbusschroef onzichtbaar 
aan de onderkant geplaatst.

DE DETAILS MAKEN HET VERSCHIL
Kijk gerust van dichterbij. U zult zien met hoeveel oog voor detail wij aan uw deurkruk werken.  

Bijvoorbeeld met LUCIA: Een diameter van 21 mm zorgt ervoor dat de deurkruk beter  

in de hand ligt, het ontbreken van scherpe randen maakt hem vriendelijker, fijn geslepen voor  

hoogwaardigheid. De inbusschroef is onzichtbaar aan de onderkant van de deurkruk.

1 2 3

21 mm

LUCIA PIATTA S SMART2LOCK 
RVS mat
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LUCIA IN GRAFIETZWART
Deurkrukken in grafietzwart voegen een vleugje loftkarakter toe aan de sfeer. We kozen voor een diepe, 

matzwarte tint met zeer fijne korrel voor een comfortabele grip. Deurkrukken in grafietzwart zijn een 

blikvanger op witte deuren, of ze nu eenvoudig of stijlvol zijn, en vooral ook mooi op natuurlijke houten 

oppervlakken. Door de sleutelrozetten achterwege te laten, krijgt het geheel een aangenaam, minimalistisch 

effect. De kamer komt in zijn architectonische kwaliteit goed tot zijn recht. Een pluspunt voor interieurs, 

maar ook voor hallen en gangen. Het „rustpunt” op de deurkruk geeft aan dat er iemand even niet gestoord 

wil worden.

LUCIA SMART2LOCK Schroefsysteem
grafietzwart

Me-time b.v. in de kinderkamer

PAP, DOE NIET ZO VERVELEND
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GRIFFWERK 
biedt passende  
scharnieren in 
Kasjmiergrijs.

R8 ONE IN KASJMIERGRIJS
De deur naar een andere wereld — die van uzelf. De R8 ONE deurkruk creëert nieuwe  

mogelijkheden en past met zijn maximaal gereduceerde vormen perfect in  

minimalistische woonstijlen. De deurkrukken van de conceptserie ONE by GRIFFWERK 

passen op alle standaardsloten en zijn verkrijgbaar in de premium coating fluweelgrijs,  

grafietzwart en kasjmiergrijs en geven een aangenaam soft2touch-gevoel. 

De onzichtbare scharnieren maken deel uit van een visueel alomvattende oplossing.
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R8 ONE SMART2LOCK rozetloos
Kasjmiergrijs

KASJMIERGRIJS



R8 ONE SMART2LOCK, 
zonder rozetten, grafietzwart

R8 ONE SMART2LOCK rozetloos
Grafietzwart

Geïntegreerde  
noodontgrendeling.
Gemakkelijk te  
ontgrendelen, 
bijvoorbeeld met  
een muntje.

Me-time b. v. in het thuiskantoor

R8 ONE IN GRAFIETZWART
Wanneer de job in het thuiskantoor roept, zijn rust en concentratie gevraagd. Om de beste  

resultaten te bereiken, moet het kantoor sober zijn, met heldere contrasten. Het thuiskantoor  

mag wel best comfortabel zijn. Persoonlijke stijl mag worden geleefd en de werksfeer  

individueel gecreëerd. De entree geeft al meteen een eerste indruk. De deurkruk R8 ONE  

in een helder, geometrisch design. Biedt feel-good-kwaliteiten: De achterkant is zacht 

afgerond, het oppervlak vormt een tactiele ervaring dankzij soft2touch by  GRIFFWERK. 

Luxe voor uw handen. Waarom niet ook op kantoor? 

SNEL EVEN DE WERELD REDDEN
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Me-time b.v. in de slaapkamer

AVUS ONE IN GRAFIETZWART
Liefde heeft ook rust nodig. smart2lock geeft u even de ruimte, even weg van het  

(geliefde) gezin. Past goed bij een minimalistische inrichtingsstijl met een huiselijke touch:  

de AVUS ONE deurkruk. Het ontwerp van de kruk werd volledig gereduceerd tot geometrische  

basisvormen: Twee halve cirkels volgen de omtreklijn van het frontoppervlak. Verkrijgbaar  

in het premium coating grafietzwart en met een aangenaam zacht soft2touch-gevoel.

GRIFFWERK 
biedt bijpassende  
scharnieren 
in grafietzwart.

VOOR ONTSPANNEN VADERS EN MOEDERS
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AVUS ONE SMART2LOCK rozetloos 
Grafietzwart



GRIFFWERK 
biedt bijpassende  
scharnieren 
in fluweelgrijs.

AVUS ONE IN FLUWEELGRIJS
Het ontwerp is vernoemd naar de Berlijnse racetrack „Avus” met zijn twee grote haarspeldbochten. 

Een strikt geometrisch ontwerp: een rechthoek met twee halfronde segmenten. Het frontvlak ligt 

parallel aan het deurpaneel. De zacht afgeronde achterkant biedt een aangenaam gevoel.  

De perfecte handgreep voor een puristische vormgeving. Authentieke materialen, heldere lijnen, 

weinig, maar wel goed gekozen elementen zorgen voor visuele rust. Door het oppervlak te verfijnen  

met soft2touch by GRIFFWERK, biedt AVUS ONE een bijzondere, waarneembare ervaring. 

AVUS ONE SMART2LOCK rozetloos
Fluweelgrijs
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FRAME DESIGN: PROF. THOMAS GERLACH

Een ode aan het minimalisme en de rechte hoek. De deurkruk FRAME voor houten deuren heeft geen 

rozetten nodig. De deurkruk zit direct op het deurpaneel. De inlay van de deurkruk is vervangbaar. 

Het kan het oppervlak van de deur weergeven of individueel worden aangepast. Ook als verkleind 

glasslot voor volledig glazen deuren (FRAME GS) en met geïntegreerd vergrendelsysteem. De designlijn 

FRAME, ontworpen door Prof. Thomas Gerlach voor GRIFFWERK, markeert het begin van de conceptserie 

ONE by GRIFFWERK (minimalisme zonder rozetten).
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FRAME rozetloos
Grafietzwart



PURISTO S VOOR GESCHARNIERDE  
GLAZEN DEUREN
Een grendelkast voor volledig glazen deuren in een kleiner formaat met veel gebruiksgemak. 

Afsluitbaar met de smart2lock van GRIFFWERK. De vergrendelschuif ligt prettig binnen handbereik. 

De PURISTO S biedt bovendien bijzondere instelmogelijkheden: De veerkracht van de deurkruk kan 

individueel worden aangepast alsook de positie van de kruk, tot op de millimeter nauwkeurig. Er zijn drie 

tinten om uit te kiezen: grafietzwart, kasjmiergrijs en fluweelgrijs/matte RVS-look. Te combineren met 

deurkrukken uit vele andere designlijnen, ook met magneetsluiting. Complete systemen, van deurkrukken 

tot raamkrukken tot veiligheidsbeslag. Bijpassende scharnieren in de passende tint.

SCHUIFDEURSYSTEMEN
Met de minimalistisch vormgegeven, zeer elegante handgreep PLANEO GS 49017 kunnen schuifdeuren zelfs worden 

vergrendeld (design: Studio Relvao Kellerman). Het overzichtelijke bedieningselement is op de voorkant geplaatst, 

de vergrendeling is weggewerkt in de looprail. Een helder rood signaalpunt geeft de momentele status aan. 

De mechanische noodontgrendeling werkt altijd en zonder stroom. Gecombineerd met gesatineerde glazen deuren 

hoeft privacybescherming hier niet te ontbreken. Perfect voor badkamers. In drie oppervlakken: grafietzwart, 

kasjmiergrijs en mat RVS-look. 

PURISTO S met AVUS-deurkruk 
Kasjmiergrijs
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Glazen deur-systeem PLANEO AIR met lange greep GS 49017
Grafietzwart



CLIPSYSTEEM met clipnokken voor eenvoudige, snelle montage. De onderbouw bestaat  

uit hoogwaardig kunststof. Alle deurkrukken voldoen aan de eisen van de norm DIN EN 1906 GK3.

PIATTA S vlakke rozetten met minimale inbouwhoogte voor een vlak geheel.

LUCIA SMART2LOCK 
clipsysteem | RVS mat

LORITA SMART2LOCK 
clipsysteem | RVS mat

LOREDANA SMART2LOCK 
clipsysteem | RVS mat

LORITA SMART2LOCK 
PIATTA S | RVS mat

LUCIA SMART2LOCK 
PIATTA S | RVS mat

LUCIA QUATTRO SMART2LOCK 
PIATTA S | RVS mat

JETTE CRYSTAL SMART2LOCK 
PIATTA S | RVS mat

TRI 134 SMART2LOCK 
PIATTA S | RVS mat

LUCIA QUATTRO SMART2LOCK 
PIATTA S | grafietzwart

LUCIA SMART2LOCK 
PIATTA S | grafietzwart

LUCIA SMART2LOCK 
clipsysteem | grafietzwart

AVUS SMART2LOCK * 
PIATTA S | grafietzwart

AVUS SMART2LOCK * 
PIATTA S | kasjmiergrijs

* available from October

PRODUCTOVERZICHT

TRI 134 SMART2LOCK 
Schroefsysteem | grafietzwart

JETTE CRYSTAL SMART2LOCK 
Schroefsysteem | RVS mat

LORITA SMART2LOCK 
Schroefsysteem | RVS mat

SCHROEFSYSTEEM voor hoge belasting, onderbouw van metaal. De schroefverbinding is onzichtbaar geïntegreerd  

en voldoet aan de eisen van de norm DIN EN 1906 GK3.

LUCIA SMART2LOCK SQUARE 
Schroefsysteem | grafietzwart

LUCIA SMART2LOCK SQUARE 
Schroefsysteem | RVS mat

TRI 134 SMART2LOCK SQUARE 
Schroefsysteem | grafietzwart

Bestaande sleutelrozetten kunnen worden  
vervangen door een blindrozet.

TRI 134: ergonomic three-sided profile

LUCIA SMART2LOCK 
Schroefsysteem | RVS mat

LOREDANA SMART2LOCK 
Schroefsysteem | RVS mat

LUCIA SMART2LOCK 
Schroefsysteem | grafietzwart

TRI 134 SMART2LOCK SQUARE 
Schroefsysteem | RVS mat

TRI 134 SMART2LOCK 
Schroefsysteem | RVS mat
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Ook beschikbaar:
onzichtbare scharnieren  
in fluweelgrijs,  
grafietzwart  
en kasjmiergrijs

PRODUCTOVERZICHT

ONE BY GRIFFWERK staat voor maximale minimalisme op het gebied van deurkrukkenbeslag. 

 Alle functies gecombineerd in één vorm, de rozetten zijn verdwenen.

VOOR HOUTEN DEUREN: VOOR GLAZEN DEUREN:

VERVANGBAAR INLAY uit steen, hout of andere materialen:  
FRAME biedt ruimte voor individuele oplossingen.

AVUS ONE 
rozetloos | grafietzwart

FRAME 
rozetloos | grafietzwart
vergrendelbaar

GLASSLOT FRAME

rozetloos | RVS-look
niet vergrendelbaar

GLASSLOT FRAME

rozetloos | grafietzwart
vergrendelbaar

R8 ONE 
rozetloos | grafietzwart

AVUS ONE 
rozetloos | fluweelgrijs

FRAME 
rozetloos | RVS-look
niet vergrendelbaar

R8 ONE 
rozetloos | fluweelgrijs

AVUS ONE 
rozetloos | kasjmiergrijs

R8 ONE 
rozetloos | kasjmiergrijs
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