
TASTBAAR  
MOOI:

SOFT2TOUCH

DEURKRUKKEN  
MET SOFT2TOUCH COATING
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SOFT2TOUCH
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NIEUWE  
LEEFBAARHEID

HALLO HYGGE ‒ MET WARME KLEUREN  
EN NATUURLIJKE MATERIALEN

Cosiness, natuurlijkheid en smaakvolle terughoudendheid bepalen  

de interieurtrends. Thuis moet een plaats van geborgenheid  

zijn – het is immers veranderlijk genoeg daarbuiten. Daarom maken 

wij ons interieur gezellig. Warme tinten en materialen winnen 

het steeds meer van de grote witte vlakken van de laatste jaren. 

Onze deurkrukken met het fluweel zachte oppervlak soft2touch 

passen perfect in trendy interieurs – en zijn er in drie kleuren.

soft2touch

De edele look en het fluweelzachte gevoel 

- een oppervlak om te bekijken en aan te raken 

zoals hier met de AVUS PIATTA S in kasjmiergrijs.
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SOFT2TOUCH:
TASTBAAR MOOI.
Voor een prettig gripgevoel is de coating minstens zo belangrijk als de 

vorm zelf. De soft2touch premium coating combineert een gesatineerde  

afwerking met een fluweelzacht gevoel. Vooral in de kleur kasjmiergrijs zijn  

deurkrukken met soft2touch een dagelijkse luxe ‒ voor ogen en handen.

SOFT2TOUCH
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de basis: de vorm in gegoten zink
een harde kern zonder laskanten

3. onderlaag
zijdeglans geborsteld

2. pigmentlaag
geselecteerde tinten, galvanisch proces

1. beschermende afdichting
optisch glanzend, duurzaam en 
voorkomt vingerafdrukken

LAAG VOOR LAAG TOT EEN 
ZIJDEZACHT OPPERVLAK

MODERN KLEURENPALET IN DRIE TINTEN

grafietzwart fluweelgrijs

Alles over soft2touch op  
GRIFFWERK.DE

SOFT2TOUCH 
OVERZICHT OVER DE VOORDELEN

_   moderne tinten kasjmiergrijs, fluweelgrijs en grafietzwart

_   vooral aangenaam om aan te raken door fluwelzachte deklaag

_   niet zo koud in de hand als roestvrij staal

_   zijdeglans look

kasjmiergrijs
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AVUS met soft2touch coating is verkrijgbaar in drie tinten en met twee rozetvormen (rond of vierkant).

fluweelgrijs kasjmiergrijs grafietzwart

CLEAN COSINESS
Licht en uitnodigend, gezellig maar niet te druk. 

Het interieur is teruggebracht tot de essentie. 

Het kleurconcept in lichtgrijze tinten wordt 

opgewarmd door hout, textielpatronen onderbreken 

de lichtgekleurde oppervlakken en het tapijt zet 

pluizige accenten – Scandinavisch puur en gezellig! 

SOFT2TOUCH
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Het herziene ontwerp  
heeft een heldere lijn

soft2touch in kasjmiergrijs

AVUS PIATTA S 
ULTRAVLAK & PURISTISCH

PIATTA S is voorzien van een hooghoudveer 

en is bijzonder eenvoudig te monteren met 

het SMART KLIPP-systeem. ultravlak, met een bouw-
hoogte van slechts 2 mm

AVUS DE LEGENDARISCHE

Deze deurkruk ontleent zijn naam aan het voormalige racecircuit van Berlijn, 

waar veel records zijn gebroken. Kenmerkend voor dit circuit waren de twee grote  

haarspeldbochten. Ze vormen nu gestileerd de contouren van het frontvlak. 

De achterkant van de handgreep is zacht afgerond.

Montage-instructies en andere  
PIATTA-vormen op GRIFFWERK.DE

kasjmiergrijs
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LOFT LIVING
Veel licht door hoge ramen, daarbij industriële 

elementen en robuuste materialen —  

lofts zijn het grotestadsgevoel binnenshuis.  

De kleuren basis voor deze stijl zijn 

 gedempte tinten, zoals rookgrijs, grafiet en 

zwart. Eenvoudige meubels en een of a

nder meubelstuk in de industrial stile 

onderstrepen de look. 
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Ultraslank ontwerp met een brede, 
comfortabele greep en een zachte, 
ronde vorm.

REMOTE met soft2touch coating is verkrijgbaar in drie tinten en met twee rozetvormen (rond of vierkant).

fluweelgrijs kasjmiergrijs grafietzwart

REMOTE 
DE ULTRASLANKE

Het brede contactoppervlak biedt een goed grip gevoel. 

Tegelijkertijd wilden we een vorm die weinig  

'volume' heeft en daarom aanzienlijk vlakker kan zijn.  

We hebben de vormovergang naar de handgreep  

gecontourd met dynamische lijnen, die met zacht 

gebroken randen de vorm ondersteunen.

soft2touch in  
grafietzwart

grafietzwart
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LEAF LIGHT met soft2touch coating is verkrijgbaar in drie tinten en met twee rozetvormen (rond of vierkant).

SCANDINAVISCHE 
ELEGANTIE
Eenvoudige, geselecteerde blikvangers wordt veel 

ruimte gegeven. Daarnaast zorgen koel marmer,  

warm hout en textiel voor een spannend contrast.  

Het resultaat: tijdloze elegantie! 

fluweelgrijs kasjmiergrijs grafietzwart

SOFT2TOUCH
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_ licht, dynamisch elegant design 
_ brede, comfortabele steun voor de hand
_ comfortabele duimpositie

SIEGER DESIGN 

sieger design, gevestigd in kasteel Harkotten in het 

Münsterland, ontwikkelt al meer dan 30 jaar  

merkconcepten en producten voor onder meer  

Dornbracht, Alape, Duravit, Trilux en Conmoto.

“Onze designs zijn archetypisch, tijdloos en  
functioneel, maar ook poëtisch en levensbevestigend.”
CHRISTIAN & MICHAEL SIEGER

LEAF LIGHT DE ELEGANTE

Geïnspireerd door de vleugels van een vogel, ontvouwt LEAF LIGHT een elegant en 

individueel karakter. Het ontwerp trekt spanning uit het contrast tussen de gebogen 

onder-contour en de horizontale bovenlijn. Op het horizontale vlak kan de hand comfor-

tabele rusten, terwijl de duim oriëntatie vindt op het diagonaal gesneden voorvlak.

soft2touch in kasjmiergrijs

kasjmiergrijs
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_  zacht afgerond voor aangenaam 
aanraakgevoel

_  vormovergang als een lint van het 
frontvlak zonder rand 

_  vloeiend, maar toch duidelijk  
gereduceerde vormgeving

MINIMAAL
MODERN  
DE MINIMALISTISCHE

MINIMAAL MODERN staat voor  

een moderne en eigentijdse interpretatie  

van een deurkruk en past daardoor 

harmonieus in elke woonomgeving. 

De architectonisch minimalistische 

basisvorm is charmant gedetailleerd met 

zachte rondingen. 

GRAPH  DE GEOMETRISCHE

De deurkruk GRAPH ziet er elegant en gereduceerd uit. Het heldere  

geometrische concept zoekt een formele relatie met het deurblad.  

GRAPH leidt niet af en toont beheerst zelfvertrouwen.

_  licht, dynamisch  
elegant design 

_  brede, comfortabele steun voor de hand
_ comfortabele duimpositie

MINIMAAL MODERN met soft2touch coating is verkrijgbaar in drie tinten en met twee rozetvormen (rond of vierkant).

GRAPH met soft2touch coating is verkrijgbaar in drie tinten en met twee rozetvormen (rond of vierkant).

fluweelgrijs

soft2touch in fluweelgrijs

soft2touch in kasjmiergrijs

fluweelgrijs kasjmiergrijs grafietzwart

SOFT2TOUCH
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INVITING SIMPLICITY
Hoe meer stress we voelen in het dagelijks leven, hoe gelukkiger we zijn als het  

thuis echt behaaglijk is. De gewenste relaxte sfeer creëren we met hout, keramiek  

en pluizig textiel in de warme tinten crème, beige en bruin. 
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MINIMALE 
CHIC
Minder rommeligheid, meer helderheid ‒  
Purisme zorgt voor vrijheid in huis.  
Het gebruik van gestructureerde materialen  
en een zacht aanraakgevoel nemen de 
soberheid uit de look. Hier kunnen  
gedachten ongestoord tot rust komen. 
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AVUS ONE met soft2touch coating is verkrijgbaar in drie tinten.

R8 ONE met soft2touch coating is verkrijgbaar in drie tinten.

Rozetloze look 
dankzij verdekte montageplaat

Geïntegreerd vergrendelsysteem 
met smart2lock van griffwerk.

AVUS ONE
VOLLEDIG ZONDER ROZETTEN

ONE staat voor maximale minimalisme op het gebied van 
deurkrukkenbeslag. Rozetten zijn volledig uitgerangeerd. 
Dankzij onze zelfontwikkelde technologie zit de klink nu 
tegen het deurblad aan. Maar hij past toch op deuren met  
standaard sloten.Een deurkrukontwerp dat aan de  
hoogste eisen voldoet.

soft2touch in  
grafietzwart

grafietzwart

fluweelgrijs kasjmiergrijs grafietzwart
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ÉÉN LOOK.
VOOR DE HELE WONING.
Wie voor iets speciaals kiest, wil geen compromis aangaan. Met ons assortiment creëert  

u uw individuele leefruimte met overal deurkrukken in de tint van uw keuze.

HOUTEN DEUR GLAZEN DRAAIDEUREN

SLOTBOX PURISTO S UV 
kasjmiergrijs

AVUS BB
kasjmiergrijs

SOFT2TOUCH

ONZE AANBEVELING

_  2- en 3-delige scharnieren voor 

houten en stalen kozijnen

_  op kleur afgestemd met kasjmier-

grijs en grafietzwart
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GLAZEN SCHUIFDEUR VENSTER

DEURGREEP 
LUCIA GST 
kasjmiergrijs

SCHUIFDEURSYSTEEM PLANEO AIR

AVUS MET VENSTERGREEP
kasjmiergrijs

grafietzwart fluweelgrijskasjmiergrijs
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DEURKRUKKEN

PIATTA S

AVUS BB
kasjmiergrijs

AVUS PIATTA S
kasjmiergrijs

AVUS PIATTA S
grafietzwart

REMOTE BB
kasjmiergrijs

LEAF LIGHT BB
kasjmiergrijs

GRAPH BB
kasjmiergrijs

MINIMAL MODERN BB
kasjmiergrijs

AVUS BB
fluweelgrijs

REMOTE BB
fluweelgrijs

LEAF LIGHT BB
fluweelgrijs

GRAPH BB
fluweelgrijs

MINIMAL MODERN BB
fluweelgrijs

AVUS BB
grafietzwart

REMOTE BB
grafietzwart

LEAF LIGHT BB
grafietzwart

GRAPH BB
grafietzwart

MINIMAL MODERN BB
grafietzwart

DEURKRUK ONE

AVUS ONE UV
grafietzwart

AVUS ONE UV
fluweelgrijs

AVUS ONE UV
kasjmiergrijs

ALLE ONE-VARIANTEN OOK  
BESCHIKBAAR MET SMART2LOCK

R8 ONE UV
grafietzwart

R8 ONE UV
fluweelgrijs

R8 ONE UV
kasjmiergrijs

SOFT2TOUCH ‒ PRODUCTOVERZICHT

Geïntegreerd vergrendelsysteem. 
_  geen sleutelrozet
_  comfortable 1-hand-bediening
_  noodontgrendeling
_  geen sleutelrozet
_  compatibel met elk standaard 

insteekslot

Alles over soft2touch op  
GRIFFWERK.DE

NIEUW NIEUW
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SLOTBOX PURISTO S

SLOTBOX PURISTO S UV 
kasjmiergrijs

SLOTBOX PURISTO S UV 
RVS-look mat (passend bij fluweelgrijs)

SLOTBOX PURISTO S UV 
grafietzwart

SLOTBOX PURISTO S UV SMART2LOCK
kasjmiergrijs

SLOTBOX PURISTO S UV SMART2LOCK
RVS-look mat (passend bij fluweelgrijs)

SLOTBOX PURISTO S UV SMART2LOCK
grafietzwart

SCHUIFDEURSYSTEEM PLANEO 120 COMFORT

PLANEO 120
kasjmiergrijs

SOFTCLOSE DEMPING

PLANEO 120
RVS-look mat (passend bij fluweelgrijs)

SOFTCLOSE DEMPING

PLANEO 120
grafietzwart

SOFTCLOSE DEMPING

LANGE GREPEN & GREEPSCHALENSCHARNIEREN

LANGE DEURGREEP 
GS 49011 
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LANGE DEURGREEP 
LUCIA GST 

ka
sj

m
ie

rg
ri

js

ka
sj

m
ie

rg
ri

js

KOMGREEP 
CIRCLE
grafietzwart

KOMGREEP 
CIRCLE
RVS-look mat  
(passend bij fluweelgrijs)

KOMGREEP 
CIRCLE
kasjmiergrijs

MINIMAL MODERN BB
kasjmiergrijs

MINIMAL MODERN BB
fluweelgrijs

MINIMAL MODERN BB
grafietzwart

PASSENDE PRODUCTEN

2- en 3-DLG. SCHARNIEREN  
Grafietzwart, kasjmiergrijs  
en matte RVS-look
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