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Voor  
aluminium  

kozijnen  
en deuren



In deze speciaal voor u samengestelde collectie komen hoogwaardige kwaliteit en 
stijlvol design samen. Dat geeft u een slimme oplossing om een uniforme uitstral-
ing eenvoudig samen te stellen. In deze collectie zijn opgenomen: raamkrukken, 
schuifdeurgrepen, deurkrukken,  duwers en rozetten.

Raambeslag

Intura.



Sobinco

• 30000-671

EV1

greenteQ

• FG61.SG100.ER

RVS

HvN

• 3018

EV1

Sobinco EDGE 

BLACK

• 30000-674

zwart

Sobinco EDGE 

BLACK

• 30000-673 CYL

zwart

Sobinco

• 30000-671 CYL

EV1

Sobinco EDGE COLOUR

• 30000-674 / 673 CYL

450+ RAL kleuren

greenteQ

• FG61.L.ER

RVS

HvN

• 3019

EV1

Sobinco EDGE BLACK

•  35300-682-25

zwart

óók leverbaar als EDGE COLOUR
450+ RAL kleuren

   Sobinco EDGE BLACK

• 35300-682-25 CYL

zwart

óók leverbaar als EDGE COLOUR

450+ RAL kleuren

RAAMKRUKKEN



Deurbeslag

Intura.



HvN

• 2018 op 6011

binnen- & buitenzijde

EV1

Sobinco EDGE BLACK

• 82710L

binnen- & buitenzijde

zwart

óók leverbaar als EDGE COLOUR

450+ RAL kleuren

Sobinco EDGE BLACK

• 82715L

binnen- & buitenzijde

zwart

óók leverbaar als EDGE COLOUR

450+ RAL kleuren

HvN

• 2018 op 6035

buitenzijde

EV1

HvN

• cillinderrozet 493

EV1 en RVS

HvN

• 740 op 6011

buitenzijde

EV1

greenteQ

• deurknop verkropt vast

RVS

greenteQ

• TG110.ER.GS.45

RVS

HvN

• 740 op 6035

buitenzijde

EV1

HvN

• cillinderrozet 

 498 kerntrek

EV1 en RVS

HvN

• 743 op 6011

buitenzijde

EV1

HvN

• 743 op 6035

buitenzijde

EV1

HvN

• cillinderrotzet 

1823

EV1

greenteQ

• DG61

binnen- & buitenzijde

RVS

greenteQ

• TG10.ER.GKL

RVS
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DEURKRUKKEN EN DUWERS



Intura.

Deurbeslag schuifsystemen



HvN

• 2028 op 6066 binnenzijde

• 2028 op 6033 buitenzijde

• komgreep 6060

EV1

HEFSCHUIFGREPEN

SCHUIFGREPEN

HvN

• 8047 op 6011

  binnen- & buitenzijde

• 6011 komgreep

EV1

Sobinco

•   6750 CYL 

binnen- & buitenzijde

•  Komgreep  

450+ RAL kleuren

greenteQ

• HSTG61.ER

• komgreep HSTG

RVS

Sobinco HORIZON

• 74012BL

• komgreep 82190L

EV1

Sobinco EDGE BLACK

• 74014L

• komgreep 8297901

zwart

óók leverbaar als EDGE COLOUR

450+ RAL kleuren

HEFSCHUIF- EN SCHUIFGREPEN



Voor elke daglichtoplossing

Bekijk ook onze andere folders 
online of bestel op www.intura.nl

Intura is de distributiepartner voor de 
Nederlandse markt van één van Europa’s  
meest innovatieve daglichtproducenten. 

Intura biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte 
daken, zoals dakramen en platdakramen, maar ook voor 
gevels zoals kozijnen en deuren. Intura bouwt met deze 
samenwerking op decennia lange daglichtervaring. Naast 
een gezonde mix van daglicht en ventilatie voor extra 
leefcomfort, leveren onze producten tevens een bijdrage aan 
het terugdringen van het energieverbruik. 

Minimaal de beste kwaliteit en een product dat een 
duurzame en aangename oplossing biedt voor een 
betere prijs! Dit is ons dagelijkse motto waarmee 

we bij willen dragen aan een aangename leefomgeving 
onder de Nederlandse daken. Met een sterk gevoel van 
verantwoordelijkheid voor onze klanten, medewerkers, het 
milieu en de samenleving, werken we met ons team met 
veel plezier aan het leveren van kwalitatieve producten, het 
verlenen van optimale service en aan duurzame innovatieve 
producten voor de toekomst.

Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten 
worden ontleend.
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