
                     SWF stalen raam en deurbeslag 

                    JPM Kok is o.a gespecialiseerd in stalen raam en deurbeslag. 

 Het assortiment van stalenraam en deurbeslag is beschikbaar voor raamfabri-

kanten, restaurateurs, verenigingen, openbare en particuliere gebouwen en 

huiseigenaren.  

 

Onze producten zijn geschikt voor traditionele en historische ramen, evenals 

moderne technisch geavanceerde systemen, zoals die met thermische onder-

breking en driedubbele beglazing. 

 

Onze kennis en expertise van raambeslag en raamsystemen betekent dat we u 

kunnen helpen met eventuele vragen die u heeft. 

 

kleur uitvoering is mat chroom en zwart, Oil rub brons, geborsteld koper, ge-

borsteld messing, donker brons en gun metal. 
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Raamboom voor stalenraam Curved    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 4 gats montageplaat 

Raamboom niet afsluitbaar  links, mat-chroom    B158N09FLSC  11002230 

Raamboom niet afsluitbaar rechts, mat-chroom   B158N09FRSC 

  

Raamboom niet afsluitbaar  links, zwart    B158N09FLBK   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart    B158N09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Curved    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 2 gats montage plaat of met klink nagel bevestiging 

Raamboom niet afsluitbaar  links, mat-chroom    B158N09FLSC   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, mat-chroom   B158N09FRSC 

  

Raamboom niet afsluitbaar  links, zwart    B158N09FLBK   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart    B158N09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Curved    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 4 gats montageplaat 

Raamboom afsluitbaar  links, mat-chroom    B158K09FLSC   

Raamboom afsluitbaar rechts, mat-chroom    B158K09FRSC 

   

Raamboom afsluitbaar  links, zwart     B158K09FLBK   

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart     B158K09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Curved    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging 

Raamboom afsluitbaar  links, mat-chroom    B158K09FLSC   

Raamboom afsluitbaar rechts, mat-chroom    B158K09FRSC 

   

Raamboom afsluitbaar  links, zwart     B158K09FLBK   

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart     B158K09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Raamboom voor stalenraam Straight   Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 4 gats montage plaat 

Raamboom niet afsluitbaar  links, mat-chroom    B195N09FLSC   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, mat-chroom   B195N09FRSC 

  

Raamboom niet afsluitbaar  links, zwart    B195N09FLBK   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart    B195N09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Straight   Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 2 gats montage plaat of met klink nagel bevestiging 

Raamboom niet afsluitbaar  links, mat-chroom    B195N09FLSC   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, mat-chroom   B195N09FRSC 

  

Raamboom niet afsluitbaar  links, zwart    B195N09FLBK   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart    B195N09FRBK 

 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Straight   Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 4 gats montageplaat  

Raamboom afsluitbaar links, mat-chroom    B195K09FLSC   

Raamboom afsluitbaar rechts, mat-chroom    B195K09FRSC 

   

Raamboom afsluitbaar links, zwart     B195K09FLBK   

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart     B195K09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Straight   Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 2 gats montageplaat  of met klinknagel bevestiging 

Raamboom afsluitbaar links, mat-chroom    B195K09FLSC   

Raamboom afsluitbaar rechts, mat-chroom    B195K09FRSC 

   

Raamboom afsluitbaar links, zwart     B195K09FLBK   

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart     B195K09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Raamboom voor stalenraam Arched    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 4 gats montageplaat 

Raamboom niet afsluitbaar  links, mat-chroom    B918N09FLSC   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, mat-chroom   B918N09FRSC 

   

Raamboom niet afsluitbaar  links, zwart    B918N09FLBK   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart    B918N09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Arched    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging 

Raamboom niet afsluitbaar  links, mat-chroom    B918N09FLSC   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, mat-chroom   B918N09FRSC 

   

Raamboom niet afsluitbaar  links, zwart    B918N09FLBK   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart    B918N09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

 Raamboom voor stalenraam Arched   Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 4 gats montageplaat 

Raamboom afsluitbaar links, mat-chroom    B918K09FLSC   

Raamboom afsluitbaar rechts, mat-chroom    B918K09FRSC 

   

Raamboom afsluitbaar links, zwart     B918K09FRBK   

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart     B918K09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom duplex voor stalenraam Arched  Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging 

Raamboom niet afsluitbaar duplex  links, mat-chroom   B918K09FLSC   

Raamboom niet afsluitbaar duplex rechts, mat-chroom   B918K09FRSC 

   

Raamboom niet afsluitbaar duplex  links, zwart    B918K09FLBK   

Raamboom niet afsluitbaar duplex rechts, zwart   B918K09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 
 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 

 

 

 

 



 

 

5      T: 035-6012433           info@jpmkok.nl 

Raamboom voor stalenraam Scroll    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 4 gats montageplaat 

Raamboom niet afsluitbaar  links, mat chroom    B205N09FLSC   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, mat chroom   B205N09FRSC 

   

Raamboom niet afsluitbaar  links, zwart    B205N09FLBK   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart    B205N09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Scroll    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 2 gats  montageplaat of met klink nagel bevestiging 

Raamboom niet afsluitbaar  links, mat chroom    B205N09FLSC   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, mat chroom   B205N09FRSC 

   

Raamboom niet afsluitbaar  links, zwart    B205N09FLBK   

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart    B205N09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Scroll    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 4 gats montageplaat 

Raamboom afsluitbaar  links, mat chroom    B205K09FLSC   

Raamboom afsluitbaar  rechts, mat chroom    B205K09FRSC  

  

Raamboom afsluitbaar links, zwart     B205K09FLBK   

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart     B205K09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom voor stalenraam Scroll    Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging 

Raamboom afsluitbaar  links, mat chroom    B205K09FLSC   

Raamboom afsluitbaar  rechts, mat chroom    B205K09FRSC  

  

Raamboom afsluitbaar links, zwart     B205K09FLBK   

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart     B205K09FRBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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BESLAG VOOR STALEN RAMEN  
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BESLAG VOOR STALEN RAMEN  
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Raamboom duplex voor stalenraam Curved  Artikel nr  Bestel nr 

Raamboom met 4 gats montage plaat 

Raamboom afsluitbaar duplex  links, mat-chroom   B158K09FDULSC   

Raamboom niet afsluitbaar duplex rechts, mat-chroom   B158K09FDURSC 

   

Raamboom afsluitbaar duplex  links, zwart    B158K09FDULBK   

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, zwart    B158K09FDURBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom duplex voor stalenraam Straight  Artikel nr  Bestel nr  

Duplex raamboom met 4 gats montageplaat 

Raamboom afsluitbaar duplex  links, mat-chroom   B195K09FDULSC   

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, mat-chroom   B195K09FDURSC 

   

Raamboom afsluitbaar duplex  links, zwart    B195K09FDULBK   

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, zwart    B195K09FDURBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom duplex voor stalenraam Arched  Artikel nr  Bestel nr  

Duplex raamboom met 4 gats montageplaat 

Raamboom afsluitbaar duplex  links, mat-chroom   B198K09FDULSC   

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, mat-chroom   B198K09FDURSC 

   

Raamboom afsluitbaar duplex  links, zwart    B198K09FDULBK   

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, zwart    B198K09FDURBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamboom duplex voor stalenraam Scroll   Artikel nr  Bestel nr  

Duplex raamboom met 4 gats montageplaat 

Raamboom afsluitbaar duplex  links, mat-chroom   B205K09FDULSC   

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, mat-chroom   B205K09FDURSC 

   

Raamboom afsluitbaar duplex  links, zwart    B205K09FDULBK   

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, zwart    B205K09FDURBK 

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Verbindingsstang voor duplex raamboom    Artikel nr  Bestel nr 

Verbindingsstang voor duplex raamboom 600 mm, chroom mat B646/600/SC    

Verbindingsstang voor duplex raamboom 750 mm, chroom mat B646/750/SC  

Verbindingsstang voor duplex raamboom 900 mm, chroom mat B646/900/SC  

Verbindingsstang voor duplex raamboom 1050 mm, chroom mat B646/1050/SC  

Verbindingsstang voor duplex raamboom 1200 mm, chroom mat B646/1200/SC  

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Verbindingsstang voor duplex raamboom    Artikel nr  Bestel nr 

Verbindingsstang voor duplex raamboom 600 mm, zwart  B646/600/BK    

Verbindingsstang voor duplex raamboom 750 mm, zwart  B646/750/BK  

Verbindingsstang voor duplex raamboom 900 mm, zwart  B646/900/BK  

Verbindingsstang voor duplex raamboom 1050 mm, zwart  B646/1050/BK  

Verbindingsstang voor duplex raamboom 1200 mm, zwart  B646/1200/BK  

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

De lengtes zoals vermeld zijn vaste maten 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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BESLAG VOOR STALEN RAMEN  
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BESLAG VOOR STALEN RAMEN  
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Montageplaat voor raamboom     Artikel nr  Bestel nr 

Montageplaat voor raamboom , mat chroom    SS99PF1SC 

 

 

 

Montageplaat voor raamboom klinknagel bevestiging zwart  SS99PF1BK  50599004 

 
Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 
  

Montageplaat voor raamboom     Artikel nr  Bestel nr 

Montage hoekplaat side fix , chroom-mat    B289SFSC 

Montage hoekplaat side fix , zwart     B289SFBK 

Voor meer  technische informatie zie catalogus SWF 

Voor meer  technische informatie zie catalogus SWF 
Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

 

 

Oploop plaat met korte pennen    Artikel nr  Bestel nr 

Oploopplaat 3 mm met korte bevestigings nok, brass   B558/3  

Oploopplaat 5 mm met korte bevestigings nok, brass   B650/5   50650002 

Oploopplaat 6 mm met korte bevestigings nok, brass   B555/6 

Oploopplaat 7 mm met korte bevestigings  nok, brass   B559/7   

 

Oploop plaat met lange pennen    Artikel nr  Bestel nr 

Oploopplaat 3 mm met lange bevestigings nok, brass   B557/3L   

Oploopplaat 5 mm met lange bevestigings nok, brass    B651/5L   

Oploopplaat 7 mm met lange bevestigings nok, brass   B5567L 

   

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Sluithaak voor raamboom     Artikel nr  Bestel nr 

Sluithaak voor raamboom , nikkel     S750NP 

Voor naar binnen draaiende ramen 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

SWF sluithaak voor raamboom    Artikel nr  Bestel nr 

Sluithaak links voor raamboom      S750LNP 

Sluithaak rechts voor raamboom     S570RNP 

Voor naar binnen draaiende ramen 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraambeslag 

Sluithaak op plaat       Artikel nr  Bestel nr 

Sluithaak voor raamboom op plaat, chroom-mat   B266FHWSC  50266FH0 

Sluithaak voor raamboom op plaat, zwart    B266FHWBK 

Voor naar binnen draaiende ramen 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 
  

Sluithaak op plaat met kierstand    Artikel nr  Bestel nr 

Sluithaak met kierstand voor raamboom op plaat, chroom-mat  B267FDHWSC 

Sluithaak met kierstand voor raamboom op plaat, zwart  B267FDHWBK 

Voor naar binnen draaiende ramen 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Raamuitzetter curved voor      Artikel nr  Bestel nr 

Raamuitzetter 150 mm, chroom-mat     B375150SC   

Raamuitzetter 200 mm, chroom-mat     B375200SC  50375200 

  

Raamuitzetter 150 mm, zwart      B375150BK   

Raamuitzetter 200 mm, zwart      B375200BK  50375215 

 

Raamuitzetter  wordt zonder montage steunen geleverd zie de mogelijkheden  

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

 

Raamuitzetter Straight      Artikel nr  Bestel nr 

Raamuitzetter 150 mm, chroom mat     B395150SC  50395150 

Raamuitzetter 200 mm, chroom mat     B395200SC  50395200 

Raamuitzetter 250 mm, chroom mat     B395250/SC  50395250 

 

Raamuitzetter 150 mm, zwart      B395150BK   

Raamuitzetter 200 mm, zwart      B395200BK   

Raamuitzetter 250 mm, zwart      B395250BK  50395220 

Raamuitzetter  wordt zonder montage steunen geleverd zie de mogelijkheden  

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

Raamuitzetter Monkey tail     Artikel nr  Bestel nr 

Raamuitzetter zonder, 150 mm, chroom-mat    B400150CS   

Raamuitzetter zonder, 200 mm, chroom-mat    B400200CS  

  

Raamuitzetter zonder, 150 mm, zwart     B400150BK   

Raamuitzetter zonder, 200 mm, zwart     B400200BK  

 

Raamuitzetter  wordt zonder montage steunen geleverd zie de mogelijkheden  

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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BESLAG VOOR STALEN RAMEN  
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BESLAG VOOR STALEN RAMEN  
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Raamuitzetter Butterfly      Artikel nr  Bestel nr 

Glij raamuitzetter dubbel , 250/190 mm, chroom-mat   B59OG250CS   

Glij raamuitzetter dubbel, 300/240 mm, chroom-mat   B59OG300CS   

  

Glij raamuitzetter dubbel, 250/190 mm, zwart    B59OG250BK  

Glij raamuitzetter zonder, 300/240 mm, zwart    B59OG300BK   

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

 

 

Raamuitzetter Classic met ronde knop   Artikel nr  Bestel nr 

Glij raamuitzetter dubbel , 250/190 mm, chroom-mat   B59KN250/190OGSC   

Glij raamuitzetter dubbel, 300/240 mm, chroom-mat   B59KN300/240OGSC  

  

Glij raamuitzetter dubbel, 250/190 mm, zwart    B59KN250/190OGBK   

Glij raamuitzetter dubbel, 300/240 mm, zwart    B59KN300/240OGBK 

  

 Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

  

  

Raamuitzetter classic single stay    Artikel nr  Bestel nr 

Glij raamuitzetter enkel, 250 mm, chroom-mat    B59S250SC   

Glij raamuitzetter enkel, 300 mm, chroom-mat    B59S300SC 

   

Glij raamuitzetter enkel, 250 mm, zwart    B59S250BK   

Glij raamuitzetter enkel, 300 mm, zwart    B59S300BK  

 

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

SWF Raamuitzetter classic single stay   Artikel nr  Bestel nr 

Glij raamuitzetter enkel, 250 mm, chroom-mat    T59S/250SC   

Glij raamuitzetter enkel, 300 mm, chroom-mat    T59S/300SC 

   

Glij raamuitzetter enkel, 250 mm, zwart    T59S/250AB   

Glij raamuitzetter enkel, 300 mm, zwart    T59S/300AB  

 

Geschikt voor houten ramen  

Prijs en levertijd op aanvraag 

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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BESLAG VOOR STALEN RAMEN  
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Montage steun voor raamuitzetter    Artikel nr  Bestel nr 

Montage steun raamuitzetter terugligging 3 mm, chroom-mat  B375FB03SC  50375F03

  

Montage steun raamuitzetter terugligging 5 mm, chroom-mat  B375FB05SC   

Montage steun raamuitzetter terugligging 7 mm, chroom-mat  B375FB07SC 

 

Montage steun raamuitzetter terugligging 3 mm, zwart   B375FB03BK   

Montage steun raamuitzetter terugligging 5 mm, zwart   B375FB05BK   

Montage steun raamuitzetter terugligging 7 mm, zwart   B375FB07BK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

Stelpen voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat    B375THPBSC  50375T00 

Stelpen voor raamuitzetter, zwart     B375THPBBK 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  
 

Stelpen voor raamuitzetter    Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat    B375SHPBSC  

Stelpen voor raamuitzetter, zwart     B375SHPBBK  

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 
  

Steun voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat    B375RSTSC  50375R00 

Stelpen voor raamuitzetter, zwart     B375RSTBK  

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 
  

  

 

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Stelpen voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter afsluitbaar, chroom-mat   B375LTHPBSC   

Stelpen voor raamuitzetter afsluitbaar, zwart    B375LTHPBBK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus SWF 
Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

 

  

Montage steun voor raamuitzetter    Artikel nr  Bestel nr 

Montage steun raamuitzetter terugligging 3 mm,    S375FB   

Montage steun raamuitzetter terugligging 5 mm,    S375FB 

Montage steun raamuitzetter terugligging 7 mm,    S375FB 

Deze montage steunen zijn voorzien van klinknagels 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
 

  

 

Stelpen voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter       S375THPB 

Deze stelpen steun is voorzien van klinknagels 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

Steun voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Steun voor raamuitzetter      S375RST 

Deze houder steun is voorzien van klinknagels 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

 

  

 

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Stelpen voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat    B375VPBCS   

Stelpen voor raamuitzetter, zwart     B375VPBBK 

   

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

 

  

 

Stelpen afsluitbaar  voor raamuitzetter   Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter afsluitbaar, chroom-mat ,   B375VLPB/CS   

Stelpen voor raamuitzetter afsluitbaar, zwart    T375VLPB/BK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 
  

Stelpen voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat    B375THPSSC  

Stelpen voor raamuitzetter, zwart     B375THPSBK  

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

  

Steun voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat    B375VRSTSC   

Stelpen voor raamuitzetter,  zwart     T375VRSTBK  

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 
  

  

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Opvulplaatje voor       Artikel nr  Bestel nr 

Opvulplaatje 2 mm voor montage, chroom-mat    B375SPSC   

Opvulplaatje 2 mm voor montage, zwart    B375SPBK   

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

 

 

 

Montage steun voor raamuitzetter    Artikel nr  Bestel nr 

Montage steun voor raamuitzetter, chroom-mat   B375FBIGSC  

Montage steun voor raamuitzetter, zwart    B5375FBIGBK 

Geschikt voor naar binnen draaiende ramen 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
 

Stelpen voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat    T375RP03SC  

Stelpen voor raamuitzetter, zwart     T375RP03BK   

Geschikt voor houten ramen 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

Stelpen voor raamuitzetter     Artikel nr  Bestel nr 

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat ,    T375PIN07SC  

Stelpen voor raamuitzetter, zwart     T375PIN07BK 

Geschikt voor houten ramen in combinatie met steun B375FB 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Raamcombi enkel       Artikel nr  Bestel nr 

Raamcombi  enkel, chroom-mat     B99SSC 

Raamcombi enkel, zwart      B99SBK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

Raamcombi dubbel met stang     Artikel nr  Bestel nr 

Raamcombi voor (2 stuks) dubbel uitvoering, chroom-mat  B99DSC  50009901 

Raamcombi voor (2 stuks) dubbel uitvoering, zwart   B99DBK 

Zonder Tussen stang 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

 

 

Tussenstang voor Raamcombi dubbel   Artikel nr  Bestel nr 

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 600 mm, chroom-mat  B99DSC 

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 750 mm, chroom-mat  B99DSC 

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 900 mm, chroom-mat  B99DSC 

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 600 mm, zwart   B99DBK 

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 750 mm, zwart   B99DBK 

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 900 mm, zwart   B99DBK 

Trek ring voor dubbel Raamcombi, chroom-mat   B99RSC 

Trek ring voor dubbel Raamcombi, zwart    B99RBK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

Opleg raamslot       Artikel nr  Bestel  nr 

Opleg raamslot te bedienen met een 8 mm sleutel, chroom mat B805/SC 

Sleutel voor bedienen van raamslot     B805keySC 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Raamknip        Artikel nr  Bestel nr 

Raamknip zonder sluitplaat, chroom-mat    B36SC   

Raamknip zonder sluitplaat, zwart     B36BK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

 

 

Sluitplaat voor raamknip     Artikel nr  Bestel nr 

Sluitplaat voor Raamknip , blank staal     S739NA 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

 

 

 

 

Sluitplaat voor raamknip     Artikel nr  Bestel nr 

Sluitplaat voor raamknip 24 mm, chroom-mat    SS41SC 

Sluitplaat voor raamknip 24 mm, zwart     SS41BK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

,   

Sluitplaat voor raamknip     Artikel nr  Bestel nr 

Sluitplaat voor raamknip 19 mm,  chroom mat    SS41FFSC 

Sluitplaat voor raamknip 19 mm, zwart     SS41FFBK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 

 

 

 

 



 

 

25      T: 035-6012433           info@jpmkok.nl 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier Traditional,  klinknagel en las bevestiging   B543BBINA 

Worden per paar geleverd  

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

  

 

 

 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier hoek las  bevestiging  blank staal    BS520INA 

Worden per paar geleverd 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 
 

 

 

 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier hoek voor las bevestiging ,   blank staal   S1025NA 

Worden per paar geleverd 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Bullit paumelle voor raam en deur rechts, messing onbehandeld B204R1NA 

Bullit paumelle voor raam en deur links, messing onbehandeld  B204L1NA 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier Slim-line 75 mm voor raam en deur, messing-onbehandeld BS1260NA   

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

 

 

 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Speun voor horizontal en vertical raam, messing-onbehandeld  B6/2NA 

Worden per paar geleverd 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

 

 

 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier Slim Line voor boven scharnierend  ramen   B528MWNA 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier Slim line boven scharnierend, messing onbehandeld B528RNA 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier Slim Line 50 mm veiligheids, messing-onbehandeld  BS2050NA   

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

 

 

 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Bullit paumelle scharnier met beveiliging, messing-onbehandeld B202LNA 

Bullit paumelle scharnier met beveiliging, messing-onbehandeld B202W50TB 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

 

 

 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Bullit paumelle scharnier beveiliging, rechts, messing-onbehandeld B203RNA 

Bullit paumelle scharnier beveiliging, links, messing-onbehandeld B203LNA 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier paumelle las aan bevestiging, rechts   S1036R 

Scharnier paumelle las aan bevestiging, links    S1036L 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Scharnieren       Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier Slim Line  100mm messing-onbehandeld   BS2100NA  

Met nylon lagering  

 

Scharnier Slim Line  100mm messing-onbehandeld   BS2100NWNA  

Zonder nylon lagering  

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

 

 

 

Scharnier       Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier Slim Line, boven scharnierend, messing-onbehandeld BS2050EXTNA 

50 mm 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

 

 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier Projection Slim line , messing-onbehandeld   BS3100NA 

100 mm hoog met nylon lagering 

Voor meer  technische informatie zie catalogus stalenraam beslag 

Scharnier        Artikel nr  Bestel nr 

Scharnier Projection Slim line 100 mm, messing-onbehandeld  BS3100NWNA 

Zonder nylon lagering 

Voor meer  technische informatie zie catalogus SWF 

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Kantschuif         Artikel nr  Bestel nr 

Inbouw kantschuif slim line 150 mm afsluitbaar, chroom-mat  B85C150SC 

Inbouw kantschuif slim line 150 mm afsluitbaar, zwart   B85C150BK 

  

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

  

 

 

 

Kantschuif        Artikel nr  Bestel nr 

Opbouw schuif  slim line afsluitbaar 150 mm chroom-mat  B85F150SC 

Opbouw schuif  slim line afsluitbaar 150 mm zwart   B85F150BK 

  

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

Kantschuif        Artikel nr  Bestel nr 

Inbouw kantschuif slim line 150 mm afsluitbaar, chroom-mat  B85CG150SC 

Inbouw kantschuif slim line 150 mm afsluitbaar, zwart   B85CG150BK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

Schuif grendel       Artikel nr  Bestel nr 

Opbouw schuif  slim line afsluitbaar 150 mm chroom-mat  B85FG150SC 

Opbouw schuif  slim line afsluitbaar 150 mm zwart   B85FG150BK 

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
 
 
  
 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Kantschuif opbouw 300 mm     Artikel nr  Bestel nr 

Schuif zichtbare bevestiging 300 mm afsluitbaar, chroom mat  B85F300/SC 

Schuif zichtbare bevestiging 300 mm afsluitbaar, zwart  B85F300BK 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

 

 

 

Kantschuif opbouw 450 mm     Artikel nr  Bestel nr 

Schuif zichtbare bevestiging 450 mm afsluitbaar, chroom mat  B85F450SC   

Schuif zichtbare bevestiging 450 mm afsluitbaar, zwart  B85F450BK 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

Kantschuif verlenstuk     Artikel nr  Bestel nr 

Schuif verlengstuk  450 mm, chroom mat    B85C450EXTSC 

Schuif verlengstuk  450 mm, zwart     B85C450EXTBK 

Toe te passen op de drie lengtes  

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

   

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Kiestand begrenzer      Artikel nr  Bestel nr 

Kierstand begrenzer links afsluitbaar,      S4463LYP  50446301 

Kierstand begrenzer rechts afsluitbaar,     S4463RYP  50446302 

Afgebeeld rechts 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

 

 

Kierstand begrenzer      Artikel nr  Bestel nr 

Kierstand begrenzer, ontkoppelbaar     SS571     

per paar  

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

 

 

Frictie schaar met demper     Artikel nr  Bestel nr 

Frictie schaar  met  veer demper, en Instelbare frictie   B574D320NA  

Huis uitgevoerd in messing en arm van RVS 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Multi point rails/sluiting      Artikel nr  Bestel nr 

Multi point sluiting  2 x 304 mm rvs uitvoering    MPR65NA   

  

 

Multi point sluitplaat      Artikel nr  Bestel nr 

Multi point sluitkast voor rails      MPKEEPW30   

   

 

 

Drive/connector block      Artikel nr  Bestel nr 

Multi Point drive en connector      MPDRBW30  

Past op het rail system MPR65NA 

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Mulipoint raamkruk serie Curved    Artikel nr  Bestel nr 

Raamkruk voor multipoint links afsluitbaar, chroom-mat  MP158K12SC   

Raamkruk voor multipoint rechts afsluitbaar, chroom-mat  MP158K12SC  

 

Raamkruk voor multipoint links afsluitbaar, zwart   MP158K12BK   

Raamkruk voor multipoint rechts afsluitbaar, zwart   MP158K12BK  

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

Mulipoint raamkruk serie Curved    Artikel nr  Bestel nr 

Raamkruk voor multipoint links niet  afsluitbaar, chroom-mat  MP158N12SC   

Raamkruk voor multipoint rechts niet afsluitbaar, chroom-mat  MP158N12SC  

 

Raamkruk voor multipoint links niet afsluitbaar, zwart   MP158N12BK   

Raamkruk voor multipoint rechts niet afsluitbaar, zwart   MP158N12BK  

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

Mulipoint raamkruk serie Arched    Artikel nr  Bestel nr 

Raamkruk voor multipoint links afsluitbaar, chroom-mat  MP918K12SC   

Raamkruk voor multipoint rechts afsluitbaar, chroom-mat  MP918K12SC  

 

Raamkruk voor multipoint links afsluitbaar, zwart   MP918K12BK   

Raamkruk voor multipoint rechts afsluitbaar, zwart   MP918K12BK  

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

Mulipoint raamkruk serie Arched     Artikel nr  Bestel nr 

Raamkruk voor multipoint links niet afsluitbaar, chroom-mat  MP918N12SC   

Raamkruk voor multipoint rechts niet afsluitbaar, chroom-mat  MP918N12SC  

 

Raamkruk voor multipoint links niet afsluitbaar, zwart   MP918N12BK   

Raamkruk voor multipoint rechts niet afsluitbaar, zwart   MP918N12BK  

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus  stalenraam beslag 
  

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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SWF Mulipoint raamkruk serie Monkey Tail  Artikel nr  Bestel nr 

Raamkruk voor multipoint links afsluitbaar, chroom-mat  MP400K12SC   

Raamkruk voor multipoint rechts afsluitbaar, chroom-mat  MP400K12SC  

 

Raamkruk voor multipoint links afsluitbaar, zwart   MP400K12BK   

Raamkruk voor multipoint rechts afsluitbaar, zwart   MP400K12BK  

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus SWF 
Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

 

SWF Mulipoint raamkruk serie Monkey Tail  Artikel nr  Bestel nr 

Raamkruk voor multipoint links niet  afsluitbaar, chroom-mat  MP400N12SC   

Raamkruk voor multipoint rechts niet afsluitbaar, chroom-mat  MP400N12SC  

 

Raamkruk voor multipoint links niet afsluitbaar, zwart   MP400N12BK   

Raamkruk voor multipoint rechts niet afsluitbaar, zwart   MP400N12BK  

 

Voor meer  technische informatie zie catalogus SWF 
Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk 

 

 

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Metaal schroef M5 x 10 mm     Artikel nr  Bestel nr 

Metaalschroef lenskop met gleuf      M510SRC 

   

Metaalschroef lenskop met kruiskop      M510SRC  

 

Metaal schroef M5 x 8 mm     Artikel nr  Bestel nr 

Metaalschroef lenskop met gleuf      M508SRC   

Metaal schroef M6 x 10 mm     Artikel nr  Bestel nr 

Metaalschroef cilinderkop met gleuf      M610SCH   

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 
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Deurkruk blokmodel     Artikel nr  Bestel nr 

Deurkruk met ovale rozet blokmodel, chroom-mat   B850SC    

Deurkruk met ovale rozet blokmodel, zwart    B850BK 

 

Deurkruk met ovale rozet blokmodel, chroom-mat   B850SC    

Deurkruk met ovale rozet blokmodel, zwart    B850BK 

 

 

Deurkruk boot model      Artikel nr  Bestel nr 

Deurkruk met ovale rozet bootmodel, chroom-mat   B860SC    

Deurkruk met ovale rozet bootmodel, zwart    B860BK 

 

Deurkruk met ovale rozet bootmodel, chroom-mat   B860SC    

Deurkruk met ovale rozet bootmodel, zwart    B860BK 

 

 

Cilinderrozet       Artikel nr  Bestel nr 

Cilinderrozet zichtbare  bevestiging, mat chroom   B851SC    

Cilinderrozet zichtbare  bevestiging, zwart    B851BK   

 

Afdek rozet voor cilinderrozet, mat chroom    B851SC    

Afdek rozet voor cilinderrozet, zwart     B851BK  

 

  

 

BESLAG VOOR STALEN RAMEN 

 

 

 

 


