
Krukkenoverzicht



PURITY® BY REYNAERS

De PURITY® krukkenlijn is een exclusief ontwerp voor en van 

Reynaers Aluminium.

Elke PURITY® kruk wordt gekenmerkt door een stijlvolle en subtiele 

gravering van de Reynaers merknaam.

REVOLUTIONAIR MATERIAAL 

De PURITY® reeks is bijzonder vernieuwend op het vlak van 

materiaal, productie, moduleerbaarheid en installatie. Er wordt 

gebruik gemaakt van het gloednieuwe materiaal Pura™, waarvoor 

Reynaers wereldwijd de exclusiviteit heeft voor de productie 

van raam- en deurkrukken. De krukken worden voorzien van een 

Biov™ (Bioecologic Ion Overlay) oppervlaktebehandeling. Met 

dit productieproces worden de krukken in het Pura™ materiaal 

behandeld met een niet-toxische variant van roestvrij staal waaruit 

de chroomdeeltjes verwijderd werden. Op die manier zijn de krukken 

corrosievrij, hypoallergeen, antiallergisch en 100% recycleerbaar. Dit 

revolutionaire materiaal is bovendien gemakkelijk te onderhouden 

met 100% natuurlijke schoonmaakproducten.
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Italiaans design voor Reynaers raam- en deurkrukken

Designer Leo De Carlo, een leerling van Philippe Starck, bestudeerde voor het ontwerp van een nieuwe collectie raam- en deurkrukken de 

typische architecturale stijl van de Reynaers aluminium systemen en hun integratie in woningen en projecten. De PURITY® reeks raam- 

en deurkrukken werd zo optimaal op de gebruiks- en designnoden van bouwers en verbouwers afgestemd. Het resultaat is een sterk 

staaltje van top-design en ergonomie voor hedendaagse aluminium ramen en deuren vervaardigd met een gloednieuw revolutionair 

materiaal en productieproces. Dankzij de uitgepuurde vormgeving heeft de PURITY® handgreep alle troeven in huis om uit te groeien 

tot een designklassieker.
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î PURITY deurkrukken

doorgaande stift  
voor dubbele kruk

doorgaande stift  
voor dubbele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

061.7125.--

061.7125.--

061.7110.PC

061.7100.PC

061.7124.PC

061.7124.PC

DESIGN

COMFORT
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061.7146.PC  
(dikte 2mm)

061.7147.PC  
(dikte 4mm)

061.7148.PC  
(dikte 6mm)

DESIGN PLAT

061.7361.PC  
(deurkruk Eco)

061.7364.PC  
(deurkruk CS 77 / CS 86)

061.7362.PC  
(deurkruk ES 50 / CS 68)

061.7365.PC  
(deurkruk CS 77RE / CS 86)

061.7363.PC  
(deurkruk CS 68 / CS 77)

061.7366.PC  
(deurkruk CS 86 / CS 104)

CILINDERPLAATJE
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î PURITY raamkrukken

061.7100.PC

061.7110.PC

061.7137.PC (raamkruk CS 68 / CS 77 / CS 86 / CS 104 / CF 77)

061.7400.--

061.7400.--

061.7126.--

061.7126.--

061.7124.PC

061.7124.PC

DESIGN

COMFORT

DESIGN PLAT 
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î PURITY schuifdeurkrukken

DESIGN

COMFORT

doorgaande stift  
voor dubbele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

061.7126.--

061.7110.PC

061.7124.PC

doorgaande stift  
voor dubbele kruk

halve expanderende  
stift voor enkele kruk

061.7126.--

061.7100.PC

061.7124.PC
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î PURITY hefschuifkrukken

061.7105.PC

061.7115.PC

stift i.f.v. toepassing

stift i.f.v. toepassing

061.7106.PC

061.7116.PC

DESIGN

COMFORT
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î PURITY kleuren

Moonlight White  

(ref.: WHMA)

Moonlight White is een zacht grijze tint die het best past bij 

klassieke kleuren. De matte uitvoering van Moonlight White 

zorgt voor een fluweeleffect. 

Sapphire Black  

(ref.: LBMA)

Sapphire Black is een mat zwarte kleur met een subtiel 

bronze ondertoon. De uitvoering van Sapphire Black is met 

een mat effect waardoor het zwart zeer zacht aanwezig is.    

Lithium  

(ref.: STST)

Lithium benadert het meest de inoxlook. Deze kleur past op 

vrijwel elke andere kleur door zijn neutraliteit. De inoxlook 

wordt daarenboven nog versterkt door de geborstelde 

uitvoering van het Lithium. 

Wie voor Lithium gaat, kiest voor tijdloosheid.



CLASSIC SELECTED BY REYNAERS

De CLASSIC krukkenlijn is een reeks van hoogwaardige producten 

die door Reynaers zijn geselecteerd aan de hand van creaties van 

vooraanstaande fabrikanten. Voor die exclusieve selectie hanteerde 

Reynaers de kwaliteit, functionaliteit en het passend design als 

voornaamste criteria.

De CLASSIC collectie draagt de Reynaers stempel door middel van 

een subtiele gravering op de kruk.
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CLASSIC LINE

Voor ieder wat wils!

De Reynaers Classic Line raam- en deurkrukken zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar. Het zijn degelijke krukken die in diverse 

 afwerkingen besteld kunnen worden. Zo zijn de meeste krukken beschikbaar in 250 gelakte RAL-kleuren en in anodisatie uitvoering. 
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î Deurkrukken

061.7130.XX deurkruk met cylinderopening binnen

061.7140.XX deurkruk met cylinderopening buiten

061.7131.XX deurkruk zonder cylinderopening binnen

061.7141.XX deurkruk zonder cylinderopening buiten

061.7132.XX deurkruk binnen

061.7142.XX deurkruk buiten

061.7133.XX deurkruk binnen

061.7143.XX deurkruk buiten

061.7134.XX deurkruk met cylinderopening binnen

061.7144.XX deurkruk met cylinderopening buiten

061.7135.XX deurkruk zonder cylinderopening binnen

061.7145.XX deurkruk zonder cylinderopening buiten

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren

HORIZON HORIZON

HORIZON HORIZON
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î Raamkrukken

060.6070.PA DK/KD/DR raamkruk

060.6071.PA DK/DR raamkruk afsluitbaar

060.6179.PA KD raamkruk afsluitbaar Din R

060.6181.PA KD raamkruk afsluitbaar Din L

060.6049.XX DK/KD/DR raamkruk

060.6067.XX DK/DR raamkruk afsluitbaar

060.6096.PA

DK/KD/DR raamkruk  

op insteekslot

061.6451.XX

DK/KD/DR raamkruk  

op insteekslot

060.6050.PA DK/KD/DR raamkruk

060.6068.PA DK/DR raamkruk afsluitbaar

060.6180.PA KD raamkruk afsluitbaar Din R

060.6182.PA KD raamkruk afsluitbaar Din L

HORIZON

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren
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î Schuifdeurkrukken

061.7130.XX deurkruk met cylinderopening binnen

061.7140.XX deurkruk met cylinderopening buiten

061.7131.XX deurkruk zonder cylinderopening binnen

061.7141.XX deurkruk zonder cylinderopening buiten

061.7132.XX deurkruk binnen

061.7142.XX deurkruk buiten

061.7133.XX deurkruk binnen

061.7143.XX deurkruk buiten

061.7134.XX deurkruk met cylinderopening binnen

061.7144.XX deurkruk met cylinderopening buiten

061.7135.XX deurkruk zonder cylinderopening binnen

061.7145.XX deurkruk zonder cylinderopening buiten

krukbediend

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren
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062.7750.PA handgreep binnen zonder cilinder

062.7751.PA handgreep buiten zonder cilinder

062.7752.PA handgreep binnen zonder cilinder

062.7753.PA handgreep buiten zonder cilinder

062.7740.PA handgreep binnen met cilinder

062.7741.PA handgreep buiten met cilinder

062.7742.PA handgreep binnen met cilinder

062.7743.PA handgreep buiten met cilinder

sleutelbediend

062.7745.XX handgreep binnen zonder cilinder 062.7744.XX komgreep buiten

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren
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î Hefschuifkrukken

062.7861.PA deurkruk binnen zonder cilinder

062.7862.PA deurkruk binnen met cilinder

062.7863.PA deurkruk buiten met cilinder

062.7872.PA komgreep buiten

Code XX : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL kleuren en anodisatie-uitvoering  •  Code PA : verkrijgbaar in 250 gelakte RAL-kleuren
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î CLASSIC LINE kleuren

De Classic Line krukken 

zijn beschikbaar in diverse 

afwerkings mogelijkheden 

waaronder een 250-tal 

RAL-kleuren of anodisatie.
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Meer dan 50 pagina’s inspiratie!

In de uitgebreide brochure “De puntjes op de i” ontdek je een brede waaier aan esthetische inspiratie en ideëen die optimaal passen 

bij jouw opvatting over de ideale woning. Ook krijg je meer gedetailleerde informatie over de diverse oplossingen en producten van 

Reynaers Aluminium. Wat zijn de laatste innovaties? En hoe verloopt de installatie van je aluminium ramen en deuren?

Vul de bon in op www.nieuweramen.be en ontvang dit GRATIS inspiratieboek bij jouw Reynaers vakman.

Vraag naar meer inspiratie?





Wie verder kijkt,  
kiest Reynaers Aluminium

Oude Liersebaan 266 • B-2570 Duffel

T +32 (0)15 30 88 10 • F +32 (0)15 30 88 80

info@reynaers.be • www.reynaers.be

www.nieuweramen.be
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