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FrameTec PremiumMasterTrack FT

Onze passie is glas. De Bohle Groep werd in 1923 als familiebe-
drijf opgericht en heeft vandaag de dag bijna 400 medewerkers 
op 15 locaties in Duitsland en in het buitenland. Wij zijn een van 
‚s werelds toonaangevende ontwikkelaars, fabrikanten en leve-
ranciers van glasbeslag, schuifdeuroplossingen, gereedschap-
pen, machines en verbruiksartikelen voor glasbewerking en 
-afwerking. Bohle AG heeft haar expertise in de afgelopen jaren 
gestaag uitgebreid, met name op het gebied van schuifdeuren 
en douchebeslag, en heeft zich zo ontwikkeld van een leveran-
cier tot een fabrikant van hoogwaardige productoplossingen 
voor de binnenhuisarchitectuur met glas. 

Onze producten zijn altijd afgestemd op onze klantgroepen uit 
de handwerkers, handel en industrie. 
Kwaliteit is het leidende principe bij Bohle - in alle processen. 
Wij maken deze claim waar door het merendeel van onze 
producten zelf te ontwikkelen en te produceren in Duitsland. Wij 
hebben ons gecommitteerd aan strenge kwaliteitsnormen om 
onze klanten altijd te voorzien van producten van optimale kwa-
liteit. Wij laten dit regelmatig controleren door TÜV Rheinland 
volgens de standaardeisen van ISO 9001:2015 en zijn sinds 1998 
gecertificeerd volgens de standaardeisen van ISO 9001.

Welkom in de interieurbouw-wereld 
van Bohle!
Lichtdoorlatende transparantie, 100% veiligheid en snelle, 
intuïtieve montage. De eisen voor een hoogwaardige inrichting 
met glas zijn net zo gevarieerd als de bouw- en ruimtesituatie 
zelf - en niet in de laatste plaats zijn ze net zo individueel als de 
mensen die er gebruik van maken of er wonen. Met de Bohle-
interieuroplossingen kunt u de meest uiteenlopende toepassin-
gen voor een moderne en comfortabele inrichting realiseren: 
wij bieden u slimme, technische oplossingen voor bijna elke 
inbouwsituatie en ontwerpvereiste. Met Bohle kunt u vertrou-
wen op geteste veiligheid en op onze bekende, hoge kwaliteit.

Met name ons MasterTrack-schuifdeursysteem of het FrameTec-
scheidingswandsysteem zijn voorbestemd om optimaal gebruik 
te maken van ruimtesituaties en deze individueel in te richten. 
Daarnaast kunt u kiezen uit 8 draaideursystemen waarmee u 
voor elke stijl en behoefte het juiste ontwerp en de optimale 
technische oplossing kunt vinden. Daarnaast bieden wij u alles 
wat u nodig heeft voor een professionele inrichting met glas, 
van profielen en puntbevestigingen tot spiegelbevestigingen en 
systemen voor volbeglazingen en accessoires. 

Uw voordelen:

• Slimme, eenvoudig te installeren oplossingen
• Geteste veiligheid door gecertificeerde testcentra
• Hoge, betrouwbare kwaliteit
• Professioneel, technisch advies
• Montagevideo‘s, montagehandleidingen of technische tekeningen op www.bohle.com

Wie we zijn



MasterTrack FT

Alva



SafeMax®Stangengriff

VetroMount



SCHUIFDEURSYSTEMEN
Bohle MasterTrack FT 11
Bohle SlideTec 20
Bohle SlideTec Premium Floor 36

DRAAIDEURSYSTEMEN
Alea 46
Olis  52
Studio Private Line 66
Studio 77
Kozijnonafhankelijke scharnieren 81
TECTUS® 85
Selco 88
Bohle 91

GLASBESLAG VOOR
GEHEEL GLAZEN OPSTELLINGEN
Hoekscharnier 96
Patch 109
Alva 116
loerveer 120

GREPEN VOOR GLAZEN DEUREN
T-greep 140
Deurgrepen voor glazen schuifdeuren 146

SCHEIDINGSWANDSYS
FrameTec Premium 125
FrameTec Select 2.0 130



VALBEVEILIGENDE BEGLAZING
VetroMount 152
Punthouder 170
Klembevestiging 173

WAND- EN
BEGLAZINGSPROFIELEN
Wandprofielen 186
2-delig klemprofiel 189
Beglazingsprofiel 191
Silliconenprofiel 196

SPIEGELPROFIELEN EN
SPIEGELBEVESTIGINGEN
Spiegelprofielen 199
Spiegelbevestigingen 204

TOEBEHOREN
Valdorpel afdichtingen 228
Deurstop- en vastzetter 229
Veiligheidsspiegel 233
Ventilators 235
Doorspreekinrichtingen 238
Montagegereedschap 239

i  Index 241

VERBINDERS EN
PUNT- EN AFSTANDHOUDERS
Verbinders 214 
Duplocoll® 218
Punt- en afstandhouders 220



        8



        9Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

Bohle MasterTrack FT 11

Bohle SlideTec 20

Bohle SlideTec Premium Floor 36

Schuifdeursystemen
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Schuifdeursystemen
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serie

plafondmontage

wandbevestiging

glasbevestiging

klemschoentechniek
(geen glasbewerking)

met puntophanging

max. schuifdeurgewicht
per vleugel (kg)

gehard glas (mm)

gelaagd glas (mm)

1-deur

2-deuren

aluminiumkleurig E6/EV1

E4/C31

rvs geborsteld

profielhoogte (mm)

vaste beglazing mogelijk

zelfsluitende demper mogelijk

pagina
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  MasterTrack FT 60/80
 Met MasterTrack FT biedt Bohle een hightech oplossing aan voor schuifdeuren die indruk maakt door zijn revolutionaire 
loopsnelheid en voelbare bewegingsvrijheid. De montage gebeurt in een aantal simpele stappen, en is daarmee snel, intuitief en 
kostenbesparend. 

montagevideo 
bekijken

montagevideo 
bekijken
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Bohle MasterTrack FT 60 set wandmontage incl. demper, éénvleugelig
LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

2000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5762011

2000 mm · E4/C31 BO 5762012

2500 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5762511

2500 mm · E4/C31 BO 5762512

montage  wandmontage

max. deurgewicht  60 kg

complete-set  ja

i glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm · 
geen glasbewerking nodig. · minimale paneelbreedte 600 mm · de looprail is 
voorgeboord

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekkap voor looprails
2x                                                                 loopwagen
2x                                                                 demper
1x                                                                 vloergeleider
2x                                                                zijdelingse afdekkap

Bohle MasterTrack FT 60 set plafondmontage incl. demper, éénvleugelig
LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

2000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5762021

2000 mm · E4/C31 BO 5762022

2500 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5762521

2500 mm · E4/C31 BO 5762522

montage  plafondmontage

max. deurgewicht  60 kg

complete-set  ja

i glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm · 
geen glasbewerking nodig. · minimale paneelbreedte 600 mm · de looprail is 
voorgeboord · zijdelingse afdekkappen s.v.p. apart bestellen indien nodig

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekkap voor looprails
2x                                                                 loopwagen
2x                                                                 demper
1x                                                                 vloergeleider
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Bohle MasterTrack FT 60 set plafondmontage met vaste beglazing incl. demper, éénvleugelig
LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

2000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5762031N

2000 mm · E4/C31 BO 5762032N

montage  plafondmontage met vaste  
  beglazing

max. deurgewicht  60 kg

complete-set  ja

i glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm · 
glasdikte vaste beglazing: gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 
mm · geen glasbewerking nodig. · minimale paneelbreedte 600 mm · de 
looprail is voorgeboord · zijdelingse afdekkappen s.v.p. apart bestellen indien 
nodig

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekkap voor looprails
2x                                                                 loopwagen
2x                                                                 demper
1x                                                                 vloergeleider
1x                                                                 afdeklijst voor het vast-beglazingsprofiel

Bohle MasterTrack FT 80 set wandmontage incl. demper, éénvleugelig
LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

2000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5782011

2000 mm · E4/C31 BO 5782012

2500 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5782511

2500 mm · E4/C31 BO 5782512

3000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5783011

3000 mm · E4/C31 BO 5783012

montage  wandmontage

max. deurgewicht  80 kg

complete-set  ja

i glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 
mm · geen glasbewerking nodig. · de looprail is voorgeboord · minimale 
paneelbreedte 790 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekkap voor looprails
2x                                                                 loopwagen
2x                                                                 demper
1x                                                                 vloergeleider
2x                                                                 zijdelingse afdekkap
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Bohle MasterTrack FT 80 set plafondmontage incl. demper, éénvleugelig
LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

2000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5782021

2000 mm · E4/C31 BO 5782022

2500 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5782521

2500 mm · E4/C31 BO 5782522

3000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5783021

3000 mm · E4/C31 BO 5783022

montage  plafondmontage

max. deurgewicht  80 kg

complete-set  ja

i glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 
mm · geen glasbewerking nodig. · de looprail is voorgeboord · minimale 
paneelbreedte 790 mm · zijdelingse afdekkappen s.v.p. apart bestellen 
indien nodig

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekkap voor looprails
2x                                                                 loopwagen
2x                                                                 demper
1x                                                                 vloergeleider

Bohle MasterTrack FT 80 set plafondmontage met vaste beglazing incl. demper, éénvleugelig
LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

2000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5782031N

2000 mm · E4/C31 BO 5782032N

3000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5783031N

3000 mm · E4/C31 BO 5783032N

montage  plafondmontage met vaste  
  beglazing

max. deurgewicht  80 kg

complete-set  ja

i glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm · 
glasdikte vaste beglazing: gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 
mm · geen glasbewerking nodig. · de looprail is voorgeboord · minimale 
paneelbreedte 790 mm · zijdelingse afdekkappen s.v.p. apart bestellen 
indien nodig

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekkap voor looprails
2x                                                                 loopwagen
2x                                                                 demper
1x                                                                 vloergeleider
1x                                                                 afdeklijst voor het vast-beglazingsprofiel
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Bohle MasterTrack FT 80 set plafondmontage met vaste beglazing incl. demper, éénvleugelig

MasterTrack FT 120/150
Met MasterTrack FT biedt Bohle een hightech oplossing aan voor schuifdeuren die indruk maakt door zijn revolutionaire loopsnelheid en voelbare 
bewegingsvrijheid. De montage gebeurt in een aantal simpele stappen, en is daarmee snel, intuitief en kostenbesparend.
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Bohle MasterTrack FT profielset wandmontage

LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

3000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5703011

3000 mm · E4/C31 BO 5703012

4000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5704011

4000 mm · E4/C31 BO 5704012

6000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5706011

6000 mm · E4/C31 BO 5706012

i de looprail is voorgeboord

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekkap voor looprails

Bohle MasterTrack FT profielset plafondmontage

LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

3000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5703021

3000 mm · E4/C31 BO 5703022

4000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5704021

4000 mm · E4/C31 BO 5704022

6000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5706021

6000 mm · E4/C31 BO 5706022

i de looprail is voorgeboord · zijdelingse afdekkappen s.v.p. apart bestellen 
indien nodig

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekkap voor looprails
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Bohle MasterTrack FT profielset plafondmontage met vaste beglazing

LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

3000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5703031N

3000 mm · E4/C31 BO 5703032N

4000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5704031N

4000 mm · E4/C31 BO 5704032N

6000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5706031N

6000 mm · E4/C31 BO 5706032N

i de looprail is voorgeboord · zijdelingse afdekkappen s.v.p. apart bestellen 
indien nodig

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekkap voor looprails

Bohle MasterTrack FT loopwagenset incl. demper

MAX. DEURGEWICHT · OMSCHRIJVING ART.-NR.

 60 kg · minimale paneelbreedte 600 mm   BO 5706000

 80 kg · minimale paneelbreedte 790 mm   BO 5708000

 120 kg · minimale paneelbreedte 905 mm   BO 5701200

 150 kg · minimale paneelbreedte 905 mm   BO 5701500

i glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm · 
glasdikte vaste beglazing: gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 
mm · geen glasbewerking nodig. · kan gebruikt worden voor de uitbreiding 
van een complete set naar twee deuren.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 2x loopwagen 2x demper 2x ontgrendeling voor zelfsluitende demper
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Bohle MasterTrack FT vloergeleider

UITVOERING ART.-NR.

aluminiumkleurig E6/EV1     BO 5700005

E4/C31     BO 5700006

Bohle MasterTrack FT afdekkappenset

UITVOERING ART.-NR.

aluminiumkleurig E6/EV1     BO 5700011

E4/C31     BO 5700012

Bohle MasterTrack FT afdekkappenset voor plafondmontage met vaste beglazing

UITVOERING ART.-NR.

aluminiumkleurig E6/EV1     BO 5700031N

E4/C31     BO 5700032N

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1x vloergeleider

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 2x afdekkap zijkant

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 2x afdekkap zijkant
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Bohle MasterTrack FT toebehoorset synchro

ART.-NR.

     BO 5700020

i passend voor Bohle MasterTrack FT Systemen · minimale breedte voor 
synchro:voor 60 kg min. 675 mm; voor 80 kg min. 865 mm; voor 120 kg min. 
980 mm; voor 150 kg min. 980 mm

LENGTE · UITVOERING ART.-NR.

3000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5703031

3000 mm · E4/C31 BO 5703032

4000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5704031

4000 mm · E4/C31 BO 5704032

6000 mm · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5706031

6000 mm · E4/C31 BO 5706032

Bohle MasterTrack FT wandafstandsprofiel / glas-wand montageprofiel

i passend voor Bohle MasterTrack FT Systemen · voor 11 mm extra afstand 
tot de wand, bijv. voor deurkozijnen en plinten. Kan ook gebruikt worden 
voor glasmontage. Bestel naast het profiel ook de accesoireset 5700007 
of 5700008, afhankelijk van de toepassing en de profiellengte in het 
betreffende aantal.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 wandafstandsprofiel
2x                                                                 afdekkap zijkant 11 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1x set voor synchroon-ombouw
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SlideTec Premium
De SlideTec schuifdeursystemen van Bohle worden sinds jaar en dag toegepast. Tot nu toe werden alleen standaard toepassingen aangeboden. Reden  
genoeg voor Bohle, om het zeer succesvolle productprogramma uit te breiden met een Premium lijn. Slide Tec Premium kan deuren met een gewicht tot 150 KG
en een maximale hoogte van 2,5 m nagenoeg geruisloos bewegen. De nieuwe ophangbescherming zorgt voor de hoogste veiligheid, ook bij maximaal gebruik.
Speciale constructies zijn natuurlijk ook bij dit systeem geen probleem.
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SlideTec Premium set wandmontage

ART.-NR.

BO 5214160W

max. deurgewicht  150 kg

lengte  2000 mm

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  ja

i met ophangbeveiliging · glasdikte gehard glas 8 - 12 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 roller
1x                                                                 looprail-buis
5x                                                                 loopstangbevestiging wand (voorgemonteerd)
2x                                                                 looprail-deurstopper 
1x                                                                 vloergeleider
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SlideTec Premium set glas-wand montage

ART.-NR.

BO 5214162G

max. deurgewicht  150 kg

lengte  2000 mm

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  ja

i met ophangbeveiliging · glasdikte gehard glas 8 - 12 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 roller
1x                                                                 looprail-buis
7x                                                                 loopstangbevestiging glas (voorgemonteerd)
2x                                                                 looprail-deurstopper 
1x                                                                 vloergeleider
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SlideTec Premium looprail-buis

LENGTE ART.-NR.

2500 mm BO 5420094

3000 mm BO 5420095

uitvoering  rvs geborsteld

i doorsnede 25 mm · materiaaldikte 2 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprail-buis

SlideTec Premium roller

ART.-NR.

BO 5420096

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 roller
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SlideTec Premium looprail-deurstopper 

ART.-NR.

BO 5420097

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  nee

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprail-deurstopper 

SlideTec Premium vloergeleider

ART.-NR.

BO 5420098

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  nee

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 vloergeleider
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SlideTec Premium loopstangbevestiging wand

ART.-NR.

BO 5420099

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  nee

i voor loopstangen 25 mm doorsnede

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 loopstangbevestiging wand
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SlideTec Premium loopstangbevestiging glas

ART.-NR.

BO 5420100

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  nee

i voor loopstangen 25 mm doorsnede

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                    loopstangbevestiging glas                                             



        27Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

SlideTec set wandmontage zonder looprail

OMSCHRIJVING ART.-NR.

zonder looprail · incl. gereedschap voor draai/schuifdeur BO 5214160

max. deurgewicht  100 kg

uitvoering  rvs geborsteld

i incl. gereedschap voor voor draai/schuifdeur BO 52 141 10 · glasdikte 
gehard glas 10 - 12 mm

DEZE SET BEVAT DE VOLGENDE ARTIKELEN:

BO 5214102 loopstangbevestiging wand. 5 stuk
BO 5214101 roller op loopstang 1 set

BO 5214104 looprail-deurstopper 1 set

BO 5214105 vloergeleider 1 stuk

BO 5214110 montagegereedschap voor draai/schuifdeurbeslag 1 stuk

SlideTec
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SlideTec set wandmontage met looprail-buis 3000 mm

ART.-NR.

BO 5214160S

max. deurgewicht  100 kg

lengte  3000 mm

uitvoering  rvs geborsteld

i glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

DEZE SET BEVAT DE VOLGENDE ARTIKELEN:

BO 5214102 loopstangbevestiging wand. 5 stuk
BO 5214101 roller op loopstang 1 set

BO 5214104 looprail-deurstopper 1 set

BO 5214105 vloergeleider 1 stuk

BO 5214108 looprail-buis 1 stuk

BO 5214110 montagegereedschap voor draai/schuifdeurbeslag 1 stuk



        29Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

SlideTec set wandmontage met looprail-buis 2150 mm

ART.-NR.

BO 5214160M

max. deurgewicht  100 kg

lengte  2150 mm

uitvoering  rvs geborsteld

i glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

DEZE SET BEVAT DE VOLGENDE ARTIKELEN:

BO 5214102 loopstangbevestiging wand. 5 stuk
BO 5214101 roller op loopstang 1 set

BO 5214104 looprail-deurstopper 1 set

BO 5214105 vloergeleider 1 stuk

BO 5214108 looprail-buis 1 stuk

BO 5214110 montagegereedschap voor draai/schuifdeurbeslag 1 stuk
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SlideTec set glas-wand montage eenzijdig muurwerk zonder looprail

ART.-NR.

BO 5214162

max. deurgewicht  100 kg

uitvoering  rvs geborsteld

i glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · incl. gereedschap voor voor draai/
schuifdeur BO 52 141 10

DEZE SET BEVAT DE VOLGENDE ARTIKELEN:

BO 5214103 loopstangbevestiging glas 6 stuk
BO 5214101 roller op loopstang 1 set

BO 5214104 looprail-deurstopper 1 set

BO 5214105 vloergeleider 1 stuk

BO 5213794 schuifhuls 1 stuk

BO 5214110 montagegereedschap voor draai/schuifdeurbeslag 1 stuk
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SlideTec set glas-wand-montage zonder looprail

ART.-NR.

BO 5214166

max. deurgewicht  100 kg

uitvoering  rvs geborsteld

i glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · incl. gereedschap voor voor draai/
schuifdeur BO 52 141 10

DEZE SET BEVAT DE VOLGENDE ARTIKELEN:

BO 5214103 loopstangbevestiging glas 7 stuk
BO 5214101 roller op loopstang 1 set

BO 5214104 looprail-deurstopper 1 set

BO 5214105 vloergeleider 1 stuk

BO 5214110 montagegereedschap voor draai/schuifdeurbeslag 1 stuk
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SlideTec roller

ART.-NR.

roller op loopstang BO 5214101

max. deurgewicht  100 kg

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  nee

i voor loopstangen 25 mm doorsnede

SlideTec loopstangbevestiging wand

ART.-NR.

loopstangbevestiging wand. BO 5214102

uitvoering  rvs geborsteld

i voor loopstangen 25 mm doorsnede

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 loopstangbevestiging wand

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 roller
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BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 roller

SlideTec loopstangbevestiging glas-wand montage

ART.-NR.

loopstangbevestiging glas BO 5214103

uitvoering  rvs geborsteld

i voor loopstangen 25 mm doorsnede

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                            loopstangbevestiging glas     

SlideTec looprail-deurstopper 

ART.-NR.

looprail-deurstopper BO 5214104

uitvoering  rvs geborsteld

i voor loopstangen 25 mm doorsnede

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 looprail-deurstopper 
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SlideTec vloergeleider

ART.-NR.

vloergeleider BO 5214105

uitvoering  rvs geborsteld

i minimale spleet glas-bodem 7 mm · glasdikte gehard glas 8 - 12 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 vloergeleider

SlideTec schuifhuls voor wandbevestiging

ART.-NR.

schuifhuls BO 5213794

uitvoering  rvs geborsteld

i voor loopstangen 25 mm doorsnede

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 schuifhuls voor wandmontage
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SlideTec eindstuk/glasbevestiging voor loopstang

ART.-NR.

BO 5213795

complete-set  nee

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 eindstuk voor geleider

SlideTec looprail-buis

LENGTE ART.-NR.

3000 mm BO 5214108

2150 mm BO 5214107

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  nee

i 1 set looprail stoppers, BO 52 141 04 · doorsnede 25 mm · materiaaldikte 
2 mm · deurbreedte max. 1000 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprail-buis
2x                                                                 eindstuk/glasbevestiging
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SlideTec Premium Floor
Tijdloze elegantie kenmerkt het Bohle schuifdeurbeslag SlideTec Floor Premium. Het systeem kan deuren tot 150 KG nagenoeg geruisloos
bewegen. Het systeem komt ideaal tot uiting in ruimtes waar de plafonds slechts zeer gering belast mogen worden. Het schuifdeurbeslag SlideTec
Floor Premium is geschikt voor glasdiktes 10-12 mm . De looprails kan zowel geschroefd als verlijmd worden op de vloer.
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SlideTec Premium Floor set plafondmontage 1 deur met vaste beglazing

ART.-NR.

BO 5214167

max. deurgewicht  150 kg

lengte  2150 mm

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  ja

i met profiel voor vaste beglazing · glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · de 
greep s.v.p. apart bestellen

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 loopprofiel boven met geintegreerde stopper 2150mm
1x                                                                 geleidingsprofiel onder rvs met geintegreerd tape 2150mm
2x                                                                 profiel voor vaste beglazing 1150 mm
2x                                                                 eindkappen voorzijde voor vaste beglazing
1x                                                                 wigband voor 12 mm glas
1x                                                                 wigband voor 10 mm glas
2x                                                                 rollen
4x                                                                 rolinleg voor 12 mm glas
8x                                                                 viltinleg
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SlideTec Premium Floor set plafondmontage 2 deuren

ART.-NR.

BO 5214168

max. deurgewicht  150 kg

lengte  2150 mm

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  ja

i de greep s.v.p. apart bestellen · glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 loopprofiel boven met geintegreerde stopper 2150mm
2x                                                                 geleidingsprofiel onder rvs met geintegreerd tape 2150mm
4x                                                                 rollen
8x                                                                 rolinleg voor 12 mm glas
8x                                                                 viltinleg
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SlideTec Premium Floor set wandmontage 1 deur

ART.-NR.

BO 5214169

max. deurgewicht  150 kg

lengte  2150 mm

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  ja

i de greep s.v.p. apart bestellen · glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 loopprofiel boven met geintegreerde stopper 2150mm, voor wandmontage met afstandhouder
1x                                                                 geleidingsprofiel onder rvs met geintegreerd tape 2150mm
2x                                                                 rollen
4x                                                                 rolinleg voor 12 mm glas
1x                                                                 afdekprofiel wandmontage 2150 mm
8x                                                                 viltinleg
2x                                                                 eindkappen wandmontage loopprofiel boven
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SlideTec Premium Floor geleidingsprofiel boven plafondmontage

LENGTE ART.-NR.

 3000 mm    BO 5214191

 2150 mm    BO 5214190

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  nee

i met voorgemonteerde stoppen · glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

SlideTec Premium Floor geleidingsprofiel boven wandmontage

LENGTE ART.-NR.

 3000 mm    BO 5214195

 2150 mm    BO 5214194

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  nee

i met voorgemonteerde stoppen · bevestigings-set incl. eindkapjes · 
glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

SlideTec Premium Floor loopprofiel onder

LENGTE ART.-NR.

 3000 mm    BO 5214197

 2150 mm    BO 5214196

uitvoering  rvs geborsteld

complete-set  nee

i met voorgemonteerd tape

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1x geleidingsprofiel

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1x geleidingsprofiel

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1x loopprofiel
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SlideTec Premium Floor stopper

ART.-NR.

     BO 5214192

i voor geleidingsprofiel BO 5201603

SlideTec Premium Floor eindkappen

ART.-NR.

     BO 5214193

i voor profiel voor vaste beglazing BO 5201603

SlideTec Premium Floor vloerrollers

ART.-NR.

     BO 5214187

uitvoering  rvs geborsteld

i doorsnede 120 mm · glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1x stoppers

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 2x eindkap

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1x bodemrollers



        42 Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

SlideTec Premium Floor viltinleg

ART.-NR.

     BO 5214198

i Verpakkingseenheid 4 stuk · glasdikte gehard glas 10 - 12 mm

SlideTec Premium Floor reserve kleminleg voor vloerrollers ø 120 mm

ART.-NR.

     BO 5214188

i glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · reservekleminzetstukken 10 + 12 mm 
voor één vloerrol ø 120 mm per stuk

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 4x viltinleg

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1 set,  reserve kleminleg
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Draaideursystemen

Bohle

–

✓

60

915

2300

8 - 12

–

± 10°

✓

18263 (500.000)

91

Selco

–

✓

70

1000

2500

8 - 12

–

± 5°

✓

18263 (500.000)

88

Tectus®

✓

–

60

1000

2700

8 - 10

–

–

–

–

85

Kozijnonafhankelijke 
scharnieren

✓

–

50 / 80

1000

–

8 - 12

–

–

–

1935 (500.000)

81

Studio

✓

–

45

1000

–

8 - 10

–

–

–

12209 (100.000)

77

Studio Private Line

✓

–

45

1000

–

8 - 10

–

–

–

12209 (500.000)

66

Olis

✓

–

45 / 60

1000

–

8 - 10

8,76 - 10,76

–

–

12209 (500.000)

52

Alea

✓

–

45 / 60

1000

–

8 - 10

8,76 - 10,76

–

–

12209 (500.000)

46

design

aanslagscharnier

pendeldeurscharnier

max. deurgewicht (kg)

max. deurbreedte (mm)

max. deurhoogte (mm)

glasdikte gehard glas (mm)

glasdikte gelaagd glas (mm)

verstelbaar nulpunt

zelfsluitend

getest volgens DIN EN
(sluitcycli)
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Bohle

–

✓

60

915

2300

8 - 12

–

± 10°

✓

18263 (500.000)

91

Selco

–

✓

70

1000

2500

8 - 12

–

± 5°

✓

18263 (500.000)

88

Tectus®

✓

–

60

1000

2700

8 - 10

–

–

–

–

85

Kozijnonafhankelijke 
scharnieren

✓

–

50 / 80

1000

–

8 - 12

–

–

–

1935 (500.000)

81

Studio

✓

–

45

1000

–

8 - 10

–

–

–

12209 (100.000)

77

Studio Private Line

✓

–

45

1000

–

8 - 10

–

–

–

12209 (500.000)

66

Olis

✓

–

45 / 60

1000

–

8 - 10

8,76 - 10,76

–

–

12209 (500.000)

52

Alea

✓

–

45 / 60

1000

–

8 - 10

8,76 - 10,76

–

–

12209 (500.000)

46
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pendeldeurscharnier

max. deurgewicht (kg)

max. deurbreedte (mm)

max. deurhoogte (mm)

glasdikte gehard glas (mm)

glasdikte gelaagd glas (mm)

verstelbaar nulpunt

zelfsluitend

getest volgens DIN EN
(sluitcycli)
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Alea
De sloten en scharnieren van de Alea-serie, zijn dankzij hun betrouwbaarheid en robuuste kwaliteit de ideale oplossing voor frequent gebruikte deuren in 
commerciële gebouwen.
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Glasdeurslot Alea DIN links niet-afsluitbaar

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206872

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206883

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot 
onversluitbaar · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot

Glasdeurslot Alea DIN rechts niet-afsluitbaar

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206873

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206884

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot 
onversluitbaar · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot

Glasdeurslot Alea DIN links profielcilinder met rozet

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206874

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206885

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot test 500.000 
cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 1670 
(corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot · slot voor profielcilinders · profielcilinder 
63 mm voor verdekte sluiting volgens DIN 18257
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Glasdeurslot Alea DIN rechts profielcilinder met rozet

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206875

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206886

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot test 500.000 
cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 1670 
(corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot · slot voor profielcilinders · profielcilinder 
63 mm voor verdekte sluiting volgens DIN 18257

Glasdeurslot Alea DIN links profilcilinder

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206876

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206887

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot test 500.000 
cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 1670 
(corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot

Glasdeurslot Alea DIN rechts profilcilinder

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206877

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206888

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot test 500.000 
cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 1670 
(corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot
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Glasdeurslot Alea DIN links WC

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206878

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206889

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot met 
knop en rood/wit indicator · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid 
dagschoot test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens 
DIN EN 1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met 
frequent gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 
mm) · slot met geluiddempende schoot

Glasdeurslot Alea DIN links profilcilinder voor 10 mm glas met 24 mm sponningdiepte

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206594

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206596

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm · slot voor 
profielcilinders · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 10 mm) · gefreesde dagschoot 
en boutenkop

Glasdeurslot Alea DIN rechts profilcilinder voor 10 mm glas met 24 mm sponningdiepte

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206595

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206597

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm · slot voor 
profielcilinders · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 10 mm) · gefreesde dagschoot 
en boutenkop
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Tegenkast Alea DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206881

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206892

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
tegenkast voor 2-vleugelige deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 
mm (bij 10 mm) · voor tegenkast DIN rechts a.u.b. glazen deurslot DIN links 
bestellen

Glasdeurslot Alea DIN rechts WC

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206879

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206890

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot met 
knop en rood/wit indicator · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid 
dagschoot test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens 
DIN EN 1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met 
frequent gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 
mm) · slot met geluiddempende schoot

Tegenkast Alea DIN links

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206880

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206891

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
tegenkast voor 2-vleugelige deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 
mm (bij 10 mm) · voor tegenkast DIN links a.u.b. glazen deurslot DIN rechts 
bestellen
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Deurscharnier Alea 3-delig met huls

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206882

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206893

materiaal  aluminium

i deurscharnier met huls · Inbouw in kozijn volgens DIN 18101/18111 · 
sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · Passende kozijndeel 
s.v.p. apart bestellen · glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 
10,76 mm · Op aanvraag tot max. 45 mm sponningdiepte mogelijk
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Olis
De sloten en scharnieren van de Olis-serie, zijn dankzij hun betrouwbaarheid en robuuste kwaliteit de ideale oplossing voor frequent gebruikte deuren in openbare 
gebouwen.
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Glasdeurslot Olis DIN links niet-afsluitbaar

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206860

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206826

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot 
onversluitbaar · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot

Glasdeurslot Olis DIN rechts niet-afsluitbaar

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206861

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206828

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot 
onversluitbaar · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot

Glasdeurslot Olis DIN links profielcilinder met rozet

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206857

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206834

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot 
voor profielcilinders · profielcilinder 63 mm voor verdekte sluiting volgens 
DIN 18257 · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot test 
500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot
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Glasdeurslot Olis DIN rechts profielcilinder met rozet

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206856

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206836

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot 
voor profielcilinders · profielcilinder 63 mm voor verdekte sluiting volgens 
DIN 18257 · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot test 
500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot

Glasdeurslot Olis DIN links profielcilinder

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206864

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206868

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot voor 
profielcilinders · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot

Glasdeurslot Olis DIN rechts profielcilinder

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206865

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206869

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot voor 
profielcilinders · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · 
slot met geluiddempende schoot
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Glasdeurslot Olis DIN links WC

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206866

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206870

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot met 
knop en rood/wit indicator · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid 
dagschoot test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens 
DIN EN 1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met 
frequent gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 
mm) · slot met geluiddempende schoot

Glasdeurslot Olis DIN links profielcilinder voor 10 mm glas met 24 mm sponningdiepte

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206590

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206592

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm · slot voor 
profielcilinders · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 10 mm) · afgefreesde 
dagschoot en grendel

Glasdeurslot Olis DIN rechts profielcilinder voor 10 mm glas met 24 mm sponningdiepte

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206591

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206593

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm · slot voor 
profielcilinders · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid dagschoot 
test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens DIN EN 
1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met frequent 
gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 10 mm) · afgefreesde 
dagschoot en grendel
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Tegenkast Olis DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206839

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206840

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
tegenkast voor 2-vleugelige deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 
mm (bij 10 mm) · voor tegenkast DIN rechts a.u.b. glazen deurslot DIN links 
bestellen

Glasdeurslot Olis DIN rechts WC

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206867

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206871

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · slot met 
knop en rood/wit indicator · getest volgens DIN EN 12209 (duurzaamheid 
dagschoot test 500.000 cycli, grendelsluittest 100.000 cycli). · getest volgens 
DIN EN 1670 (corrosiebeschermklasse 3) · voor projecttoepassingen met 
frequent gebruikte deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 
mm) · slot met geluiddempende schoot

Tegenkast Olis DIN links

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206837

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206838

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm · 
tegenkast voor 2-vleugelige deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 
mm (bij 10 mm) · voor tegenkast DIN links a.u.b. glazen deurslot DIN rechts 
bestellen
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Deurscharnier Olis 3-delig met huls

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206848

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206850

materiaal  aluminium

i deurscharnier met huls · Inbouw in kozijn volgens DIN 18101/18111 · 
sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · Passende kozijndeel 
s.v.p. apart bestellen · glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 
10,76 mm · Op aanvraag tot max. 45 mm sponningdiepte mogelijk
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Deurkruk-set Studio Private Line / Olis / Alea ronde vorm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206841

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206842

materiaal  aluminium

Deurkruk-set Studio Private Line / Olis / Alea vlakovale vorm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206843

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206844

materiaal  aluminium

Deurkruk-set Studio Private Line / Olis / Alea l-vorm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206845

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206846

materiaal  aluminium

Toebehoren
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Gegalvaniseerd lijstdeel voor 3-delig  deurscharnier en houten kozijnen

AFWERKING ART.-NR.

gegalvaniseerd staal BO 5206648

i lijsten, geschikt voor V 3614 · voor 3 delig scharnier · bij schootdiepte 
25-45 mm bedraagt het max. deurgewicht 42 kg

max. deurgewicht per paar  45 kg

Gegalvaniseerd lijstdeel schroefbaar voor 3-delig scharnier en houten, stalen en aluminium kozijnen

AFWERKING ART.-NR.

gegalvaniseerd staal BO 5206649

max. deurgewicht per paar  45 kg

i voor 3 delig scharnier · bij schootdiepte 25-45 mm bedraagt het max. 
deurgewicht 42 kg

Gegalvaniseerd lijstdeel voor 3-delig scharnier en stalen kozijn

AFWERKING ART.-NR.

gegalvaniseerd staal BO 5206650

max. deurgewicht per paar  45 kg

i passend bij achterlas constructie V 8600 · voor 3 delig scharnier · bij 
schootdiepte 25-45 mm bedraagt het max. deurgewicht 42 kg
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Gegalvaniseerd lijstdeel voor 3-delig scharnier en stalen kozijn

AFWERKING ART.-NR.

gegalvaniseerd staal BO 5206651

max. deurgewicht per paar  60 kg

i lijsten, geschikt voor VN 7608 / 120 mm · voor 3 delig scharnier · bij 
schootdiepte 26-45 mm bedraagt het max. deurgewicht 48 kg

Gegalvaniseerd lijstdeel voor 3-delig scharnier en houten, stalen en aluminium kozijnen

AFWERKING ART.-NR.

gegalvaniseerd staal BO 5206653

max. deurgewicht per paar  60 kg

i voor 3 delig scharnier · bij schootdiepte 26-45 mm bedraagt het max. 
deurgewicht 48 kg · lijsten, geschikt voor serie VX

Sluitplaat grendel en dagschoot

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5206895

materiaal  rvs
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Eurocilinder

OMSCHRIJVING ART.-NR.

tweedeling 27,5/27,5 ; verschillend sluitend    BO 5206656

tweedeling 31,5 / 31,5 ; verschillend sluitend    BO 5206624

tweedeling 31,5 / 31,5 ; gelijksluitend    BO 5206625

materiaal  messing

i Incl. 3 sleutels

Draaiknopcilinder

OMSCHRIJVING ART.-NR.

tweedeling 27,5/27,5 ; verschillend sluitend    BO 5206657

tweedeling 31,5 / 31,5 ; verschillend sluitend    BO 5206619

tweedeling 31,5 / 31,5 ; gelijksluitend    BO 5206620

materiaal  messing

i Incl. 3 sleutels



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.62

Glastürblatt bei Verwendung von 
Standard-Zargen nach DIN 18101 

Standard-Türblatt 
mit Glasbearbeitung

OKFF
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Erläuterungen:

1  Zargenfalzmaß/Höhe
2  Zargenfalzmaß/Breite
3  Band-Bezugsmaß nach DIN 18268
4  Band-Abstandsmaß nach DIN 18111
5  Mitte Türdrücker bis Zargenfalz
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Hinweis:
Bei Verwendung von 3 Türbändern empfehlen wir das dritte 
Türband im oberen Drittel zu platzieren (ca. 350 mm unter der 
ersten Bezugslinie). Bitte stimmen Sie die Positionierung auch 
mit dem Zargen- und Türenhersteller ab.

* 232 mm    - V3614, Rahmenteil zum Aufschrauben, V8600
214,5 mm  - VN 7608/120 3D, VX 7501 3D, VX 7560 KK

Glasbearbeitungen Objekt-Beschläge Alea und Olis Glasbewerkingen objectbeslag Alea en Olis

Deurpaneel bij gebruik van standaard 
kozijn volgens DIN 18101

Standaard deurpaneel met 
glasbewerking

* 232 mm - V3614, kozijndeel om te schroeven, V8600 
   214,5 mm - VN 7608/120 3D, VX 7501 3D, VX 7560 KK

Toelichtingen:

kozijnschootdiepte/hoogte
kozijnschootdiepte/breedte
Glasuitsparing volgens DIN 18268
Hart-op-hart afstand volgens DIN 18111
Bovenkant vloer tot hart deurkruk

Tip:
Bij gebruik van 3 scharnieren adviseren wij het derde scharnier in het bo-
venste derde deel (ca. 350 mm onder de eerste referentielijn) te plaatsen. 
Gelieve de positionering af te stemmen met de kozijn- en deurfabrikant.
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montage-element
V3614

kozijn

montage-element
V3614

onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

onderkant profi el

max. 1.000 mm glasbreedte

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor houten kozijnen
Art.-Nr. BO 5206648

kozijndeel 3 mm uitsparing voor 
8 mm glas en 24 mm sponningdiepte

kozijn

kozijn

af
st

an
ds

st
uk

onderkant scharnier volgens 
DIN 18268

onderkant profi el

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor houten, stalen- en aluminiumkozijnen, om te schroeven
Art.-Nr. BO 5206649

Inbouwdetails
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ng
di

ep
te

max. deurgewichtsponningdiepte

sp
on

ni
ng

di
ep

te

kozijn

sp
on

ni
ng

-
di

ep
te

max. deurgewichtsponningdiepte

sp
on

ni
ng

-
di

ep
te

max. 1.000 mm glasbreedte

24 mm
26 - 45 mm 42 kg

45 kg

24 mm
26 - 45 mm 42 kg

45 kg

A

A-A

A
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montage-element
V8600

kozijn

montage-element
V8600

af
st

an
ds

st
uk

onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

onderkant profi el

max. 1.000 mm glasbreedte

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor houten kozijnen
Art.-Nr. BO 5206650

kozijn

kozijn

af
st

an
ds

st
uk

onderkant profi el

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor stalen kozijnen
Art.-Nr. BO 5206651

Inbouwdetails
sp

on
ni

ng
di

ep
te

max. deurgewichtsponningdiepte

sp
on

ni
ng

di
ep

te

kozijn

sp
on
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ng

-
di

ep
te

max. deurgewichtsponningdiepte

sp
on

ni
ng

-
di

ep
te

max. 1.000 mm glasbreedte

24 mm
26 - 45 mm 42 kg

45 kg

24 mm
26 - 45 mm 48 kg

60 kg

A

A
± 3 mm 
in hoogte 
verstelbaar

± 3 mm 
in hoogte 
verstelbaar

onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

VN 7608/120 3D

VN 7608/120 3D

A

A-A

A



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com. 65

montage-element
VX 7501 3D
VX 7560 KK

kozijn

montage-element
VX 7501 3D
VX 7560 KK

af
st

an
ds

st
uk

onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

onderkant profi el

max. 1.000 mm glasbreedte

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor houten-, staal,- en aluminiumkozijnen
Art.-Nr. BO 5206653

Inbouwdetails
sp

on
ni

ng
di

ep
te

max. deurgewichtsponningdiepte

sp
on

ni
ng

di
ep

te

kozijn

24 mm
26 - 45 mm 48 kg

60 kg

A

A B
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Studio Private Line

        66



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

Glasdeurslot Studio Private Line rond niet-afsluitbaar

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206805

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206806

materiaal  aluminium

i drukkerpositie voorzijde · slot onversluitbaar · schootkop · getest 
volgens DIN 18251 klasse 3 (Cycly: 200.000 klinkbewegingen en 50.000 
schootbewegingen) · passend bij gebruikelijke deurklink-rozetten, met 8 mm 
stift en 18 mm aanzet · getest volgens DIN EN 12209 · glasdikte gehard glas 
8, 10 mm · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · rechts en 
links te gebruiken · Standaard vergrendeling voorgemonteerd, fluisterschoot 
los bijgevoegd.

Glasdeurslot Studio Private Line rond deurklinkslot

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206807

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206808

materiaal  aluminium

i deurklinkslot met 2 sleutels · gelijksluitend · schootkop · 1 toerig / 19 
mm schootlengte · getest volgens DIN 18251 klasse 3 (Cycly: 200.000 
klinkbewegingen en 50.000 schootbewegingen) · passend bij gebruikelijke 
deurklink-rozetten, met 8 mm stift en 18 mm aanzet · sponningdiepte 24 mm 
(bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · glasdikte gehard glas 8, 10 mm · rechts en 
links te gebruiken · Standaard vergrendeling voorgemonteerd, fluisterschoot 
los bijgevoegd.

Glasdeurslot Studio Private Line rond met profielcilinder

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206809

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206810

materiaal  aluminium

i slot voor profielcilinders · schootkop · 1 toerig / 19 mm schootlengte 
· getest volgens DIN 18251 klasse 3 (Cycly: 200.000 klinkbewegingen 
en 50.000 schootbewegingen) · bondige sluiting dmv een 61 mm lange 
profielcilinder op de zijde van de klemplaat. · passend bij gebruikelijke 
deurklink-rozetten, met 8 mm stift en 18 mm aanzet · sponningdiepte 24 mm 
(bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · glasdikte gehard glas 8, 10 mm · rechts en 
links te gebruiken · Standaard vergrendeling voorgemonteerd, fluisterschoot 
los bijgevoegd.
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Tegenstuk Studio Private Line rond

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206811

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206812

materiaal  aluminium

i tegenkast voor 2-vleugelige deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 
26 mm (bij 10 mm) · rechts en links te gebruiken

Deurscharnier Studio Private Line rond 2-delig met huls

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1     BO 5206813

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206814

max. deurgewicht per paar  45 kg

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  aluminium
i deurscharnier met huls · Inbouw in kozijn volgens DIN 18101/18111 · 

Op aanvraag tot max. 45 mm sponningdiepte mogelijk · rvs-schroeven M6 
(aandraaimoment 12 Nm) · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 
mm) · Passende kozijndeel s.v.p. apart bestellen · glasdikte gehard glas 8, 
10 mm 
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Glasdeurslot Studio Private Line hoekig niet-afsluitbaar

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig E4/EV1     BO 5206815

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206816

materiaal  aluminium

i slot onversluitbaar · schootkop · 1 toerig / 19 mm schootlengte · links 
en rechts te gebruiken · getest volgens DIN 18251 klasse 3 (Cycly: 200.000 
klinkbewegingen en 50.000 schootbewegingen) · passend bij gebruikelijke 
deurklink-rozetten, met 8 mm stift en 18 mm aanzet · sponningdiepte 24 mm 
(bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · glasdikte gehard glas 8, 10 mm · rechts en 
links te gebruiken · Standaard vergrendeling voorgemonteerd, fluisterschoot 
los bijgevoegd.

Glasdeurslot Studio Private Line hoekig deurklinkslot

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig E4/EV1     BO 5206817

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206818

materiaal  aluminium

i deurklinkslot met 2 sleutels · schootkop · 1 toerig / 19 mm schootlengte 
· getest volgens DIN 18251 klasse 3 (Cycly: 200.000 klinkbewegingen en 
50.000 schootbewegingen) · passend bij gebruikelijke deurklink-rozetten, 
met 8 mm stift en 18 mm aanzet · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm 
(bij 10 mm) · glasdikte gehard glas 8, 10 mm · rechts en links te gebruiken · 
Standaard vergrendeling voorgemonteerd, fluisterschoot los bijgevoegd.

Glasdeurslot Studio Private Line hoekig profilcilinder

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig E4/EV1     BO 5206819

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206820

materiaal  aluminium

i slot voor profielcilinders · schootkop · 1 toerig / 19 mm schootlengte 
· getest volgens DIN 18251 klasse 3 (Cycly: 200.000 klinkbewegingen 
en 50.000 schootbewegingen) · bondige sluiting dmv een 61 mm lange 
profielcillinder op de zijde van de klemplaat. · passend bij gebruikelijke 
deurklink-rozetten, met 8 mm stift en 18 mm aanzet · sponningdiepte 24 mm 
(bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · glasdikte gehard glas 8, 10 mm · rechts en 
links te gebruiken · Standaard vergrendeling voorgemonteerd, fluisterschoot 
los bijgevoegd.
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Tegenstuk Studio Private Line hoekig

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig E4/EV1     BO 5206821

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206822

materiaal  aluminium

i tegenkast voor 2-vleugelige deuren · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) 
/ 26 mm (bij 10 mm) · glasdikte gehard glas 8, 10 mm · rechts en links te 
gebruiken

Deurscharnier Studio Private Line hoekig 2-delig met huls

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig E4/EV1     BO 5206823

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5206824

max. deurgewicht per paar  45 kg

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  aluminium

i deurscharnier met huls · Inbouw in kozijn volgens DIN 18101/18111 · Op 
aanvraag tot max. 45 mm sponningdiepte  mogelijk · rvs-schroeven M6 
(aandraaimoment 12 Nm) · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 
mm) · Passende kozijndeel s.v.p. apart bestellen · glasdikte gehard glas 8, 10 
mm

        70

86
122

42

Ø18,1

8(10)

60,5

16

13

2865 Ø
30

1589,5

16 13

2865

9,5
52,5

70

158

Ø18,1

Ø
30

8(10)

158

8(10)

15

30
,5

65

13

8(10)

Ø18,1

60,5
158

16
2865 Ø
30

9,5

16

2865

9,5
52,5

70

158

13
Ø18,1

Ø
30

8(10)

86
122

42

158

8(10)

15

30
,5

65

86
122

42

Ø18,1

8(10)

60,5

16

13

2865 Ø
30

1589,5

16 13

2865

9,5
52,5

70

158

Ø18,1

Ø
30

8(10)

158

8(10)

15

30
,5

65

13

8(10)

Ø18,1

60,5
158

16

2865 Ø
30

9,5

16

2865

9,5
52,5

70

158

13
Ø18,1

Ø
30

8(10)

86
122

42

158

8(10)

15

30
,5

65

86
122

42

Ø18,1

8(10)

60,5

16

13

2865 Ø
30

1589,5

16 13

2865

9,5
52,5

70

158

Ø18,1

Ø
30

8(10)

158

8(10)

15

30
,5

65

13

8(10)

Ø18,1

60,5
158

16

2865 Ø
30

9,5

16

2865

9,5
52,5

70

158

13
Ø18,1

Ø
30

8(10)

86
122

42

158

8(10)

15

30
,5

65
86

122

42

Ø18,1

8(10)

60,5

16

13

2865 Ø
30

1589,5

16 13
2865

9,5
52,5

70

158

Ø18,1

Ø
30

8(10)

158

8(10)

15

30
,5

65

13

8(10)

Ø18,1

60,5
158

16

2865 Ø
30

9,5

16

2865

9,5
52,5

70

158

13
Ø18,1

Ø
30

8(10)

86
122

42

158

8(10)

15

30
,5

65



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

Deurkruk-set Studio Private Line / Olis / Alea vlakovale vorm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206843

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206844

materiaal  aluminium

Deurkruk-set Studio Private Line / Olis / Alea l-vorm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206845

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206846

materiaal  aluminium

Deurkruk-set Studio Private Line / Olis / Alea ronde vorm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206841

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206842

materiaal  aluminium

Toebehoren
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Vervangschoot voor glasdeurslot Studio Private Line voor 10-10,76 mm glas met 24 mm sponningdiepte

materiaal  zink

i Bij gebruik van gehard glas 10- gelaagd glas 10,76 mm deur met een 
sponningdiepte van 24 mm moet de vergrendeling in het slot uitgewisseld 
worden.  · gefreeste dagschoot

Gegalvaniseerd lijstdeel voor 2 delig scharnier

AFWERKING ART.-NR.

gegalvaniseerd staal BO 5206641

max. deurgewicht per paar  45 kg

i lijsten, geschikt voor V 3614 · voor 2 delig scharnier · bij schootdiepte 
25-45 mm bedraagt het max. deurgewicht 42 kg

AFWERKING ART.-NR.

gegalvaniseerd staal Bo 5206804

Gegalvaniseerd lijstdeel voor 2-delig scharnier en houten, stalen en aluminium kozijnen

AFWERKING ART.-NR.

gegalvaniseerd staal BO 5206642

max. deurgewicht per paar  45 kg

i voor 2 delig scharnier · bij schootdiepte 25-45 mm bedraagt het max. 
deurgewicht 42 kg
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Sluitplaat dagschoot
AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5206894

materiaal  rvs

Gegalvaniseerd lijstdeel voor 2 delig scharnier

AFWERKING ART.-NR.

gegalvaniseerd staal BO 5206643

max. deurgewicht per paar  45 kg

i lijsten, geschikt voor V 8600 · voor 2 delig scharnier · bij schootdiepte 
25-45 mm bedraagt het max. deurgewicht 42 kg

Eurocilinder

OMSCHRIJVING ART.-NR.

tweedeling 27,5/27,5 ; verschillend sluitend    BO 5206656

tweedeling 31,5 / 31,5 ; verschillend sluitend    BO 5206624

tweedeling 31,5 / 31,5 ; gelijksluitend    BO 5206625

materiaal  messing

i Incl. 3 sleutels

Draaiknopcilinder

OMSCHRIJVING ART.-NR.

tweedeling 27,5/27,5 ; verschillend sluitend    BO 5206657

tweedeling 31,5 / 31,5 ; verschillend sluitend    BO 5206619

tweedeling 31,5 / 31,5 ; gelijksluitend    BO 5206620

materiaal  messing

i Incl. 3 sleutels

Vervangschoot voor glasdeurslot Studio Private Line voor 10-10,76 mm glas met 24 mm sponningdiepte
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Glasbearbeitungen Beschläge Studio Private Line 

Erläuterungen:

1  Zargenfalzmaß/Höhe
2  Zargenfalzmaß/Breite
3  Band-Bezugsmaß nach DIN 18268
4  Band-Abstandsmaß nach DIN 18111
5  Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Mitte Türdrücker
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* 214 mm    - V3614, Rahmenteil zum Aufschrauben, V8600/V8610

Glasbewerkingen beslag Studio Private Line

Glaspaneel bij gebruik van stan-
daard kozijnen volgens DIN 18101

Standaard glaspaneel met  
glasbewerking

Kozijnmaat/hoogte
Kozijnmaat/breedte
Glasuitsparing volgens DIN 18268
Hart-op-hart afstand volgens DIN 18111
Bovenkant vloer tot hart deurkruk

Toelichtingen:
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Einbaudetails
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Glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206813, BO 5206814, BO 5206823, BO 5206824
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Einbaudetails
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Studio
De Studio vergrendelingsset voor glazen deuren wordt gekenmerkt door eenvoudige lijnen en een zachte, vloeiende ronding. Het trekt zich discreet terug en 
presenteert de deurkruk in zijn mooiste vorm. De robuuste metalen sluiting is voorzien van kunststof inzetstukken om het geluid te minimaliseren en het kozijn te 
beschermen bij het sluiten van de deur.
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Set Studio-glasdeurslot profilcilinder incl. 3-delig deurscharnier en L-vormige kruk

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206670

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206671

max. deurgewicht per paar  45 kg

max. deurhoogte  2200 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  aluminium

i Slot voor profielcilinders · Fluisterklink (behuizing met geïntegreerd 
kunststof) · Incl. framedeel voor houten kozijnen · Passende profielcilinder 
21/26 mm · getest volgens DIN EN 12209 · glasdikte gehard glas 8, 10 mm 
· sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm (bij 10 mm) · rechts en links te 
gebruiken

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 glasdeurslot
1x                                                                 drukgreep dubbelzijdig
2x                                                                 niet-afsluitbaar
2x                                                                 gegalvaniseerd lijstdeel voor houten kozijn
1x                                                                 extra grendel voor 10 mm glas
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Set Studio-glasdeurslot niet-afsluitbaar incl. 3-delig deurscharnier en L-vormige kruk

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206672

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206673

max. deurgewicht per paar  45 kg

max. deurhoogte  2200 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  aluminium

i niet-afsluitbaar · Fluisterklink (behuizing met geïntegreerd kunststof) 
· Incl. framedeel voor houten kozijnen · getest volgens DIN EN 12209 · 
glasdikte gehard glas 8, 10 mm · sponningdiepte 24 mm (bij 8 mm) / 26 mm 
(bij 10 mm) · rechts en links te gebruiken

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 glasdeurslot
1x                                                                 drukgreep dubbelzijdig
2x                                                                 glasdeurscharnier met huls
2x                                                                 gegalvaniseerd lijstdeel voor houten kozijn
1x                                                                 extra grendel voor 10 mm glas
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Glasbearbeitungen 
Studio Schlösser und 3-teilige Türbänder 

Erläuterungen:

1  Zargenfalzmaß/Höhe
2  Zargenfalzmaß/Breite
3  Band-Bezugsmaß nach DIN 18268
4  Band-Abstandsmaß nach DIN 18111
5  Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Mitte Türdrücker

Hinweis:

Bei Verwendung von 3 Türbändern empfehlen wir das dritte 
Türband im oberen Drittel zu platzieren (ca. 350 mm unter der 
ersten Bezugslinie). Bitte stimmen Sie die Positionierung auch 
mit dem Zargen- und Türenhersteller ab.

OKFF
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Kozijnmaat/hoogte
Kozijnmaat/breedte
Glasuitsparing volgens DIN 18268
Hart-op-hart afstand volgens DIN 18111
Bovenkant vloer tot hart deurkruk

Legend:
Bij gebruik van 3 scharnieren adviseren wij het derde scharnier in het 
bovenste derde deel (ca. 350 mm onder de eerste referentielijn) te plaatsen. 
Gelieve de positionering af te stemmen met de kozijn- en deurfabrikant.

Tip:

Glasbewerkingen 
Studio sloten en 3-delige glasdeurscharnieren

OKFF
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Kozijnonafhankelijke scharnieren
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Deurscharnier met aanschroefplaat afgerond
Het kozijnonafhankelijke glazen deurscharnier in een klassiek, tijdloos design past zich perfect aan elk frame aan en is ideaal voor onze glazen 
scheidingswandsystemen Bohle FrameTec Premium en Select 2.0. · Het aluminium deurscharnier is getest volgens DIN EN 1935 op duurzaamheid (sluitingscycli 
500.000) en volgens DIN EN 1670 op corrosiebestendigheid (klasse 4).

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206664

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206663

max. deurgewicht per paar  50 kg

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8, 10, 12 mm, gelaagd glas 8,76, 10,76, 12,76 mm · 
rechts en links te gebruiken

Deurscharnier met aanschroefplaat hoekig

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206669

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206668

max. deurgewicht per paar  50 kg

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  aluminium

i glasdikte gehard glas 8, 10, 12 mm, gelaagd glas 8,76, 10,76, 12,76 mm · 
rechts en links te gebruiken
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Erläuterungen:

1  Zargenfalzmaß/Höhe
2  Zargenfalzmaß/Breite
3  Band-Bezugsmaß analog DIN 18268
4  Band-Abstandsmaß analog DIN 18111
5  Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Mitte Türdrücker

Hinweis:

Bei Verwendung von 3 Türbändern empfehlen wir das dritte 
Türband im oberen Drittel zu platzieren (ca. 350 mm unter der 
ersten Bezugslinie). Bitte stimmen Sie die Positionierung auch 
mit dem Zargen- und Türenhersteller ab.

*  Empfehlung für Flügelhöhen bis ca. 2.200 mm (in Anlehnung
an DIN 18101)

OKFF
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Glasbearbeitungen Schlösser Studio Private Line und Türbänder 
mit Anschraubplatte für zargenunabhängige Türen

3

41

5

2

Glasbewerkingen sloten Studio Private Line en schar-
nieren met schroefplaat voor deuren zonder kozijn

dagmaat breedte max. 1.000

Bij gebruik van 3 scharnieren adviseren wij het derde scharnier in het bo-
venste derde deel (ca. 350 mm onder de eerste referentielijn) te plaatsen. 
Gelieve de positionering af te stemmen met de kozijn- en deurfabrikant.

Tip:

* Aanbeveling voor glashoogte tot ca. 2.200 mm (volgens DIN 18101)

da
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e

Kozijnmaat/hoogte
Kozijnmaat/breedte
Glasuitsparing analoog volgens DIN 18268
Hart-op-hart afstand analoog volgens DIN 18111
Bovenkant vloer tot hart deurkruk

Toelichtingen:

OKFF
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Rvs scharnier met hoekige schroefplaat glas/wand 90°
Het 3-delige glasdeurscharnier rvs is voorzien van onderhoudsvrije glijlagers en is daarom ontworpen voor een hoog draagvermogen. Met zijn hoogwaardige 
afwerking en hoekig design, verbetert hij elke glazen deur. Het glazen deurscharnier is bijzonder aan te bevelen in onze glazen scheidingswandsystemen Bohle 
FrameTec Premium en Select 2.0.

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5206654

gepoedercoat mat zwart RAL 9005 BO 5206654B

max. deurgewicht per paar  80 kg

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  rvs

i Rechts en links te gebruiken · glasdikte gehard glas 8 - 10 mm
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TECTUS®

Met het scharniersysteem TECTUS® is een esthetische en functionele oplossing ontwikkeld voor vlakke inbouwmontage van glazen deuren. Deur, kozijn en 
scharnier liggen op gelijke hoogte - de beste voorwaarde voor minimalistische ontwerpen gecombineerd met een hoge transparantie. Het belangrijkste voordeel 
van het systeem: een glasbewerking is niet vereist, waardoor de installatie zeer eenvoudig is. Omdat het glaselement is zowel links / rechts en op / neer 
bruikbaar is. Er wordt gewerkt met 8 en 10 mm dik gehard glas. · Wij bieden u het TECTUS-glasdeurscharnier aan in combinatie met ons hoogwaardige Bohle-
glas-wandsysteem FrameTec Premium aan, op maat gemaakt en met alle noodzakelijke gefreesde randen. · Neem contact met ons op.
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Glasdeurscharnier TECTUS® TEG 310 2D
AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5206680

RAL 9016 ivoorwit BO 5206681

grijs NCS 8000N BO 5206682

max. deurgewicht per paar  60 kg

max. deurhoogte  2700 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  aluminium / rvs

i glasdikte gehard glas 8, 10 mm · Deur, kozijn en scharnier liggen gelijk 
· geen glasbewerking nodig. · eenvoudige en snelle montage · contact-, 
en geruisloze sluiting · Stevige scharnierconstructie voor betrouwbaar en 
duurzaam functioneren · Continue hoogte-instelling met extra fijnafstelling 
(+/- 1,0 mm) · Sponningbreedte 11-15 mm · openingshoek 180° · vanaf een 
deurhoogte >2500 mm raden wij het gebruik van 3 scharnieren aan.

Sluitmagneet
Sluitmagneet voor een contactloze en geruisloze sluiting van volledig glazen deuren. De permanente en betrouwbare sluiting kan individueel worden aangepast 
en afgestemd op uw persoonlijke voorkeur. · De magnetische sluiting bestaat uit de sluitmagneet voor het frame en de magnetische plaat voor de volledig glazen 
deur. Beide vormen samen een esthetisch verfijnde eenheid.

AFWERKING ART.-NR.

rvs look BO 5206683

i Continu verstelbare houdcapaciteit tot 5,0 kg · Voor gebruik met frames 
van hout, staal en aluminium
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Magneetplaat voor glazen deuren
De magnetische sluiting bestaat uit de sluitmagneet voor het frame en de magnetische plaat voor de volledig glazen deur. Beide vormen samen een esthetisch 
verfijnde eenheid.

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5206685

materiaal  rvs

Deurgreep zelfklevend

AFWERKING · MATERIAAL ART.-NR.

rvs look geëloxeerd E1/C31  · aluminium    BO 5206686

grijs NCS 8000N  · aluminium    BO 5206687

lengte (L)  200 mm

diepte (H)  40 mm

afstand tussen boorgaten (C-C)  – mm

i zelfklevende bevestiging · Het handvat wordt geleverd met een vooraf 
aangebrachte tape voor permanente bevestiging. · Een positioneerhulp is bij 
de levering inbegrepen. · Verpakkingseenheid 1 paar

Tip:
Kies voor de verlijming een geschikte glas/metaallijm (bijv. LOCTITE 319) 
Voor de verlijming kan ook uv-lijm gebruikt worden (bijv. BO
5209393 of BO 5209368).
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Selco
Selco zelfsluitende pendeldeurscharnieren combineren een eersteklas uitstraling, hoogwaardige afwerking en functionaliteit. De scharnieren zijn geschikt voor 
binnendeuren in de particuliere en openbare sector, met name voor doorgangen.
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Pendelscharnier Selco glas/wand 90° tweezijdige wandmontage
AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206851

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206852

max. deurgewicht per paar  70 kg

max. deurhoogte  2500 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  aluminium

i getest volgens DIN 8263 met 500.000 cycli · Corrosiebestendigheid 
volgens DIN EN 1670 / klasse 3 · met afdekplaten · verstelbaar nulpunt 
±5° · Bij gebruik van pendeldeurscharnieren moeten twee deurstoppers als 
eindaanslag gebruikt worden, om te voorkomen dat de deur doordraait. · 
glasdikte gehard glas 8, 10, 12 mm · zelfsluitend · Stop 90°
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Pendelscharnier Selco glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5206853

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5206854

max. deurgewicht per paar  70 kg

max. deurhoogte  2500 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  aluminium

i getest volgens DIN 8263 met 500.000 cycli · Corrosiebestendigheid 
volgens DIN EN 1670 / klasse 3 · verstelbaar nulpunt ±5° · Bij gebruik van 
pendeldeurscharnieren moeten twee deurstoppers als eindaanslag gebruikt 
worden, om te voorkomen dat de deur doordraait. · glasdikte gehard glas 8, 
10, 12 mm · zelfsluitend · Stop 90°
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Bohle
Pendelscharnier Bohle glas/wand 90° tweezijdige wandmontage

De zelfsluitende pendeldeurscharnieren van Bohle maken het mogelijk om deuren moeiteloos te openen en de deur voorzichtig te sluiten.

AFWERKING ART.-NR.

rvs look BO 5210382

max. deurgewicht per paar  60 kg

max. deurhoogte  2300 mm

max. deurbreedte  915 mm

materiaal  messing

i getest met 300.000 cycli · Ook geschikt als aanslagscharnier · 
Zelfsluitende functie vanaf ca. 70° bij 45 kg deurgewicht · verstelbaar 
nulpunt ±10° · glasdikte gehard glas 8, 10, 12 mm · Stop 90°

Pendelscharnier Bohle glas-glas 180°
AFWERKING ART.-NR.

rvs look BO 5210380

max. deurgewicht per paar  60 kg

max. deurhoogte  2300 mm

max. deurbreedte  915 mm

materiaal  messing

i getest met 300.000 cycli · Ook geschikt als aanslagscharnier · 
Zelfsluitende functie vanaf ca. 70° bij 45 kg deurgewicht · verstelbaar 
nulpunt ±10° · glasdikte gehard glas 8, 10, 12 mm · Stop 90°
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Hoekscharnier 96

Patch 109

Alva 116

Vloerveer 120

Glasbeslag voor  
geheel glazen opstellingen
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Glasbeslag voor
geheel glazen opstellingen

vloerveer

100 | 150

1000 | 1200

2500

10 - 12

130° | 180°

 90°

–

EN3, EN1 - 4

90° - 15°, 15° - 0°

✓

120

Alva

100

1000

2590

8 - 12

170°

zonder |  90° | 105°

± 2°

EN3

170° - 15°, 15° - 0°

✓

116

Patch

100

1000 | 1250

2500

8 - 12

150°

zonder |  90°

 ± 4°

EN3, EN5

150° - 10°, 10° - 0°

✓

109

hoekscharnier

100

1100

2500

10 - 12

–

–

–

–

–

–

96

design

deurgewicht (kg)

max. deurbreedte (mm)

max. deurhoogte (mm)

glasdikte gehard glas (mm)

max. openingshoek

stop

verstelbaar nulpunt

sluitkracht

instelbare sluitsnelheid

getest volgens DIN EN 1154
(500.000 sluitcycly)

pagina
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Hoekscharnier
De gehele technologie van het zelfsluitende hoekscharnier is behuisd in een subtiel ontworpen scharnier. In tegenstelling tot gebruikelijke vloerscharnieren 
is hiervoor geen uitsparing nodig in de vloer. Het scharnier wordt eenvoudig bevestigd door de basisplaat op de bestaande ondergrond te schroeven. Bohle's 
zelfsluitende patch scharnier is getest volgens de Europese normen voor lange levensduur en uitstekende functionaliteit in overeenstemming met DIN EN 1154.
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 Hoekbeslag onder PT 10 

 AFWERKING  ART.-NR. 

       geborsteld  BO 5214266 

 max. deurbreedte            1200   mm    

  max. deurgewicht            100   kg   

 materiaal          rvs AISI 304         

i  met insert voor vlakconische as · verstelbaar draaipunt (55/65 mm) · 
glasdikte gehard glas 10, 12 mm 

 Hoekbeslag boven PT20 

 AFWERKING  ART.-NR. 

       geborsteld  BO 5214264 

 max. deurbreedte            1200   mm    

  max. deurgewicht            100   kg   

 materiaal          rvs AISI 304         

i  met kunststof bout voor doorsnede 15 mm · verstelbaar draaipunt (55/65 
mm) · glasdikte gehard glas 10, 12 mm 

Hoekscharnier
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Plafonddraaipunt PT 24

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214287

gepolijst BO 5214339

mat zwart BO 5216543

materiaal  rvs AISI 304

i boutdoorsnede 15 mm

Vloerdraaipunt PT11

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214288

materiaal  rvs AISI 304

i Let op! Om de deur automatisch te sluiten, svp een grond-deursluiter 
gebruiken
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Bovenlichtbeslag met schroefplaat PT30.3

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214267

materiaal  rvs AISI 304

i met bouten ø15 mm · verstelbaar draaipunt (55/65 mm) · glasdikte 
gehard glas 10, 12 mm

Hoek bovenlichtbeslag PT40

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214263

materiaal  rvs AISI 304

i met bouten ø15 mm · verstelbaar draaipunt (55/65 mm) · glasdikte 
gehard glas 10, 12 mm
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Hoek bovenlichtbeslag links met eenzijdige versteviging PT41

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214268

materiaal  rvs AISI 304

i met bouten ø15 mm · verstelbaar draaipunt (55/65 mm) · glasdikte 
gehard glas 10, 12 mm

Hoek bovenlichtbeslag rechts met eenzijdige versteviging PT41

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214269

materiaal  rvs AISI 304

i met bouten ø15 mm · verstelbaar draaipunt (55/65 mm) · glasdikte 
gehard glas 10, 12 mm
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Bovenlichtbeslag PT51

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214270

materiaal  rvs AISI 304

i met bouten ø15 mm · verstelbaar draaipunt (55/65 mm) · glasdikte 
gehard glas 10, 12 mm

Hoekverbinder PT60

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214271

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte gehard glas 10, 12 mm
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Hoekverbinder PT61

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214274

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte gehard glas 10, 12 mm

Hoekverbinder links met eenzijdige verstijving PT65

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214272

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte gehard glas 10, 12 mm
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Hoekverbinder rechts met eenzijdige verstijving PT65

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214273

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte gehard glas 10, 12 mm

Bovenlichtverbinder met eenzijdige verstijving PT71

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214277

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte gehard glas 10, 12 mm
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Bovenlichtverbinder PT72

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214260

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte gehard glas 10, 12 mm

Glasverbinder PT 80

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214275

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte gehard glas 10, 12 mm
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Glas / wand verbinder PT84

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214279

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte gehard glas 10, 12 mm

Glas / wand verbinder PT90

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214278

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte gehard glas 10, 12 mm
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 Hoekslot met vlakke grendel US10 

 AFWERKING  ART.-NR. 

       geborsteld  BO 5214280 

 materiaal          rvs AISI 304         

i  Euro-profielcilinder (verschillend sluitend) 60 mm (30/30) · Incl. 4 sleutels 
· glasdikte gehard glas 10, 12 mm 

 Middenslot met vlakke grendel US20 

 AFWERKING  ART.-NR. 

       geborsteld  BO 5214281 

 materiaal          rvs AISI 304         

i  Euro-profielcilinder (verschillend sluitend) 60 mm (30/30) · Incl. 4 sleutels 
· bij dubbele deuren moet een grendel gebruikt worden. · glasdikte gehard 
glas 10, 12 mm 
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 Tegenkast GK50 

 AFWERKING  ART.-NR. 

       geborsteld  BO 5214282 

 materiaal          rvs AISI 304         

i  glasdikte gehard glas 10, 12 mm · bij dubbele deuren moet een grendel 
gebruikt worden. 

 Middenslot met ronde grendel en eenzijdige draaisluiting 

 AFWERKING  ART.-NR. 

       geborsteld  BO 5214283 

 materiaal          rvs AISI 304         

i  Bij dubbele deuren moet een grendel gebruikt worden. · glasdikte gehard 
glas 10, 12 mm · maat 53 x 64 mm · 1 toerig / 17 mm schootlengte 

 Tegenkast 

 AFWERKING  ART.-NR. 

       geborsteld  BO 5214284 

 materiaal          rvs AISI 304         

i  Bij dubbele deuren moet een grendel gebruikt worden. · glasdikte gehard 
glas 10, 12 mm · maat 53 x 40 mm 
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Haakslot met tegenkast

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214285

materiaal  rvs AISI 304

i Bij dubbele deuren moet een grendel gebruikt worden. · geen 
glasbewerking, om te klemmen · glasdikte gehard glas 10, 12 mm

Haakslot met sluitplaat

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214286

materiaal  rvs AISI 304

i Bij dubbele deuren moet een grendel gebruikt worden. · geen 
glasbewerking, om te klemmen · glasdikte gehard glas 10, 12 mm
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Patch
De gehele technologie van het zelfsluitende hoekscharnier is behuisd in een subtiel ontworpen scharnier. In tegenstelling tot gebruikelijke vloerscharnieren 
is hiervoor geen uitsparing nodig in de vloer. Het scharnier wordt eenvoudig bevestigd door de basisplaat op de bestaande ondergrond te schroeven. Bohle's 
zelfsluitende patch scharnier is getest volgens de Europese normen voor lange levensduur en uitstekende functionaliteit in overeenstemming met DIN EN 1154.
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Set zelfsluitend hoekbeslag Standard Duty EN3 incl. hoekbeslag PT20 PLUS en plafonddraaipunt

STOP · MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

90° · rvs AISI 304 · geborsteld BO 5214351

zonder · rvs AISI 304 · geborsteld BO 5216560

90° · rvs AISI 304 · gepolijst BO 5216563

zonder · rvs AISI 304 · gepolijst BO 5216564

90° · aluminium · aluminiumkleurig E4/EV1 BO 5216567

zonder · aluminium · aluminiumkleurig E4/EV1 BO 5216568

90° · rvs AISI 304 · mat zwart BO 5216569

zonder · rvs AISI 304 · mat zwart BO 5216570

i getest met 500.000 cycly volgens DIN EN 1154 · Inzetbaar voor 
middelsterk frequent gebruik · variabele sluitsnelheden · te gebruiken met 
aanslag · deurbreedte 750 - 1000 mm · voor binnen en buitengebruik · max. 
deurhoogte 2500 mm · verstelbaar nulpunt ±4° · glasdikte gehard glas 10 
- 12 mm · bij 8 mm glasdikte gelieve extra inzetstukken (BO 5213080) voor 
hoekmontage PT20 Plus te bestellen. · instelbare sluitsnelheid 150° - 10° / 
10° - 0° · omgevingstemperatuur -20° - +50°C · witte inlegplaatjes

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x        zelfsluitend hoekbeslag Standard Duty EN3
1x        hoekbeslag PT PLUS boven
1x        plafonddraaipunt PT24

max. deurbreedte  1000 mm

max. deurgewicht  100 kg

sluitkracht  EN3
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 Zelfsluitend hoekbeslag Standard Duty EN3 

 STOP · MATERIAAL · AFWERKING  ART.-NR. 

         90°  ·  rvs AISI 304  ·  geborsteld  BO 5214350 

       zonder  ·  rvs AISI 304  ·  geborsteld  BO 5214233 

         90°  ·  rvs AISI 304  ·  gepolijst  BO 5216520 

       zonder  ·  rvs AISI 304  ·  gepolijst  BO 5216521 

         90°  ·  aluminium  ·  aluminiumkleurig E4/EV1  BO 5216522 

       zonder  ·  aluminium  ·  aluminiumkleurig E4/EV1  BO 5216523 

         90°  ·  rvs AISI 304  ·  mat zwart  BO 5216524 

       zonder  ·  rvs AISI 304  ·  mat zwart  BO 5216525 

i  getest met 500.000 cycly volgens DIN EN 1154 · inzetbaar voor 
middelsterk frequent gebruik · variabele sluitsnelheden · te gebruiken met 
aanslag · deurbreedte 750 - 1000 mm · voor binnen en buitengebruik · max. 
deurhoogte 2500 mm · verstelbaar nulpunt ±4° · glasdikte gehard glas 8 - 12 
mm · instelbare sluitsnelheid 150° - 10° / 10° - 0° · omgevingstemperatuur 
-20° - +50°C 

 max. deurbreedte            1000   mm    

  max. deurgewicht            100   kg    

  sluitkracht          EN3         

 Set zelfsluitend hoekbeslag Standard Duty EN3 incl. hoekbeslag PT20 PLUS en plafonddraaipunt 

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 
 1x            zelfsluitend hoekbeslag Standard Duty EN3 
 1x            hoekbeslag PT PLUS boven 
 1x            plafonddraaipunt PT24 
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 Hoekbeslag boven PT20 PLUS 

 MATERIAAL · AFWERKING  ART.-NR. 

       rvs AISI 304  ·  geborsteld  BO 5214265 

       rvs AISI 304  ·  gepolijst  BO 5216529 

       aluminium  ·  aluminiumkleurig E4/EV1  BO 5216530 

       rvs AISI 304  ·  mat zwart  BO 5216531 

 max. deurbreedte            1250   mm    

  max. deurgewicht            100   kg         

i  Afmeting van de afdekkap past bij zelfsluitend hoekbeslag Standard Duty 
· met kunststof bout voor doorsnede 15 mm · glasdikte gehard glas 10, 12 
mm 
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Set zelfsluitend hoekbeslag Heavy Duty EN5

STOP · MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

90° · rvs AISI 304 · geborsteld BO 5214352

zonder · rvs AISI 304 · geborsteld BO 5216571

90° · rvs AISI 304 · gepolijst BO 5216574

zonder · rvs AISI 304 · gepolijst BO 5216575

90° · aluminium · aluminiumkleurig E4/EV1 BO 5216578

zonder · aluminium · aluminiumkleurig E4/EV1 BO 5216579

i getest met 500.000 cycly volgens DIN EN 1154 · inzetbaar voor 
middelsterk frequent gebruik · variabele sluitsnelheden · te gebruiken 
met aanslag · deurbreedte 750 - 1250 mm · voor binnen en buitengebruik 
· max. deurhoogte 2500 mm · glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · 
verstelbaar nulpunt ±4° · instelbare sluitsnelheid 150° - 10° / 10° - 0° · 
omgevingstemperatuur -20° - +50°C · afstand wand-glas min. 6 mm

max. deurbreedte  1250 mm

max. deurgewicht  100 kg

sluitkracht  EN5

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x             zelfsluitend hoekbeslag Heavy Duty EN5
1x             hoekbeslag PT PLUS HD boven
1x             plafonddraaipunt PT24
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 Zelfsluitend hoekbeslag Heavy Duty EN5 

 STOP · MATERIAAL · AFWERKING  ART.-NR. 

         90°  ·  rvs AISI 304  ·  geborsteld  BO 5214306 

       zonder  ·  rvs AISI 304  ·  geborsteld  BO 5214234 

         90°  ·  rvs AISI 304  ·  gepolijst  BO 5214307 

       zonder  ·  rvs AISI 304  ·  gepolijst  BO 5216526 

         90°  ·  aluminium  ·  aluminiumkleurig E4/EV1  BO 5216527 

       zonder  ·  aluminium  ·  aluminiumkleurig E4/EV1  BO 5216528 

         90°  ·  rvs AISI 304  ·  mat zwart  BO 5216545 

       zonder  ·  rvs AISI 304  ·  mat zwart  BO 5216546 

i  getest met 500.000 cycly volgens DIN EN 1154 · Variabele sluitsnelheden 
· Te gebruiken met aanslag · Deurbreedte 750 - 1250 mm · Voor binnen 
en buitengebruik · max. deurhoogte 2500 mm · verstelbaar nulpunt ±4° · 
glasdikte gehard glas 10 - 15 mm · instelbare sluitsnelheid 150° - 10° / 10° - 
0° · omgevingstemperatuur -20° - +50°C · Afstand wand-glas min. 6 mm 

 max. deurbreedte            1250   mm    

  max. deurgewicht            100   kg    

  sluitkracht          EN5         
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Hoekbeslag  boven PT20 PLUS HD 

 MATERIAAL · AFWERKING  ART.-NR. 

       rvs AISI 304  ·  geborsteld  BO 5216532 

       rvs AISI 304  ·  gepolijst  BO 5216533 

       aluminium  ·  aluminiumkleurig E4/EV1  BO 5216534 

       rvs AISI 304  ·  mat zwart  BO 5216544 

 max. deurbreedte            1250   mm    

  max. deurgewicht            100   kg       

i  Afmeting van de afdekkap past bij zelfsluitend hoekbeslag Heavy Duty · 
met kunststof bout voor doorsnede 15 mm · glasdikte gehard glas 10, 12 mm 

 Plafonddraaipunt PT 24 

 AFWERKING  ART.-NR. 

       geborsteld  BO 5214287 

       gepolijst  BO 5214339 

       mat zwart  BO 5216543 

       materiaal          rvs AISI 304         

i  boutdoorsnede 15 mm 
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Alva
Het zelfsluitende hoekbeslag Alva van Bohle maakt snelle montage mogelijk zonder hinderlijke vloeruitsparingen die veel vuil veroorzaken. Aangezien de gehele 
technologie in het slanke beslag is ondergebracht, hoeft er bij inbouw geen gat voor de vloerveer in de vloer gemaakt te worden.  
Het design van de afdekkap heeft heldere lijnen en is beperkt tot het essentiële, zodat niets het elegante uiterlijk verstoort.
Bohle‘s zelfsluitende patch scharnier is getest volgens de Europese normen voor lange levensduur en uitstekende functionaliteit in overeenstemming met  
DIN EN 1154.
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Set zelfsluitend hoekbeslag Alva Standard Duty EN3

STOP · AFWERKING ART.-NR.

90° · geborsteld BO 5216620

zonder · geborsteld BO 5216621

105° · geborsteld BO 5216624

90° · gepolijst BO 5216622

zonder · gepolijst BO 5216623

105° · gepolijst BO 5216625

90° · mat zwart BO 5216620B

zonder · mat zwart BO 5216621B

105° · mat zwart BO 5216624B

max. deurbreedte  1000 mm

max. deurgewicht  100 kg

sluitkracht  EN3

materiaal  rvs AISI 304

i    incl. hoekbeslag boven PT20 Plus en plafomddraaipunt PT24 · getest 
met 500.000 cycly volgens DIN EN 1154 · inzetbaar voor middelsterk 
frequent gebruik · variabele sluitsnelheden · te gebruiken met aanslag 
· deurbreedte 750 - 1000 mm · voor binnen en buitengebruik · max. 
deurhoogte 2590 mm · verstelbaar nulpunt ±2° · glasdikte gehard glas 8 - 12 
mm · instelbare sluitsnelheid 170° - 150° / 15° - 0° · omgevingstemperatuur 
-20° - +50°C · corrosiebestendigheid klasse 4 · dezelfde grootte van de 
afdekkappen voor de boven- en onderbeslag · zwarte inlegplaatjes

LEVERINGSOMVANG:

1x   zelfsluitend hoekbeslag Alva EN3
1x   hoekbeslag PT PLUS boven
1x   plafonddraaipunt PT24
4x   platkopschroef M8 30 mm
4x   rvs plug ø 10 mm, 30 mm
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Zelfsluitend hoekbeslag Alva Standard Duty EN3

STOP · AFWERKING ART.-NR.

90° · geborsteld BO 5216600

zonder · geborsteld BO 5216601

105° · geborsteld BO 5216604

90° · gepolijst BO 5216602

zonder · gepolijst BO 5216603

105° · gepolijst BO 5216605

90° · mat zwart BO 5216600B

zonder · mat zwart BO 5216601B

105° · mat zwart BO 5216604B

max. deurbreedte  1000 mm

max. deurgewicht  100 kg

sluitkracht  EN3

materiaal  rvs AISI 304

i    getest met 500.000 cycly volgens DIN EN 1154 · Inzetbaar voor 
middelsterk frequent gebruik · variabele sluitsnelheden · te gebruiken met 
aanslag · deurbreedte 750 - 1000 mm · voor binnen en buitengebruik · max. 
deurhoogte 2590 mm · verstelbaar nulpunt ±2° · glasdikte gehard glas 8 - 12 
mm · instelbare sluitsnelheid 170° - 150° / 15° - 0° · omgevingstemperatuur 
-20° - +50°C · corrosiebestendigheid klasse 4 · dezelfde grootte van de 
afdekkappen voor de boven- en onderbeslag · zwarte inlegplaatjes
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Alva boven PT20 PLUS

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5216610

gepolijst BO 5216611

mat zwart BO 5216610B

max. deurbreedte  1000 mm

max. deurgewicht  100 kg

materiaal  rvs AISI 304

i Afmeting van de afdekkap past bij zelfsluitend hoekbeslag Alva Standard 
Duty ·  met kunststof bout voor doorsnede 15 mm · glasdikte gehard glas 
8 - 12 mm

Plafonddraaipunt PT 24

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5216615

gepolijst BO 5216616

mat zwart BO 5216615B

max. deurbreedte  – mm

max. deurgewicht  – kg

sluitkracht  –

materiaal  rvs AISI 304

i boutdoorsnede 15 mm
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Vloerveer
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Vloerveer EN3

MAX. DEURBREEDTE · MAX. DEURGEWICHT · ART.-NR.

1000 mm · 100 kg · EN3 BO 5214010

Stop  90°

afwerking  geborsteld

materiaal  rvs AISI 304

i Met standaard steek-as afstand 10 mm · Steek-as is niet uitwisselbaar 
· instelbare sluitsnelheid 90° - 15° / 15° - 0° · omgevingstemperatuur -20° 
- +45°C · Getest met 500.000 sluitingen · Afmeting 305 x 108 x 40,5 mm · 
Dezelfde uitvoering voor glas-, hout-, en aluminiumdeuren

Vloerveer universeel EN1 - EN4

MAX. DEURBREEDTE · MAX. DEURGEWICHT · SLUITKRACHT ART.-NR.

1200 mm · 150 kg · EN1 - EN4 BO 5214330N

max. openingshoek  180 °

stop  90°

materiaal  rvs AISI 304

i Met standaard steek-as afstand 10 mm · Steek-as is niet uitwisselbaar 
· instelbare sluitsnelheid 90° - 15° / 15° - 0° · omgevingstemperatuur 
-20° - +45°C · Getest met 500.000 sluitingen · Afmeting 285 x 82 x 49,5 
mm · Dezelfde uitvoering voor glas-, hout-, en aluminiumdeuren · instelbare 
sluitkracht
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Scheidingswandsyste-
men

FrameTec Premium 125

FrameTec Select 2.0 130

Scheidingswandsystemen
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FrameTec Select 2.0

–

–

2,7 m

8 - 10,76

8 - 13,52

130

FrameTec Premium

✓

✓
Klasse 2, 39 dB

4,5 m 
(met stabiliteitsprofiel)

8 - 10,76

8 - 13,52

125

design

maatwerk

geluidswering getest volgens DIN 4109

max. montagehoogte

glasdikte door (mm)

glasdikte bovenlicht en vaste beglazing (mm)

pagina

Scheidingswandsystemen
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 FrameTec Premium 
Individuele oplossingen en maatwerk · Technische tekeningen en glasmaat beschikbaar na de bestelling · Aanvragen eenvoudig via configurator of meetblad

Individuele op-

lossingen en

maatwerk
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Productvoordelen:
3 Eenvoudige montage
3 Profi elen hoeven niet gefreesd te worden
3 Scharnieren worden eenvoudig geïntegreerd in het multifunctionele kanaal
3 Stabiele afdichting van het smalle multifunctionele kanaal met het klikprofi el
3 Droogbeglazing door afdichtrubbers
3 Geluidswering getest volgens DIN 4109
3 Zijpanelen tot 4,5 meter realiseerbaar door zeer solide profi elen
3 Uniform uiterlijk - profi elen kunnen rondom ingezet worden
3 Verstekken voorgesneden
3 DIN-L en DIN-R te gebruiken

Onze service:
3 Individuele oplossingen en maatwerk
3 Technische tekeningen en maatwerk na de bestelling
3 Aanvragen eenvoudig via confi gurator of maatblad
3 Meer informatie vindt u op www.bohle.nl

montagevideo 
bekijken!

naar
confi gurator!

naar
confi gurator!

Bohle FrameTec Premium configurator

In combinatie met de afdichting Bohle GS-a (BO 

5220750-5220757) voldoet het kozijn aan de 

eisen volgens 

geluidsisolatie klasse II (39dB)
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Wandanschlussprofil Verbindungsprofil Statik- Verbindungsprofil

Connection profile Static connection profileWall connection profile

FrameTec Premium 
Ansichten für Aufmaßblatt Glastrennwandsystem DE & EN
Dateiname: FrameTec- Premium_Aufmaßblatt_23-10-2019

verbindingsprofi el
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FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12
FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

FTP1/FTP2 FTP3

FTP4 FTP7 FTP5 FTP8

FTP9

FTP13

FTP16

FTP14 FTP15 FTP6

FTP10 FTP11 FTP12

Speciale maten en andere types op aanvraag verkrijgbaar. 
Wij helpen u graag verder met de planning.

 Systeem-omschrijving

  Glasdikte deur

Aluminium geëxtrudeerde profielen voor scheidingswandssystemen en kozijnen.
Hoge stabiliteit door dimensioneel stabiele profielgeometrie.
Multifunctioneel kanaal voor opame van de scharnieren en sluitplaten, frezen in het profiel is niet nodig.

Gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm

 Glasdikte bovenlicht en vaste beglazing

Gehard 8 - 12 mm, gelaagd 8,76 - 13,52 mm

 Deurgewicht

Volgens opgave van gebruikte scharnieren

 Max. inbouwhoogte

Max. 4.500 mm, vanaf 2.800 mm wordt het gebruik van een stabi-
liteitsprofiel aanbevolen

 Geluidsisolatie getest volgens DIN 4109

Gehard 8 mm
Gehard 10 mm
Gelaagd 10,76 mm met  
geluidsisolerende folie

 Maatwerk

De profielen worden volgens de door u verstrekte afmetingen
op maat gemaakt. De levering vindt plaats als een gedeeltelijk 
geassembleerde kit. Afdekprofielen moeten ter plaatse worden 
ingekort. Goedkeuringstekeningen en glasafmetingen ontvangt na de 
bestelling. Let op, dat het zagen van de profielen, pas na ontvangst 
van de  ondertekende release tekening, wordt gedaan.

31 dB
33 dB

39 dB 

 Model-overzicht
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Wandanschlussprofil Verbindungsprofil Statik- Verbindungsprofil

Connection profile Static connection profileWall connection profile

FrameTec Premium 
Ansichten für Aufmaßblatt Glastrennwandsystem DE & EN
Dateiname: FrameTec- Premium_Aufmaßblatt_23-10-2019
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 FrameTec Select 2.0 
FrameTec Select 2.0 overtuigt door het filigrane, uniforme uiterlijk van het gehele systeem: kozijn- en beglazingsprofielen hebben dezelfde geringe diepte van 
36,5 mm en vormen zo een doorlopende lijn. Het ontwerp is daarom bijzonder harmonieus en licht.
De basisafdichting wordt in de daarvoor voorziene goot aan de buitenkant van het kozijn en in het beglazingsprofiel geklemd. De pakking is verkrijgbaar in zwart 
of grijs. De ruit wordt stevig vastgeklemd door middel van hoogwaardige pakkingen zonder glasbewerking.
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 FrameTec Select 2.0 aluminiumkozijn complete sets 

 KOZIJNBUITENMAAT · DEURMAAT · AFWERKING  ART.-NR. 

   901 x 2138  mm  ·  max.   834 x 2097  mm  ·  aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1        BO 5220801 

   1026 x 2138  mm  ·  max.   959 x 2097  mm  ·  aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1        BO 5220802 

   1067 x 2750  mm  ·  max.   1000 x 2709  mm  ·  aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1        BO 5220803 

   901 x 2138  mm  ·  max.   834 x 2097  mm  ·  rvs look geëloxeerd E1/C31        BO 5220804 

   1026 x 2138  mm  ·  max.   959 x 2097  mm  ·  rvs look geëloxeerd E1/C31        BO 5220805 

   1067 x 2750  mm  ·  max.   1000 x 2709  mm  ·  rvs look geëloxeerd E1/C31        BO 5220806 

i  glasdikte: deurblad gehard 8 - 10 mm; vast paneel/bovenlicht gehard 
8 - 12 mm; gelaagd 8,76 - 13,52 mm · dichtstof kleur grijs · Profielen 
met verstek en individueel inkortbaar · gelieve pakkingen voor vaste en 
bovenlichtbeglazing afzonderlijk te bestellen, afhankelijk van de glasdikte. · 
A.u.b. de sluitplaat apart bestellen · vanaf een deurhoogte >2200 mm raden 
wij het gebruik van 3 scharnieren aan. · opmerking: de glasbewerking van 
de deurscharnieren wijkt af van de norm. · opmerking: Het afdekprofiel moet 
door de klant worden ingekort.

 FrameTec Select 2.0 kozijnprofiel incl. Afdekprofiel 

 AFWERKING  ART.-NR. 

       aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1            BO 5220811 

       rvs look geëloxeerd E1/C31            BO 5220812 

 materiaal          aluminium        

  lengte            5600   mm           

i  glasdikte: deurblad gehard 8 - 10 mm; vast paneel/bovenlicht gehard 
8 - 12 mm; gelaagd 8,76 - 13,52 mm · vanaf een deurhoogte >2200 mm 
raden wij het gebruik van 3 scharnieren aan. · opmerking: de glasbewerking 
van de deurscharnieren wijkt af van de norm. · opmerking: het afdekprofiel 
moet door de klant worden ingekort. · afzonderlijke componenten zoals 
afdichtingen, strip montageplaten, sluitplaat, hoekverbindingen afzonderlijk 
bestellen. 

Het deurblad kan DIN rechts en links worden gebruikt, omdat er geen freeswerk nodig is voor deurscharnieren en slagplaat. Het kozijn is voorbereid voor 8 - 
10,76 mm gehard/gelaagd deuren met een sponningdiepte van 24 mm. Geschikte sloten en speciale kozijnscharnieren vindt u in het hoofdstuk „Deurbeslag“.  
Voor de aansluiting van de vaste en bovenlichtbeglazing adviseren wij de passende tweedelige beglazingsprofielen voor de aansluiting van de vaste en 
bovenlichtbeglazing.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 
 3x                 kozijnprofiel 
 3x                 afdekprofiel 
 2x                 hoekverbinder 
 1x                 aanslagdichting grijs 
                      2 resp. 3 scharnierpunten voor aluminium frame scharnier (BO 5206663, BO 5206664, BO 5206668, BO 5206669) 
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FrameTec Select 2.0 scharnierpunt voor aluminium frame scharnier

ART.-NR.

BO 5220813

materiaal  aluminium

i vanaf een deurhoogte >2200 mm raden wij het gebruik van 3 scharnieren 
aan.

FrameTec Select 2.0 scharnierpunt voor rvs frame scharnier
FrameTec Select 2.0 overtuigt door het filigrane, uniforme uiterlijk van het gehele systeem: kozijn- en beglazingsprofielen hebben dezelfde geringe diepte van 
36,5 mm en vormen zo een doorlopende lijn. Het ontwerp is daarom bijzonder harmonieus en licht. · De geoptimaliseerde bandopnameplaatjes vergemakkelijken 
de montage voor u. Voordat het frameprofiel wordt bevestigd, worden de montageplaten voor de schanieren in het multifunctionele kanaal geschoven. Door deze 
bevestigingswijze is het frezen van scharnieren en slagplaatjes in het profiel niet meer nodig. De scharnieren kunnen vervolgens enkele millimeters in hoogte 
worden versteld.

ART.-NR.

BO 5220814

materiaal  aluminium

i vanaf een deurhoogte >2200 mm raden wij het gebruik van 3 scharnieren 
aan.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 scharnierpunt
3x                                                                 schroef M4

Voordat het frameprofiel wordt bevestigd, worden de montageplaten voor de schanieren in het multifunctionele kanaal geschoven. Door deze bevestigingswijze is 
het frezen van scharnieren en slagplaatjes in het profiel niet meer nodig. De scharnieren kunnen vervolgens enkele millimeters in hoogte worden versteld.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 scharnierpunt
2x                                                                 schroef M4
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FrameTec Select 2.0 hoekverbinder
ART.-NR.

BO 5220815

materiaal  aluminium

i De stabiele hoekverbindingen zorgen ervoor dat het kozijn en de 
tweedelige FrameTec Select 2.0 beglazingsprofielen veilig bij elkaar worden 
gehouden.

FrameTec Select 2.0 beglazingsprofiel tweedelig

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1     BO 5220816

rvs look geëloxeerd E1/C31     BO 5220817

materiaal  aluminium

lengte  5600 mm

i glasdikte gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm · 
Hoekverbindingen en afdichtingen a.u.b. afhankelijk van de glasdikte 
afzonderlijk bestellen. · pakking is verkrijgbaar in zwart of grijs.

De glasplaten worden stevig vastgeklemd door middel van hoogwaardige afdichtingen en dit geheel zonder glasbewerking.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1x vloerprofiel 1x glaslijst

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN: 1x vloerprofiel 1x glaslijst
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FrameTec Select 2.0 basisrubber voor vast paneel en bovenlicht
De basisafdichting wordt in de daarvoor voorziene goot aan de buitenkant van het kozijn en in het beglazingsprofiel geklemd. De pakking is verkrijgbaar in zwart 
of grijs. De ruit wordt stevig vastgeklemd door middel van hoogwaardige pakkingen zonder glasbewerking.

AFWERKING ART.-NR.

grijs BO 5220821

zwart BO 5220822

lengte  7000 mm

i glasdikte gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm · Gelieve 
een geschikte beglazingspakking afzonderlijk te bestellen, afhankelijk van de 
gekozen glasdikte.

FrameTec Select 2.0 wigvormige pakking voor vast paneel en bovenlicht
De beglazingspakking wordt geklemd in de daarvoor voorziene goot in de buitenzijde van het kozijn en in het beglazingsprofiel. De pakkingen zijn verkrijgbaar in 
zwart of grijs. De ruit wordt stevig vastgeklemd door middel van hoogwaardige afdichtingen en volledig zonder glasbewerking.

AFWERKING · OMSCHRIJVING ART.-NR.

grijs · glasdikte gehard glas 8 mm, gelaagd glas 8,76 mm BO 5220823

zwart · glasdikte gehard glas 8 mm, gelaagd glas 8,76 mm BO 5220824

grijs · glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm BO 5220825

zwart · glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm BO 5220826

grijs · glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 12,76 mm BO 5220827

zwart · glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 12,76 mm BO 5220828

grijs · glasdikte gelaagd glas 13,52 mm BO 5220829

zwart · glasdikte gelaagd glas 13,52 mm BO 5220830

lengte  7000 mm

i A.u.b. een geschikte basisafdichting apart bestellen
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FrameTec Select 2.0 aanslagdichting
De aanslagdichting wordt in de sponningen van het kozijn geklemd, die stevig tegen de deur ligt en bescherming biedt tegen lawaai en tocht. De afdichtingen zijn 
verkrijgbaar in zwart of grijs.

AFWERKING ART.-NR.

grijs BO 5220831

zwart BO 5220832

lengte  7000 mm

i glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm

beglazingsprofiel

A

kozijnprofiel

B

B

C

C

glasdikte (mm) 8 - 8.76 10 - 10.76 12 - 12.76 13.52

kleur grijs zwart grijs zwart grijs zwart grijs zwart

basisafdichting (B)

BO 5220821 BO 5220822 BO 5220821 BO 5220822 BO 5220821 BO 5220822 BO 5220821 BO 5220822

wigvormige afdichting 
(C) BO 5220823 BO 5220824 BO 5220825 BO 5220826 BO 5220827 BO 5220828 BO 5220829 BO 5220830

glasdikte (mm) 8 - 8.76 10 - 10.76 12 - 12.76 13.52

kleur grijs zwart grijs zwart grijs zwart grijs zwart

aanslagafdichting (A)

BO 5220831 BO 5220832 BO 5220831 BO 5220832 BO 5220831 BO 5220832 BO 5220831 BO 5220832

basisafdichting (B)

BO 5220821 BO 5220822 BO 5220821 BO 5220822 BO 5220821 BO 5220822 BO 5220821 BO 5220822

wigvormige af-
dichting (C) BO 5220823 BO 5220824 BO 5220825 BO 5220826 BO 5220827 BO 5220828 BO 5220829 BO 5220830

FrameTec Select 2.0 overzicht afdichtingen
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Valdorpel afdichtingen Bohle GS-A

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

708 mm · 583 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5220750

833 mm · 708 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5220751

958 mm · 833 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5220752

1083 mm · 958 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5220753

708 mm · 583 mm · rvs look geëloxeerd E1/C31 BO 5220754

833 mm · 708 mm · rvs look geëloxeerd E1/C31 BO 5220755

958 mm · 833 mm · rvs look geëloxeerd E1/C31 BO 5220756

1083 mm · 958 mm · rvs look geëloxeerd E1/C31 BO 5220757

i Ideaal om gladde glas- metaal-, aluminium-, hout-, en kunststofdeuren 
· dichtingen kunnen zelf ingekort worden, let s.v.p. op de minimale lengte · 
Incl. afdekstrook zilverkleurig · achteraf af te dichten 41 dB

stabiele sluitplaat van rvs met afgefreesde kanten · incl. schroeven

ART.-NR.

BO 5220743

FrameTec Select 2.0 sluitplaat grendel en bout

stabiele sluitplaat van rvs met afgefreesde kanten · incl. schroeven

ART.-NR.

BO 5220744

FrameTec Select 2.0 sluitplaat dagschoot
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Grepen 
voor glazen deuren
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T-greep
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Afsluitbare t-greep
De vergrendelbare T-greep is een sluitsysteem waarbij het slot op een comfortabele, ergonomische hoogte wordt gemonteerd. Het is geschikt voor alle gangbare 
30/160 Euro profielcilinders. De cilinder is eenvoudig te vervangen en daarom gemakkelijk aan te passen voor individuele sluitsystemen. Zowel het gebruik van 
een dubbele cilinder als een knopcilinder is mogelijk. De T-greep is universeel toepasbaar met een lengte van 1900 mm en sluit naar beneden voor schuif- en 
pendeldeuren.

TYPE GREEP · LENGTE (L) ART.-NR.

T-greep · 1900 mm BO 5213347

sluitcillinder zonder knop · 30/160 mm BO 5213348

sluitcillinder met knop · 30/160 mm BO 5213349

diepte (H)  77 mm

materiaal  rvs AISI 304

afwerking  geborsteld

i voor 30/160 Euro profielcilinders (niet bij de levering inbegrepen)
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T-greep ø 19 mm

LENGTE (L) · AFSTAND TUSSEN BOORGATEN (C-C) · AFWERKING ART.-NR.

250 mm · 150 mm · geborsteld BO 5213740

300 mm · 200 mm · geborsteld BO 5213738

400 mm · 300 mm · geborsteld BO 5213742

500 mm · 300 mm · geborsteld BO 5213739

500 mm · 300 mm · zwart gepoedercoat BO 5213739B

600 mm · 500 mm · geborsteld BO 5213745

800 mm · 600 mm · geborsteld BO 5213746

1000 mm · 800 mm · geborsteld BO 5213747

breedte (ø)  19 mm

diepte (H)  52 mm

materiaal  rvs AISI 304

glasdikte  6 - 12 mm
i Modern, tijdloos design · rvs met hoogwaardig geborsteld oppervlak 

· universeel inzetbaar: voor alle volglazen schuif- en pendeldeuren (bijv. 
MasterTrack FT / beglazingen met hoekbeslag) · voor alle optische eisen: 
lengtes van 300 mm tot 2000 mm en 3 diameters 19,25 en 32 mm. · 
glasboring ø12 mm

T-greep ø 25 mm

LENGTE (L) · AFSTAND TUSSEN BOORGATEN (C-C) · AFWERKING ART.-NR.

300 mm · 200 mm · geborsteld BO 5213749

400 mm · 300 mm · geborsteld BO 5113701

500 mm · 400 mm · geborsteld BO 5113702

500 mm · 400 mm · zwart gepoedercoat BO 5113702B

600 mm · 400 mm · geborsteld BO 5113703

700 mm · 500 mm · geborsteld BO 5113704

800 mm · 600 mm · geborsteld BO 5113705

1000 mm · 800 mm · geborsteld BO 5113706

1200 mm · 1000 mm · geborsteld BO 5113707

breedte (ø)  25 mm

diepte (H)  65 mm

materiaal  rvs AISI 304

glasdikte  6 - 12 mm

i Glasboring ø14 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
Schroeven voor deurdikte tot 40 mm                                                             
(toepassing: hout, staal, alu, kunststof)

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
Schroeven voor deurdikte tot 40 mm                                                           
(toepassing: hout, staal, alu, kunststof)
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T-greep ø 32 mm

LENGTE (L) · AFSTAND TUSSEN BOORGATEN (C-C) · AFWERKING ART.-NR.

300 mm · 200 mm · geborsteld BO 5113711

450 mm · 300 mm · geborsteld BO 5213789

600 mm · 400 mm · geborsteld BO 5213790

800 mm · 600 mm · geborsteld BO 5113715

1000 mm · 800 mm · geborsteld BO 5213779

1200 mm · 1000 mm · geborsteld BO 5113716

1600 mm · 1000 mm · geborsteld BO 5113717

1800 mm · 1000 mm · geborsteld BO 5113718

2000 mm · 1000 mm · geborsteld BO 5113719

breedte (ø)  32 mm

diepte (H)  72 mm

materiaal  rvs AISI 304

glasdikte  6 - 12 mm

i Glasboring ø14 mm

T-greep ovaal

BREEDTE (Ø) · LENGTE (L) · DIEPTE (H) · AFSTAND TUSSEN BOORGATEN (C-C) ART.-NR.

38 mm · 600 mm · 60 mm · 400 mm BO 5213888

materiaal  rvs AISI 304

afwerking  geborsteld

glasdikte  6 - 12 mm

i Glasboring ø14 mm · greepbereik tussen de bevestigingspunten 
geborsteld

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
Schroeven voor deurdikte tot 40 mm                                                             
(toepassing: hout, staal, alu, kunststof)
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T-greep ovaal zonder overhang

MATERIAAL · AFWERKING · GLASDIKTE ART.-NR.

rvs AISI 304 · gepolijst · 6 - 12 mm BO 5213819

breedte (ø)  32 mm

lengte (L)  600 mm

diepte (H)  72 mm

afstand tussen boorgaten (C-C)  568 mm

i Glasboring ø14 mm · greepbereik tussen de bevestigingspunten 
geborsteld

T-greep hoekig zonder overhang

GLASBORING · BREEDTE (Ø) · LENGTE (L) · DIEPTE (H) · (C-C) ART.-NR.

Glasboring ø14 mm · 25 x 38 mm · 1200 mm · 80 mm · 1175 mm BO 5215027

Glasboring ø10 mm · 15 x 30 mm · 290 mm · 55 mm · 275 mm BO 5215028

Glasboring ø10 mm · 15 x 30 mm · 440 mm · 55 mm · 425 mm BO 5215029

Glasboring ø10 mm · 15 x 30 mm · 590 mm · 55 mm · 575 mm BO 5215030

Glasboring ø14 mm · 25 x 50 mm · 475 mm · 65 mm · 450 mm BO 5215031

Glasboring ø14 mm · 25 x 50 mm · 600 mm · 65 mm · 575 mm BO 5215032

materiaal  rvs AISI 304

afwerking  geborsteld

glasdikte  6 - 12 mm

glasbewerking  ja
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Deurgreep zelfklevend

DIEPTE (H) · AFWERKING ART.-NR.

20 mm · geborsteld BO 5113738

20 mm · gepolijst BO 5113739

breedte (ø)  35 mm

lengte (L)  300 mm

materiaal  rvs AISI 304

Deurgreep zelfklevend

AFWERKING · MATERIAAL ART.-NR.

rvs look geëloxeerd E1/C31  · aluminium    BO 5206686

grijs NCS 8000N  · aluminium    BO 5206687

i zelfklevende bevestiging · het handvat wordt geleverd met een vooraf 
aangebrachte tape voor permanente bevestiging. · een positioneerhulp is bij 
de levering inbegrepen. · verpakkingseenheid 1 paar

breedte (ø)  32 mm

lengte (L)  600 mm

diepte (H)  72 mm

afstand tussen boorgaten (C-C)  568 mm
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Deurgrepen voor glazen schuifdeuren
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Schuifdeurgreep rond open

MATERIAAL · AFWERKING · GLASDIKTE ART.-NR.

rvs AISI 304 · geborsteld · 8 - 12 mm BO 5214216N

breedte (ø)  65 mm

diepte (H)  7 mm

i Glasboring ø50 mm

Schuifdeurgreep rond gesloten

MATERIAAL · AFWERKING · GLASDIKTE ART.-NR.

rvs AISI 304 · geborsteld · 8 - 12 mm BO 5214217N

breedte (ø)  65 mm

diepte (H)  7 mm

i Glasboring ø50 mm

Schuifdeurgreep hoekig

MATERIAAL · AFWERKING · GLASDIKTE ART.-NR.

rvs AISI 304 · geborsteld · 8 - 10 mm BO 5101615

breedte (ø)  65 x 65 mm

diepte (H)  7 mm

i Met twee lijmstrips · glasboring ø50 mm

Deurgrepen voor glazen schuifdeuren
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Schuifdeurgreep rond gesloten zelfklevend

MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

rvs AISI 304 · geborsteld BO 5205105

breedte (ø)  64 mm

diepte (H)  8 mm

Schuifdeurgreep hoekig gesloten zelfklevend

MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

rvs AISI 304 · geborsteld BO 5205109

breedte (ø)  60 x 60 mm

lengte (L)  – mm

hoogte (H)  10 mm

afstand tussen boorgaten (C-C)  – mm

Schuifdeurgreep rond open zelfklevend

HOOGTE (H) · MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

9 mm · aluminium · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5113785

7 mm · rvs AISI 304 · geborsteld BO 5113794

diameter (ø)  65 mm
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Schuifdeurgreep hoekig open zelfklevend

HOOGTE (H) · MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

9 mm · aluminium · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5113770

8 mm · rvs AISI 304 · geborsteld BO 5113778

breedte (ø)  60 x 60 mm

Schuifdeurgreep hoekig open zelfklevend

BREEDTE (Ø) · MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

110 x 60 mm · aluminium · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5113752

110 x 60 mm · aluminium · rvs look E4/C31 BO 5113753

110 x 60 mm · rvs AISI 304 · geborsteld BO 5113754

200 x 60 mm · aluminium · aluminiumkleurig E6/EV1 BO 5113761

diepte (H)  9 mm

Montagehulp voor schuifdeurgreep

ART.-NR.

Montagehulp     BO 5205108
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Balustrades en  
punthouders

VetroMount 152
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VetroMount
Het VetroMount balustradesysteem, nieuw ontwikkeld door Bohle ingenieurs, kan in een paar eenvoudige stappen worden geïnstalleerd om tijd en geld te 
besparen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de revolutionaire glasunits. Bij gebruik van het profiel voor topmontage, wordt iedere 400 mm een Hilti HUS3 
betonschroef gebruikt om het profiel vast te zetten, bij zijmontage is dit om de 200 mm. · Bij gebruik van VetroMount buitenshuis moet een drainagegat worden 
geboord om te voorkomen dat niet afgevoerd water tijdens vorst het profiel blijvend kan beschadigen, waardoor de veiligheid van het complete systeem niet meer 
kan worden gegarandeerd. Meer informatie over de afwatering is te vinden in het tabblad 'Downloads' van de installatiehandleiding.

2020
innovative product Overeenstemming met 

de Nederlandse normen
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VetroMount voor topmontage 

LENGTE ART.-NR.

2500 mm BO 5403008

5000 mm BO 5403010

materiaal  aluminium

afwerking  aluminiumkleurig  
  geëloxeerd E6/C0

i glasdikte gelaagd glas 12,76 - 21,52 mm · max. glashoogte 1300 mm 
· min. glasbreedte 300 mm · draaglast 1,0 kN · geschikt voor gebruik 
binnen en buiten · getest systeem – let op het landspecifieke certificaat. 
· systeemstatistieken beschikbaar · installatie met en zonder afdekprofiel 
· voor gebruik binnenshuis adviseren wij de volgende schroeven: Hilti 
betonschroef HUS3-H 10 x 100 (BO 5211160) of Fischer Betonschroef 
ULTRACUT FBS II 10 x 100. · voor gebruik buitenshuis raden wij de volgende 
schroeven aan: Hiltibetonschroef HUS-HR 10 x 105 (BO 5211161) of 
Fischerbetonschroef ULTRACUT FBS II A4 US 10 x 100.

Vloermontage

VetroMount afdekprofiel zijkant
Afdichting voor afwerking van het profiel. Smal rubberprofiel voor esthetische uitstraling.

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403012

2500 mm · rvs look BO 5403013

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403014

5000 mm · rvs look BO 5403015

montage  vloermontage 

materiaal  aluminium

i voor profiel voor topmontage
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VetroMount afdekprofiel boven
Afdichting voor afwerking van het profiel. Smal rubberprofiel voor esthetische uitstraling.

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403016

2500 mm · rvs look BO 5403017

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403018

5000 mm · rvs look BO 5403019

montage  vloermontage  · zijmontage

materiaal  aluminium

i voor profiel voor top- of zijmontage

VetroMount eindkap vloermontage 
De VetroMount-eindkappen kunnen eenvoudig worden bevestigd met behulp van de bevestigingsbouten die in de set zijn meegeleverd. Geen schroeven of lijm 
nodig. De plug-in technologie maakt een snelle en eenvoudige ontgrendeling van de eindkappen mogelijk.

OMSCHRIJVING · AFWERKING ART.-NR.

voor topmontage zonder afdekprofielen · rvs look BO 5403108

voor topmontage zonder afdekprofielen · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403109

voor topmontage met afdekprofielen · rvs look BO 5403110

voor topmontage met afdekprofielen · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403111

montage  topmontage 

i Bevestigingsbouten inbegrepen in de set  · eenvoudige bevestiging en 
verwijdering van de eindkappen

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 eindkap
2x                                                                 bevestigingsbouten
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VetroMount montageset voor versie met afdekprofiel 2500 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403068

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403070

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403072

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403074

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403076

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403078

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403080

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403082

montage  topmontage  ·

i voor de variant met afdekprofielen · met smal rubberprofiel · slechts 4 
glasunits per meter · geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 2500 profiel, 13 glasunits
2x                                                                 rubberen afdichting 2500 mm voor afdekprofiel

VetroMount montageset voor versie met afdekprofiel 5000 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403069

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403071

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403073

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403075

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403077

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403079

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403081

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403083

montage  topmontage  · zijmontage

lengte  5000 mm

i voor de variant met afdekprofielen · met smal rubberprofiel · slechts 4 
glasunits per meter · geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 5000 mm profiel, 26 glasunits
2x                                                                 rubberen afdichting 5000 mm voor afdekprofielen
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VetroMount montageset voor versie zonder afdekprofiel 2500 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403084

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403086

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403088

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403090

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403092

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403094

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403096

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403098

montage  topmontage 

lengte  2500 mm

i voor de variant zonder afdekprofielen · slechts 4 glasunits per meter · 
geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 2500 profiel, 13 glasunits
1x                                                                 rubber afdichting binnenzijde 2500 mm voor de variant zonder afdekprofielen
1x                                                                 rubberen afdichting buitenzijde 2500 mm voor de variant zonder afdekprofielen

VetroMount montageset zonder afdekprofiel voor versie 5000 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403085

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403087

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403089

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403091

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403093

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403095

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403097

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403099

montage  topmontage 

lengte  5000 mm

i voor de variant zonder afdekprofielen · slechts 4 glasunits per meter · 
geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 2500 profiel, 26 glasunits
1x                                                                 rubber afdichting binnenzijde 5000 mm voor de variant zonder afdekprofielen
1x                                                                 rubberen afdichting buitenzijde 5000 mm voor de variant zonder afdekprofiel
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VetroMount voor zijmontage
LENGTE ART.-NR.

2500 mm BO 5403009

5000 mm BO 5403011

materiaal  aluminium

afwerking  aluminiumkleurig  
  geëloxeerd E6/C0

i glasdikte gelaagd glas 12,76 - 21,52 mm · max. glashoogte 1300 mm 
· min. glasbreedte 300 mm · draaglast 1,0 kN · geschikt voor gebruik 
binnen en buiten · getest systeem – let op het landspecifieke certificaat. · 
systeemstatistieken beschikbaar · voor gebruik binnenshuis adviseren wij de 
volgende schroeven: Hilti Betonschroef HUS3-H 10 x 100 (BO 5211160) of 
Fischer Betonschroef ULTRACUT FBS II 10 x 100. · voor gebruik buitenshuis 
raden wij de volgende schroeven aan: Hiltibetonschroef HUS-HR 10 x 105 
(BO 5211161) of Fischerbetonschroef ULTRACUT FBS II A4 US 10 x 100.

VetroMount afdekprofiel compleet
Afdichting voor afwerking van het profiel. Smal rubberprofiel voor esthetische uitstraling.

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403004

2500 mm · rvs look BO 5403005

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403006

5000 mm · rvs look BO 5403007

montage  zijmontage

materiaal  aluminium

i voor profiel voor zijmontage

Zijmontage
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BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 eindkap
2x                                                                 bevestigingsbouten

VetroMount eindkap trapmontage voor gebruik met afdekprofiel
De eindkap kan eenvoudig op de gewenste maat gezaagd worden door schaalindeling aan de achterzijde.

OMSCHRIJVING · AFWERKING ART.-NR.

voor de trap links · rvs look BO 5403104

voor de trap links · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403105

voor trap rechts · rvs look BO 5403106

voor trap rechts · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403107

montage  zijmontage

materiaal  aluminium

i aanpasbaar in hoogte

VetroMount afdekprofiel boven
Afdichting voor afwerking van het profiel. Smal rubberprofiel voor esthetische uitstraling.

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403016

2500 mm · rvs look BO 5403017

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403018

5000 mm · rvs look BO 5403019

montage  vloermontage  · zijmontage

materiaal  aluminium

i voor profiel voor vloermontage of zijmontage
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VetroMount eindkap zijmontage bij gebruik van afdekprofiel
De VetroMount-eindkappen kunnen eenvoudig worden bevestigd met behulp van de bevestigingsbouten die in de set zijn meegeleverd. Geen schroeven of lijm 
nodig. Door de plug-in technologie kunnen de eindkappen snel gedemonteerd worden.

OMSCHRIJVING · AFWERKING ART.-NR.

voor zijmontage links · rvs look BO 5403100

voor zijmontage links · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403101

voor zijmontage rechts · rvs look BO 5403102

voor zijmontage rechts · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403103

montage  zijmontage

materiaal  aluminium

i Bevestigingsbouten inbegrepen in de set  · eenvoudige bevestiging en 
verwijdering van de eindkappen

VetroMount montageset voor versie met afdekprofiel 2500 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403068

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403070

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403072

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403074

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403076

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403078

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403080

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403082

montage  topmontage  · zijmontage

lengte  2500 mm

i voor de variant met afdekprofielen · met smal rubberprofiel · slechts 4 
glasunits per meter · geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 2500 profiel, 13 glasunits
2x                                                                 rubberen afdichting 2500 mm voor afdekprofiel
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VetroMount stopper voor trapmontage

ART.-NR.

BO 5403114

montage  zijmontage

i Positioneerhulp voor hoekmontage, bijv. voor trappen, bij schuine 
montage · verpakkingseenheid 1 stuk

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1 x                                                                 stopper
2 x                                                                 schroef 3,5 x 13 mm 

VetroMount montageset voor versie met afdekprofiel 5000 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403069

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403071

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403073

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403075

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403077

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403079

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403081

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403083

montage  topmontage  · zijmontage

lengte  5000 mm

i voor de variant met afdekprofielen · met smal rubberprofiel · slechts 4 
glasunits per meter · geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 5000 mm profiel met 26 glasunits
2x                                                                 rubberen afdichting 5000 mm voor afdekprofielen
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BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1 x                                                                 stopper
2 x                                                                 schroef 3,5 x 13 mm 

VetroMount® vloerprofiel F

VetroMount® vloerprofiel F voor topmontage
Het VetroMount® vloerprofiel F voor topmontage is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium en overtuigt door zijn hoogwaardige uitstraling. Het is ideaal voor 
montage op de betonrand. Voor een veilige bevestiging van het profiel zijn slechts om de 400 mm schroeven nodig. Door het gebruik van betonschroeven is het 
niet nodig om spreidankers te plaatsen. Indien gewenst kan de binnenzijde van het profiel afgedekt worden met het bijbehorende afdekprofiel, of kan de vloer 
er tegenaan gelegd worden. Het door de Bohle-technici ontwikkelde VetroMount®-balustradesysteem (met AbP) kan in een paar eenvoudige stappen worden 
geïnstalleerd, waardoor tijd en geld wordt bespaard. De reden hiervoor is de praktische profielbevestiging en de gepatenteerde glasunits: Terwijl het profiel 
(voor de topmontage) slechts één eenvoudige betonschroef voor de bevestiging om de 400 mm nodig heeft, is de glasbevestiging gebaseerd op het ingenieuze 
idee van het kabelbindersprincipe. Het zorgt ervoor dat de glasplaten met een eenvoudige push-pull-beweging 100% veilig in het profiel worden verankerd. 
Invoegen, uitlijnen, beveiligen - drie intuïtieve stappen zijn voldoende om het perfecte balustradesysteem te creëren. In het geval van een inspectie maakt een 
slim ontgrendelmechanisme ook een snelle demontage mogelijk. Belangrijk voor de planning en de uitvoering: het Testcertificaat van de Algemene Bouwinspectie 
(AbP), belangrijke informatie over de statica en de afwatering is te vinden in het tabblad „Downloads“. Bij de planning van een glazen balustrade moet met name 
rekening worden gehouden met de afwatering. Bij gebruik buitenshuis moet ook rekening worden gehouden met de windbelasting. Ons statisch overzicht, dat u 
ook kunt vinden in het tabblad ‚Downloads‘, dient als basis voor de planning.

i glasdikte gelaagd glas 12,76 - 21,52 mm · max. glashoogte 1300 mm 
· min. glasbreedte 300 mm · draaglast 1,0 kN · geschikt voor gebruik 
binnen en buiten · getest systeem – let op het landspecifieke certificaat. 
· systeemstatistieken beschikbaar · installatie met en zonder afdekprofiel 
· voor gebruik binnenshuis adviseren wij de volgende schroeven: Hilti 
betonschroef HUS3-H 10 x 100 (BO 5211160) of Fischer Betonschroef 
ULTRACUT FBS II 10 x 100. · voor gebruik buitenshuis raden wij de volgende 
schroeven aan: Hiltibetonschroef HUS-HR 10 x 105 (BO 5211161) of 
Fischerbetonschroef ULTRACUT FBS II A4 US 10 x 100.

LENGTE ART.-NR.

2500 mm BO 5403030

5000 mm BO 5403031

materiaal  aluminium

afwerking  aluminiumkleurig  
  geëloxeerd E6/C0
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VetroMount afdekprofiel zijkant
Afdichting voor afwerking van het profiel. Smal rubberprofiel voor esthetische uitstraling.

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403012

2500 mm · rvs look BO 5403013

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403014

5000 mm · rvs look BO 5403015

montage  topmontage 

materiaal  aluminium

i voor profiel voor topmontage

VetroMount afdekprofiel boven
Afdichting voor afwerking van het profiel. Smal rubberprofiel voor esthetische uitstraling.

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403016

2500 mm · rvs look BO 5403017

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/C0 BO 5403018

5000 mm · rvs look BO 5403019

montage  topmontage  · zijmontage

materiaal  aluminium

i voor profiel voor top- of zijmontage



        163Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

VetroMount® eindkap voor vloerprofiel F
De VetroMount®- eindkappen kunnen eenvoudig worden bevestigd met behulp van de bevestigingsbouten die in de set zijn meegeleverd. Geen schroeven of lijm 
nodig. De plug-in technologie maakt een snelle en eenvoudige demontage van de einddoppen mogelijk.
Het door de Bohle-technici ontwikkelde VetroMount®-balustradesysteem (met AbP) kan in een paar eenvoudige stappen worden geïnstalleerd, waardoor 
tijd en geld wordt bespaard. De reden hiervoor is de praktische profielbevestiging en de gepatenteerde glasunits: Terwijl het profiel (voor de topmontage) 
slechts één eenvoudige betonnen schroef voor de bevestiging om de 400 mm nodig heeft, is de glasbevestiging gebaseerd op het ingenieuze idee van het 
kabelbindersprincipe. Het zorgt ervoor dat de glasplaten met een eenvoudige push-pull-beweging 100% veilig in het profiel worden verankerd. Invoegen, 
uitlijnen, beveiligen - drie intuïtieve stappen zijn voldoende om het perfecte balustradesysteem te creëren. In het geval van een inspectie maakt een slim 
ontgrendelmechanisme ook een snelle demontage mogelijk.

OMSCHRIJVING ART.-NR.

links BO 5403039

rechts BO 5403040

materiaal  Aluminium

afwerking  E6/C0

draaglast  1,0 kN 

i  Voor vloerprofiel F voor topmontage · voor het gebruik met afdekprofiel 
boven/zijkant

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 Eindkap
2x                                                                 Bevestigingsbouten

VetroMount® Eindkap voor vloerprofiel F
OMSCHRIJVING ART.-NR.

links · E6/C0 BO 5403041

rechts · E4/C31 BO 5403042

links · E6/C0 BO 5403043

rechts · E4/C31 BO 5403044

materiaal  Aluminium

draaglast  1,0 kN 

i Voor vloerprofiel F voor topmontage · voor het gebruik met afdekprofiel 
boven/zijkant

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 Eindkap
2x                                                                 Bevestigingsbouten
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VetroMount montageset voor versie met afdekprofiel 2500 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403068

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403070

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403072

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403074

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403076

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403078

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403080

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403082

montage  topmontage  ·

i voor de variant met afdekprofielen · met smal rubberprofiel · slechts 4 
glasunits per meter · geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 2500 profiel, 13 glasunits
2x                                                                 rubberen afdichting 2500 mm voor afdekprofiel

VetroMount montageset voor versie met afdekprofiel 5000 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403069

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403071

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403073

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403075

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403077

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403079

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403081

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403083

montage  topmontage  · zijmontage

lengte  5000 mm

i voor de variant met afdekprofielen · met smal rubberprofiel · slechts 4 
glasunits per meter · geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 5000 mm profiel, 26 glasunits
2x                                                                 rubberen afdichting 5000 mm voor afdekprofielen
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VetroMount montageset voor versie zonder afdekprofiel 2500 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403084

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403086

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403088

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403090

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403092

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403094

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403096

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403098

montage  topmontage 

lengte  2500 mm

i voor de variant zonder afdekprofielen · slechts 4 glasunits per meter · 
geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 2500 profiel, 13 glasunits
1x                                                                 rubber afdichting binnenzijde 2500 mm voor de variant zonder afdekprofielen
1x                                                                 rubberen afdichting buitenzijden 2500mm voor de variant zonder afdekprofielen

VetroMount montageset zonder afdekprofiel voor versie 5000 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 12,76 mm · geel BO 5403085

voor glasdikte 13,52 mm · geel BO 5403087

voor glasdikte 15 mm · groen BO 5403089

voor glasdikte 16,76 mm · rood BO 5403091

voor glasdikte 17,52 mm · rood BO 5403093

voor glasdikte 19 mm · wit BO 5403095

voor glasdikte 20,76 mm · zwart BO 5403097

voor glasdikte 21,52 mm · zwart BO 5403099

montage  topmontage 

lengte  5000 mm

i voor de variant zonder afdekprofielen · slechts 4 glasunits per meter · 
geschikt voor gebruik binnen en buiten

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 montageset voor 2500 profiel, 26 glasunits
1x                                                                 rubber afdichting binnenzijde 5000 mm voor de variant zonder afdekprofielen
1x                                                                 rubberen afdichting buitenzijden 5000mm voor de variant zonder afdekprofiel
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Toebehoren
VetroMount montagehulp

ART.-NR.

BO 5403112

montage  topmontage  · zijmontage

materiaal  staal

i voor het vastzetten van fixeerwiggen in de glasunit

VetroMount verbindingsstiften voor basisprofiel

ART.-NR.

BO 5403113

montage  topmontage  · zijmontage

lengte  50 mm

materiaal  rvs

i volgens DIN 1481 · voor voorgeplaatste verbinding van de basisprofielen 
· verpakkingseenheid 2 stuks · doorsnede 8 mm
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VetroMount® afstandsrubber voor glaselementen
De afstandhouders van hoogwaardig celrubber zorgen voor een veilige afstand tussen de in het VetroMount railingsysteem te plaatsen glaselementen. Bovendien 
dichten ze de spleten tussen de glaselementen zeer goed af en verminderen ze het binnendringen van water in het profiel.

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikten 12,76 / 13,52 mm · Dikte 5 mm BO 5403024 

voor glasdikten 12,76 / 13,52 mm · Dikte 10 mm BO 5403025 

voor glasdikten 16,76 / 17,52 mm · Dikte 5 mm BO 5403026 

voor glasdikten 16,76 / 17,52 mm · Dikte 10 mm BO 5403027 

voor glasdikten 20,76 / 21,52 mm · Dikte 5 mm BO 5403028 

voor glasdikten 20,76 / 21,52 mm · Dikte 10 mm BO 5403029 

lengte  1000 mm

draaglast  1,0 kN 

i eenzijdig zelfklevend

VetroMount® verbinder voor ontwatering vloerprofiel U voor topmontage
Door het gebruik van drainageprofielen kan het overtollige water snel weglopen. De tussenverbindingen worden eenvoudig tussen de basisprofielen geplaatst 
voor de montage aan de bovenzijde.

AFWERKING · OMSCHRIJVING ART.-NR.

E6/C0 overlappend · voor gebruik zonder afdekprofielen BO 5403020 

E6/C0 rechtlijnig · voor gebruik zonder afdekprofielen BO 5403021 

E6/C0 rechtlijnig · voor gebruik met afdekprofielen BO 5403022 

rvs look rechtlijnig · voor gebruik met afdekprofielen BO 5403023 

materiaal  Aluminium

draaglast  1,0 kN

i     Het aantal en de positie van de tussenverbinders moet vooraf worden 
bepaald · alleen voor vloerprofiel U voor topmontage
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VetroMount® Top Cover
De constructieverbindingsprofielen zijn eenvoudig aan te sluiten en maken door de verschillende openingsbreedtes een groot aantal aanzichten mogelijk.
Het door de Bohle-technici ontwikkelde VetroMount®-balustradesysteem (met AbP) kan in een paar eenvoudige stappen worden geïnstalleerd, waardoor 
tijd en geld wordt bespaard. De reden hiervoor is de praktische profielbevestiging en de gepatenteerde glasunits: Terwijl het profiel (voor de topmontage) 
slechts één eenvoudige betonnen schroef voor de bevestiging om de 400 mm nodig heeft, is de glasbevestiging gebaseerd op het ingenieuze idee van het 
kabelbindersprincipe. Het zorgt ervoor dat de glasplaten met een eenvoudige push-pull-beweging 100% veilig in het profiel worden verankerd. Invoegen, 
uitlijnen, beveiligen - drie intuïtieve stappen zijn voldoende om het perfecte balustradesysteem te creëren. In het geval van een inspectie maakt een slim 
ontgrendelmechanisme ook een snelle demontage mogelijk.

ART.-NR.

BO 5403036

lengte  2500 mm

materiaal  Aluminium

afwerking  E6/C0

draaglast  1,0 kN 

i Openingsbreedte 3 mm (bijv. voor plaatstaal)

VetroMount® Top Cover 

ART.-NR.

BO 5403037

lengte  2500 mm

materiaal  Aluminium

afwerking  E6/C0

draaglast  1,0 kN 

i openingsbreedte 10 + 20 mm (bijv. voor glas- of houtplaten)
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Hilti betonschroeven
Het aangegeven aandraaimoment voor de betonbouten bij gebruik van de VetroMount is 450 Nm.

OMSCHRIJVING · LENGTE · MATERIAAL ART.-NR.

Hilti HUS3-H · verpakkingseenheid 50 stuks · 100 mm · gegalvaniseerd staal BO 5211160

Hilti HUS-HR · verpakkingseenheid 25 stuks · 105 mm · rvs 316-4VA BO 5211161

montage  topmontage  ·

i Boordiameter 10 mm · met zeskantkop · voor montage in beton · ETA 
goedkeuring

VetroMount® aansluitend vloerprofiel 
Met het vloeraansluitprofiel kan een optimale overgang van balustradeprofiel naar vloerconstructie worden bereikt.
Het door de Bohle-technici ontwikkelde VetroMount®-balustradesysteem (met AbP) kan in een paar eenvoudige stappen worden geïnstalleerd, waardoor 
tijd en geld wordt bespaard. De reden hiervoor is de praktische profielbevestiging en de gepatenteerde glasunits: Terwijl het profiel (voor de topmontage) 
slechts één eenvoudige betonnen schroef voor de bevestiging om de 400 mm nodig heeft, is de glasbevestiging gebaseerd op het ingenieuze idee van het 
kabelbindersprincipe. Het zorgt ervoor dat de glasplaten met een eenvoudige push-pull-beweging 100% veilig in het profiel worden verankerd. Invoegen, 
uitlijnen, beveiligen - drie intuïtieve stappen zijn voldoende om het perfecte balustradesysteem te creëren. In het geval van een inspectie maakt een slim 
ontgrendelmechanisme ook een snelle demontage mogelijk.

ART.-NR.

BO 5403038

lengte  2500 mm

materiaal  Aluminium

afwerking  E6/C0

draaglast  1,0 kN 

i Voor het overbruggen van de voeg tussen basisprofiel en vloer

buitengebruik binnengebruik
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Punthouder
Punthouders voor binnen- en buitengebruik. Bij gebruik van de Bohle punthouders zijn geen grenzen aan uw fantasie gesteld. Of u ze nu toepast
in balustradeconstructies, interieurbouw of de aankleding van gehele wanden. Unieke verstelmogelijkheden en eenvoudige montage tegen een
onovertroffen prijs. De Bohle punthouders verrijken ieder moderne bouw en beloven betrouwbare veiligheid.
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Punthouder ø 50 mm instelbaar

WANDAFSTAND · MATERIAAL · GLASDIKTE ART.-NR.

 25 mm · rvs AISI 304  ·  10 - 13,52 mm BO 5214026

 40 mm · rvs AISI 304  ·  10 - 21,52 mm BO 5214027

 25 mm · rvs AISI 304  ·  15 - 21,52 mm BO 5214034

 25 mm · rvs AISI 316  ·  10 - 13,52 mm BO 5214028

 40 mm · rvs AISI 316  ·  10 - 21,52 mm BO 5214029

 25 mm · rvs AISI 316  ·  15 - 21,52 mm BO 5214035

doorsnede  ø 50 mm

verstelbereik wandafstand  0 - 5 mm

glasboring  ø 30 mm

i minimaal 4 stuks afhankelijk van glasmaat gebruiken. · voor gehard en 
gelaagd glas · montagereedschap BO 5214041 svp apart bestellen

Punthouder ø 40 mm instelbaar

WANDAFSTAND · MATERIAAL · GLASDIKTE ART.-NR.

 25 mm · rvs AISI 304  ·  10 - 13,52 mm BO 5214030

 40 mm · rvc AISI 304  10 - 21,52 mm  BO 5214031

 25 mm · rvs AISI 304  ·  15 - 21,52 mm BO 5214036

 25 mm · rvs AISI 316  ·  10 - 13,52 mm BO 5214032

 40 mm ·  rvs AISI 316 · 10 - 21,52 mm   BO 5214033

 25 mm · rvs AISI 316  ·  15 - 21,52 mm BO 5214037

doorsnede  ø 40 mm

verstelbereik wandafstand  0 - 5 mm

glasboring  ø 25 mm

i minimaal 4 stuks afhankelijk van glasmaat gebruiken. · voor gehard en 
gelaagd glas · montagereedschap BO 5214038 svp apart bestellen

Punthouder ø 60 mm met draadstang

MATERIAAL ART.-NR.

rvs AISI 304     BO 5214060

rvs AISI 316     BO 5214062

wandafstand  10 mm

glasdikte  13,52 - 21,52 mm

doorsnede  ø 60 mm

instelbaar  nee

i minimaal 4 stuks afhankelijk van glasmaat gebruiken. · totale lengte: 125 
mm · verpakkingseenheid 2 stuks
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Punthouder ø 80 mm met schroefdraad

MATERIAAL ART.-NR.

rvs AISI 304     BO 5214061

rvs AISI 316     BO 5214063

i minimaal 4 stuks afhankelijk van glasmaat gebruiken. · totale lengte: 195 
mm · verpakkingseenheid 2 stuks

Montagegereedschap voor instelbare punthouder

DOORSNEDE ART.-NR.

 40 mm instelbaar · Voor BO 5214026-37  BO 5214038

 50 mm instelbaar · Voor BO 5214026-37   BO 5214041

wandafstand  10 mm

glasdikte  13,52 - 21,52 mm

doorsnede  ø 60 mm

instelbaar  nee

Kniptang voor punthouder

ART.-NR.

     BO 5214043

i model Knipex® 4611A1 · voor demontage van de afdekkappen
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Op de volgende pagina‘s kunt u klembevestigingen vinden voor gehard en/of gelaagd glas, met een dikte tot maximaal 21,52 mm. De glasaftrek is
(mits anders aangegeven) dagmaat - 40 mm. De klembevestigingen zijn gemaakt van gegoten zink of rvs. Deze klemmen zijn hoofdzakelijk
geschikt voor montage aan de linker of rechterzijde van het glas, en worden geleverd met boutjes en afdekkapjes in bijbehorende kleur.

Klembevestiging



        174 Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

Klembevestiging halfrond 50 x 40 mm voor 6 - 10,76 mm

MATERIAAL · AFWERKING · GOEDKEURING ART.-NR.

zink · onbehandeld · nee BO 8710100

zink · glansverchroomd · nee BO 8710122

zink · rvs look · nee BO 8710163

rvs 316-4VA · gepolijst · ja BO 8710516

rvs 316-4VA · geborsteld · ja BO 8710555

rvs 304-2VA · geborsteld · ja BO 8710955

montage  vierkante buis

vorm  halfrond

maat  50 x 40 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · glasdikte gehard glas 6 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm

Klembevestiging halfrond 50 x 40 mm voor ronde buis ø 42,4 mm voor 6 - 10,76 mm

MATERIAAL · AFWERKING · GOEDKEURING ART.-NR.

zink · onbehandeld · nee BO 8712100

zink · glansverchroomd · nee BO 8712122

zink · rvs look · nee BO 8712163

rvs 316-4VA · gepolijst · ja BO 8712516

rvs 316-4VA · geborsteld · ja BO 8712555

rvs 304-2VA · geborsteld · ja BO 8712955

montage  ronde buis ø 42,4 mm

vorm  halfrond

maat  50 x 40 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · glasdikte gehard glas 6 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm
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Inlegrubbers voor klembevestigingen halfrond 50 x 40 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 6 mm BO 8810060

glasdikte gehard glas 8 mm BO 8810080

glasdikte gehard glas 10 mm BO 8810100

glasdikte gelaagd glas 8,76 mm BO 8810090

glasdikte gelaagd glas 10,76 mm BO 8810110

i Verpakkingseenheid 8 stuk · per 4 klemmen wordt 1 set met 8 pakkingen 
benodigd

Klembevestiging hoekig 45 x 45 mm, voor 6 - 10,76 mm

MATERIAAL · AFWERKING · GOEDKEURING ART.-NR.

zink · onbehandeld · nee BO 8720100

zink · glansverchroomd · nee BO 8720122

zink · rvs look · nee BO 8720163

rvs 316-4VA · gepolijst · ja BO 8720516

rvs 316-4VA · geborsteld · ja BO 8720555

rvs 304-2VA · geborsteld · ja BO 8720955

montage  vierkante buis

vorm  hoekig

maat  45 x 45 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · Veiligheidsplaatje optioneel verkrijgbaar · glasdikte gehard glas 6 - 
10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm
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Klembevestiging hoekig 45 x 45 mm, voor ronde buis ø 42,4 mm voor 6 - 10,76 mm

MATERIAAL · AFWERKING · GOEDKEURING ART.-NR.

zink · onbehandeld · nee BO 8722100

zink · glansverchroomd · nee BO 8722122

zink · rvs look · nee BO 8722163

rvs 316-4VA · gepolijst · ja BO 8722516

rvs 316-4VA · geborsteld · ja BO 8722555

rvs 304-2VA · geborsteld · ja BO 8722955

montage  ronde buis ø 42,4 mm

vorm  hoekig

maat  45 x 45 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · veiligheidsplaatje optioneel verkrijgbaar. · glasdikte gehard glas 6 - 
10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm

Klembevestiging hoekig 45 x 45 mm, voor ronde buis ø 48,3 mm voor 6 - 10,76 mm

MATERIAAL · AFWERKING · GOEDKEURING ART.-NR.

zink · onbehandeld · nee BO 8724100

zink · glansverchroomd · nee BO 8724122

zink · rvs look · nee BO 8724163

rvs 316-4VA · gepolijst · ja BO 8724516

rvs 316-4VA · geborsteld · ja BO 8724555

rvs 304-2VA · geborsteld · ja BO 8724955

montage  ronde buis ø 48,3 mm

vorm  hoekig

maat  45 x 45 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · veiligheidsplaatje optioneel verkrijgbaar · glasdikte gehard glas 6 - 
10 mm, gelaagd glas 8,76 - 10,76 mm
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Inlegrubbers voor klembevestigingen hoekig 45 x 45 mm,

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 6 mm BO 8820060

glasdikte gehard glas 8 mm BO 8820080

glasdikte gehard glas 10 mm BO 8820100

glasdikte gelaagd glas 8,76 mm BO 8820090

glasdikte gelaagd glas 10,76 mm BO 8820110

i Verpakkingseenheid 8 stuks · per 4 klemmen wordt 1 set met 8 pakkingen 
benodigd

Veiligheidsplaatje voor klembevestiging hoekig 45 x 45 mm,

ART.-NR.

BO 8920001

i Verpakkingseenheid 4 stuk

Klembevestiging halfrond 63 x 45 mm voor 6 - 12,76 mm

MATERIAAL · AFWERKING · GOEDKEURING ART.-NR.

zink · onbehandeld · nee BO 8730100

glansverchroomd · zink · nee BO 8730122

zink · rvs look · nee BO 8730163

rvs 316-4VA · gepolijst · ja BO 8730516

rvs 316-4VA · geborsteld · ja BO 8730555

rvs 304-2VA · geborsteld · ja BO 8730955

montage  vierkante buis

vorm  halfrond

maat  63 x 45 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · glasdikte gehard glas 6 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm
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Klembevestiging halfrond 63 x 45 mm voor ronde buis ø 42,4 mm voor 6 - 12,76 mm

MATERIAAL · AFWERKING · GOEDKEURING ART.-NR.

zink · onbehandeld · nee BO 8732100

zink · glansverchroomd · nee BO 8732122

zink · rvs look · nee BO 8732163

rvs 316-4VA · gepolijst · ja BO 8732516

rvs 316-4VA · geborsteld · ja BO 8732555

rvs 304-2VA · geborsteld · ja BO 8732955

montage  ronde buis ø 42,4 mm

vorm  halfrond

maat  63 x 45 mm

i Incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 4 stuks · inleg als toebehoren 
verkrijgbaar · glasdikte gehard glas 6 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm

Klembevestiging halfrond 63 x 45 mm voor ronde buis ø 48,3 mm voor 6 - 12,76 mm

MATERIAAL · AFWERKING · GOEDKEURING ART.-NR.

zink · onbehandeld · nee BO 8734100

zink · glansverchroomd · nee BO 8734122

zink · rvs look · nee BO 8734163

rvs · gepolijst · ja BO 8734516

rvs 316-4VA · geborsteld · ja BO 8734555

rvs 304-2VA · geborsteld · ja BO 8734955

montage  ronde buis ø 48,3 mm

vorm  halfrond

maat  63 x 45 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · glasdikte gehard glas 6 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm
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Inlegrubbers voor klembevestigingen halfrond 63 x 45 mm

OMSCHRIJVING · AFWERKING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 6 mm BO 8830060

glasdikte gehard glas 8 mm BO 8830080

glasdikte gehard glas 10 mm BO 8830100

glasdikte gehard glas 12 mm BO 8830120

glasdikte gelaagd glas 8,76 mm BO 8830090

glasdikte gelaagd glas 10,76 mm BO 8830110

glasdikte gelaagd glas 12,76 mm BO 8830130

i Verpakkingseenheid 8 stuk · per 4 klemmen wordt 1 set met 8 pakkingen 
benodigd

Klembevestiging hoekig 55 x 55 mm voor 8 - 13,52 mm

MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

rvs 316-4VA · gepolijst BO 8740516

rvs 316-4VA · geborsteld BO 8740555

rvs 304-2VA · geborsteld BO 8740955

montage  vierkante buis

vorm  hoekig

maat  55 x 55 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · veiligheidsplaatje optioneel verkrijgbaar. · glasdikte gehard glas 8 - 
12 mm, gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm
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Inlegrubbers voor klembevestigingen hoekig 55 x 55 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 8 mm BO 8840080

glasdikte gehard glas 10 mm BO 8840100

glasdikte gehard glas 12 mm BO 8840120

glasdikte gelaagd glas 8,76 mm BO 8840090

glasdikte gelaagd glas 10,76 mm BO 8840110

glasdikte gelaagd glas 12,76 mm BO 8840130

glasdikte gelaagd glas 13,52 mm BO 8840140

i Verpakkingseenheid 8 stuk · per 4 klemmen wordt 1 set met 8 pakkingen 
benodigd

Veiligheidsplaatje voor klembevestiging hoekig 55 x 55 mm

ART.-NR.

BO 8940001

i Verpakkingseenheid 4 stuk

Klembevestiging hoekig 55 x 55 mm voor ronde buis ø 48,3 mm voor 8 - 13,52 mm

MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

rvs 316-4VA · gepolijst BO 8742516

rvs 316-4VA · geborsteld BO 8742555

rvs 304-2VA · geborsteld BO 8742955

montage  ronde buis ø 48,3 mm

vorm  hoekig

maat  55 x 55 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · veiligheidsplaatje optioneel verkrijgbaar. · glasdikte gehard glas 8 - 
12 mm, gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm
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Klembevestiging hoekig 70 x 55 mm voor 8 - 13,52 mm

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 8750516

geborsteld BO 8750555

montage  vierkante buis

vorm  hoekig

materiaal  rvs 316-4VA

maat  70 x 55 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · veiligheidsplaatje optioneel verkrijgbaar. · glasdikte gehard glas 8 - 
12 mm, gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm

Klembevestiging hoekig 70 x 55 mm voor ronde buis ø 48,3 mm voor 8 - 13,52 mm

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 8752555

gepolijst BO 8752516

montage  ronde buis ø 48,3 mm

vorm  hoekig

materiaal  rvs 316-4VA

maat  70 x 55 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · veiligheidsplaatje optioneel verkrijgbaar. · glasdikte gehard glas 8 - 
12 mm, gelaagd glas 8,76 - 13,52 mm

Inlegrubbers voor klembevestigingen hoekig 70 x 55 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 8 mm BO 8850080

glasdikte gehard glas 10 mm BO 8850100

glasdikte gehard glas 12 mm BO 8850120

glasdikte gelaagd glas 8,76 mm BO 8850090

glasdikte gelaagd glas 10,76 mm BO 8850110

glasdikte gelaagd glas 12,76 mm BO 8850130

glasdikte gelaagd glas 13,52 mm BO 8850140

i Verpakkingseenheid 8 stuk · per 4 klemmen wordt 1 set met 8 pakkingen 
benodigd
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Klembevestiging HD hoekig 70 x 55 mm voor 16,76 - 21,52 mm

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 8755516

geborsteld BO 8755555

montage  vierkante buis

vorm  hoekig

materiaal  rvs 316-4VA

maat  70 x 55 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · glasdikte gelaagd glas 16,76 - 21,52 mm

Veiligheidsplaatje voor klembevestiging hoekig 70 x 55 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

veiligheidsplaatje BO 8950001

i Verpakkingseenheid 4 stuk

Klembevestiging HD hoekig 70 x 55 mm voor ronde buis ø 48,3 mm voor 16,76 - 21,52 mm

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 8757516

geborsteld BO 8757555

montage  ronde buis ø 48,3 mm

vorm  hoekig

materiaal  rvs 316-4VA

maat  70 x 55 mm

i Inleg als toebehoren verkrijgbaar · incl. veiligheidsstift · verkrijgbaar per 
4 stuks · glasdikte gelaagd glas 16,76 - 21,52 mm
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Inlegrubbers voor klembevestigingen hoekig 70 x 55 mm

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gelaagd glas 16,76 mm BO 8855170

glasdikte gelaagd glas 17,52 mm BO 8855180

glasdikte gelaagd glas 20.76 mm BO 8855210

glasdikte gelaagd glas 21,52 mm BO 8855220

i Verpakkingseenheid 8 stuk · per 4 klemmen wordt 1 set met 8 pakkingen 
benodigd

Veiligheidsplaatje voor klembevestiging hoekig 70 x 55 mm

ART.-NR.

BO 8955001

i Verpakkingseenheid 4 stuk
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Wandprofielen
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Basisprofiel

ART.-NR.

BO 5214290

maat  40 x 32 mm

materiaal  aluminium

lengte  3000 mm

i geen glasbewerking nodig. · eenvoudige klemwerking · verschillende 
klemstukken voor de opname van 8 tot 12,7 mm glasdikte · de profielen zijn 
voorgeboord

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 wandprofiel

Klem voor wandprofiel incl. inleg en schroeven

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor glasdikte 8 mm BO 5214291

voor glasdikte 10 mm BO 5214292

voor glasdikte 12 mm BO 5214293

voor glasdikte 12,7 mm BO 5214294

maat  – mm

materiaal  aluminium

lengte  60 mm

i klemstuk passend voor vloerprofiel BO 5214290 · verpakkingseenheid 1 
stuk · voor 3000 mm worden 10 klemstukken benodigd

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 klem
2x                                                                 inleg
1x                                                                 schroef
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Afdekprofiel voor wandprofiel

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E4/EV1 BO 5214295

rvs look geëloxeerd E1/C31 BO 5214296

maat  – mm

materiaal  aluminium

i Voor elk vloerprofiel worden twee afdekprofielen gebruikt; één voor de 
voorzijde en één voor de achterzijde · verpakkingseenheid 1 stuk

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 afdekprofiel
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2-delig klemprofiel

2-Delig klemprofiel

Met ons glaswandprofielrofiel is een snelle en rendabele montage gegarandeerd. De ruit wordt stevig vastgehouden met hoogwaardige afdichtingen, afdichten 
met siliconen is niet nodig. Bovendien zijn de profielen al voorgeboord. Dankzij een tweedelige constructie met verschillende vergrendelingsinstellingen en 
afdichtingsvariaties kunnen glasplaten met een dikte van 8 tot 21,52 mm worden geïnstalleerd. Bijpassende afdekkappen vormen een strakke afwerking. · Het 
glaswandprofiel is verkrijgbaar in de uitvoeringen aluminiumkleurig, geanodiseerd rvs-effect en ruw aluminium.

AFWERKING · LENGTE ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 · 3000 mm BO 5201750

rvs geëloxeerd E4/C31 · 3000 mm BO 5201751

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 · 5000 mm BO 5201752

rvs geëloxeerd E4/C31 · 5000 mm BO 5201753

onbehandeld · 3000 mm BO 5201754

maat  30 x 24 x 30 mm

materiaal  aluminium

i geen glasbewerking nodig. · eenvoudige klemwerking · drie inkepingen 
voor glas 8 tot 21,52 mm · de profielen zijn voorgeboord · de breedte van het 
profiel varieert afhankelijk van de inkeping (inkeping 1 = glasdikte 8 - 10,76 
breedte 24 mm2 = glasdikte 12 - 13,52 mm breedte 28, 3 glasdikte 16,76 - 
21,52 mm breedte 33 mm)  · let op: dichtingen passend bij de glasdikte vindt 
u hieronder  · glasdikte 8 - 21,52 mm

Dichting voor klemprofiel 2 delig transparant

MAAT ART.-NR.

 3 mm    BO 5201713N

 4 mm    BO 5201714N

 5 mm    BO 5201715N

i passend voor 2-delige klemprofielen BO 5201750-54
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 Afdekkappen klemprofiel 2 delig 

 OMSCHRIJVING · AFWERKING  ART.-NR. 

       voor vergrendeling 1   ·  glasdikte 8 - 10,76 mm  ·  zilverkleurig          BO 5201755 

       voor vergrendeling 2   ·  glasdikte 12 - 13,52 mm  ·  zilverkleurig          BO 5201756 

       voor vergrendeling 1   ·  glasdikte 8 - 10,76 mm  ·  rvs-kleur          BO 5201757 

       voor vergrendeling 2   ·  glasdikte 12 - 13,52 mm  ·  rvs-kleur          BO 5201758 

 maat            –   mm    

  materiaal          kunststof        

i  verpakkingseenheid 6 stuk

 21,52 

 1
3 

2x BO 5201713N

 20,76 

 1
3 

1x BO 5201713N

 17,52 

 1
3 

 16,76 

 1
3 

 13,52 

 1
3 

2x BO 5201714N

 12,76 

 1
3 

 12 

 1
3 

2x BO 5201715N

2x BO 5201715N

 10,76 

 1
3 

 10 

 1
3 

 8,76 
 1

3 

 8 

 1
3 

1x BO 5201715N 1x BO 5201715N 1x BO 5201714N 2x BO 5201713N

2x BO 5201715N

1x BO 5201715N

1x BO 5201714N

1x BO 5201714N 1x BO 5201714N 1x BO 5201713N

3mm

BO 5201713N

4mm

BO 5201714N

5mm

BO 5201715N

1x BO 5201714N

C

2 31 4

B

A

D

E

Maßstab/Scale: 1:1.2

Bezeichnung/Description:

Material:

Datum/Date Name/Name
Bearb. 27.09.2018

A4

Geier

Artikelnr./Articleno.:

Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt
noch Dritten zur Kenntniss gebracht werden

1

Collection Sealing
Blatt/Page

Index  von 1

00-BBO 5201713N, BO 5201714N, BO 5201715N

Bemerkung/Comment:

This drawing may not be reproduced 
and be brought to the knowledge of 
any third without our prior written consent.

Bohle AG · Dieselstraße 10 · D-42781 Haan T +49 2129 5568-0 · info@bohle.de

PVC

F

190



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

Beglazingsprofiel

U-profielen 10 x 10

Voor elke toepassing het juiste profiel: Bohle biedt u een grote keuze aan beglazings- en spiegelprofielen voor de bescherming en visuele verbetering van uw 
binnen- of buitenconstructie. Naast verschillende afmetingen en diktes kunt u kiezen uit verschillende kleuren zoals geanodiseerd aluminium, geanodiseerd rvs, 
glansverchroomd, gepolijst en geborsteld. Ook zwarte profielen behoren tot het assortiment. U kunt rekenen op een hoge kwaliteit en goed vakmanschap. Alle 
profielen zijn slijtvast en geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 5201558

5000 mm · glansverchroomd BO 5201562

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5201557

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5201561

2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5201559

5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5201563

5000 mm · onbehandeld BO 5201560

maat  10 x 10 x 10 x 1 mm

materiaal  aluminium

i Toepassing: montage van vaste glazen scheidingswanden, 
randbescherming, decoratieve bekleding en diverse toepassingen 
· afgeronde hoeken · boorgeleiding in de bodem van het profiel · 
corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens

U-profielen 15 x 15
LENGTE · AFWERKING · MAAT ART.-NR.

2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 · 15 x 15 x 15 x 1,5 mm BO 5201566

5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 · 15 x 15 x 15 x 1,5 mm BO 5201567

5000 mm · glansverchroomd · 15 x 15 x 15 x 1,5 mm BO 5201572

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 · 15 x 15 x 15 x 1,5 mm BO 5201564

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 · 15 x 15 x 15 x 2 mm BO 5201571

2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 · 15 x 15 x 15 x 1,5 mm BO 5201565

5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 · 15 x 15 x 15 x 2 mm BO 5201573

2500 mm · zwart geëloxeerd E6/C35 · 15 x 15 x 15 x 1,5 mm BO 5201570B

5000 mm · onbehandeld · 15 x 15 x 15 x 1,5 mm BO 5201570

maat  15 x 15 x 15 x 1,5 mm

materiaal  aluminiumi glasdikte 8 - 10 mm · toepassing: montage van vaste glazen 
scheidingswanden, randbescherming, decoratieve bekleding en diverse 
toepassingen · afgeronde hoeken · boorgeleiding in de bodem van het profiel 
· corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens
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U-profielen 15 x 15

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5201574

geborsteld BO 5201575

maat  15 x 15 x 15 x 2 mm

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte 8 - 10 mm · toepassing: montage van vaste glazen 
scheidingswanden, randbescherming, decoratieve bekleding en diverse 
toepassingen · afgeronde hoeken · corrosiebestendig en daardoor geschikt 
voor gebruik in badkamers en keukens

U-profielen 20 x 13

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 6703412

2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 6703430

5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 6703437

5000 mm · glansverchroomd BO 6703463

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 6703418

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 6703436

2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 BO 6703419

5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 BO 6703438

5000 mm · onbehandeld BO 6703464

maat  20 x 13 x 20 x 1,5 mm

materiaal  aluminiumi glasdikte 6 - 8,76 mm · bijpassende eindkappen BO 6703461 
zilverkleurig · toepassing: montage van vaste glazen scheidingswanden, 
randbescherming, decoratieve bekleding en diverse toepassingen 
· afgeronde hoeken · boorgeleiding in de bodem van het profiel · 
corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens

        192



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

U-profielen 20 x 15

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 6703424

2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 6703431

5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 6703427

5000 mm · glansverchroomd BO 6703466

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 6703429

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 6703426

2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 BO 6703432

5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 BO 6703428

5000 mm · onbehandeld BO 6703465

maat  20 x 15 x 20 x 1,5 mm

materiaal  aluminiumi glasdikte 8 - 10,76 mm · bijpassende eindkappen BO 6703462 
zilverkleurig · Toepassing: Montage van vaste glazen scheidingswanden, 
randbescherming, decoratieve bekleding en diverse toepassingen 
· afgeronde hoeken · boorgeleiding in de bodem van het profiel · 
Corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens

Eindkappen voor u-profiel 20 x 20

MAAT ART.-NR.

20 x 13 x 20 mm BO 6703461

20 x 15 x 20 mm BO 6703462

afwerking 

materiaal 

i glasdikte 10 - 15 mm · toepassing: eindkap voor u-profiel · 
corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens
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U-profielen 20 x 17

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 6703444

2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 6703433

5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 6703447

5000 mm · glansverchroomd BO 5201582

2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 6703434

5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 6703446

2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 BO 6703435

5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31 BO 6703448

2500 mm · zwart geëloxeerd E6/C35 BO 5201580B

5000 mm · onbehandeld BO 5201580

maat  20 x 17 x 20 x 1,5 mm

materiaal  aluminium
i glasdikte 10 - 12,76 mm · toepassing: montage van vaste glazen 

scheidingswanden, randbescherming, decoratieve bekleding en diverse 
toepassingen · afgeronde hoeken · boorgeleiding in de bodem van het profiel 
· corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens

U-profielen 20 x 20

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5201592

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5201591

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5201593

onbehandeld BO 5201590

maat  20 x 20 x 20 x2 mm

materiaal  aluminium

i glasdikte 10 - 15 mm · toepassing: montage van vaste glazen 
scheidingswanden, randbescherming, decoratieve bekleding en diverse 
toepassingen · afgeronde hoeken · boorgeleiding in de bodem van het profiel 
· corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens
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U-profielen 20 x 20 x 20 x 2

AFWERKING · LENGTE ART.-NR.

gepolijst · 5000 mm BO 5201594

geborsteld · 5000 mm BO 5201595

maat  20 x 20 x 20 x 2 mm

materiaal  rvs AISI 304

i glasdikte 10 - 15 mm · toepassing: montage van vaste glazen 
scheidingswanden, randbescherming, decoratieve bekleding en diverse 
toepassingen · afgeronde hoeken · corrosiebestendig en daardoor geschikt 
voor gebruik in badkamers en keukens

U-profielen 30 x 20
AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5201622

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5201621

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5201623

onbehandeld BO 5201620

maat  30 x 20 x 30 x 2 mm

materiaal  aluminium

i glasdikte 10 - 15 mm · toepassing: montage van vaste glazen 
scheidingswanden, randbescherming, decoratieve bekleding en diverse 
toepassingen · afgeronde hoeken · boorgeleiding in de bodem van het profiel 
· corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens
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Silliconenprofiel
Silliconenprofiel voor het klemmen van het glas in de profielen

ART.-NR.

BO 5201735

maat  13 x 6 mm

materiaal  silicone

lengte  25000 mm

U-profielen 40 x 20

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5201602

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5201601

rvs geëloxeerd E4/C31 BO 5201603

onbehandeld BO 5201600

maat  40 x 20 x 40 x 2 mm

materiaal  aluminium

i glasdikte 10 - 15 mm · toepassing: montage van vaste glazen 
scheidingswanden, randbescherming, decoratieve bekleding en diverse 
toepassingen · afgeronde hoeken · boorgeleiding in de bodem van het profiel 
· corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens
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Montagehinweis / Mounting Instructions

Silikonprofil / Silicon profile  BO 5201735
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Montagehinweis / Mounting Instructions
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Spiegelprofielen 199

Spiegelbevestigingen 204

Spiegelprofielen en 
spiegelbevestigingen
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Spiegelprofielen/spiegelbevestigingen
Voor elke toepassing het juiste profiel: Bohle biedt u een grote keuze aan beglazings- en spiegelprofielen voor de bescherming en visuele verbetering van uw 
binnen- of buitenconstructie. Naast verschillende afmetingen en diktes kunt u kiezen uit verschillende kleuren zoals geanodiseerd aluminium, geanodiseerd rvs, 
glansverchroomd, gepolijst en geborsteld. Ook zwarte profielen behoren tot het assortiment. U kunt rekenen op een hoge kwaliteit en goed vakmanschap. Alle 
profielen zijn slijtvast en geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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Spiegelprofielen

spiegelprofiel spiegelprofiel Clips onzichtbare
spiegelrails

max. spiegel-/ glasdikte 6 mm 6 mm 6 mm

max. draagkracht – – 20 kg/m

zichtbare bevestiging ✓ ✓ –
mechanische bevestiging ✓ ✓ –
chem./ mech. bevestiging – – ✓
pagina 192 192 193

J -spiegelprofiel L - spiegelprofiel H - spiegelprofiel

max. spiegel-/ glasdikte 6 mm 6 mm 6 mm

max. draagkracht – – –
zichtbare bevestiging ✓ ✓ ✓
mechanische bevestiging ✓ ✓ ✓
chem./ mech. bevestiging – – ––
pagina 194 194 194

Spiegelprofielen/spiegelbevestigingen

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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Spiegelprofiel 35 x 13 x 20

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5208001

rvs geëloxeerd E6/C31 BO 5208005

maat  35 x 13 x 20 mm

materiaal  aluminium

lengte  5000 mm

i glasdikte 6 mm · klassiek, mooi gevormd spiegelprofiel voor eenvoudige 
en veilige spiegelmontage · met boorgeleiding in de bodem van het profiel 
· corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens · spiegelgrootte = montagehoogte - 24 mm · Installatie aanbeveling: 
transparante instelling en afstandsstrips,, 5121006 (6 mm dik)

Spiegelprofiel clips 35 x 13 x 20

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5208025

maat  35 x 13 x 20 mm

materiaal  aluminium

lengte  5000 mm

i glasdikte 6 mm · klassiek, mooi gevormd spiegelprofiel · de spiegel 
hoeft niet verticaal in het profiel te worden geplaatst, maar wordt van voren 
afgesteld en met het afdekprofiel stevig bevestigd. · met boorgeleiding in de 
bodem van het profiel · corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik 
in badkamers en keukens

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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Eindkappen set voor spiegelprofiel

AFWERKING ART.-NR.

zilverkleurig     BO 5208030

rvs-kleur     BO 5208031

maat  – mm

materiaal  kunststof

i set met 5x links en 5x rechts

Onzichtbare spiegelrails

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5208016

maat  81 x 7,3 mm

materiaal  aluminium

lengte  2000 mm

i glasdikte 6 mm · onzichtbare spiegelrail · bijzonder eenvoudige 
installatie: eén rail wordt aan de muur bevestigd, de tweede rail wordt 
met Xtramount kleefband aan de spiegel gelijmd, de rails worden dan in 
elkaar gestoken. en klaar! · draagvermogen tot 20 kg/m met Xtramount® 
spiegeltape · corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in 
badkamers en keukens

Spiegeltape Xtramount®

BREEDTE · DIKTE · ROL ART.-NR.

 70 mm ·  1,0 mm ·  50 m  BO 5207757

 70 mm ·  1,0 mm ·  10 m  BO 5207756

i Passend bij de onzichtbare spiegelophanging BO 52 080 16 · meer 
veiligheid voor uw spiegel is nauwelijks mogelijk. Xtramount® is een 
dubbelzijdige spiegeltape met een dragermateriaal van polyethyleen schuim 
met gesloten celconstructie (dichtheid 100 kg/m³), tweezijdig voorzien 
van een acrylaatlijm op basis van oplosmiddel en eenzijdig beschermd 
door blauw silliconepapier. Xtramount® is speciaal voor de verticale 
bevestiging van spiegels, ontwikkeld volgens DIN EN 1036, maar kan ook 
voor veel andere materialen zoals metaal, verschillende kunststoffen, glas 
of keramiek gebruikt worden. Xtramount® biedt u de volgende voordelen: 
uitstekende vochtbestendigheid · grote aanvangshechting · uv-bestendig 
· temperatuurbestendig van -30° tot +100° · Houdbaarheid: 12 maanden · 
uitstekend resistent tegen water, weekmakers, oliën en oplosmiddelen

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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J-Spiegelprofiel 35 x 9 x 16
AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 6703450

materiaal  aluminium

lengte  2500 mm

i glasdikte 6 mm · klassiek spiegelprofiel voor eenvoudige en veilige 
spiegelmontage · corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik 
in badkamers en keukens · kan afzonderlijk of in combinatie met L- en 
H-spiegelprofielen (BO 6703456, BO 6703459) worden gebruikt.

L-Spiegelprofiel 19 x 8
AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 6703456

materiaal  aluminium

lengte  2500 mm

i glasdikte 6 mm · kantenbescherming voor spiegelpofiel · 
corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en 
keukens

H-Spiegelprofiel 32 x 8 x 13
AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 6703459

materiaal  aluminium

lengte  2500 mm

i Voor het scheiden van spiegels · voor gebruik met J- en 
L-spiegelprofielen (BO 6703450, BO 6703456)

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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L-profiel 19 x 19
AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5201517

gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 5201518

maat  19 x 19 mm

materiaal  aluminium

lengte  2500 mm

i geschikt als randbescherming en/of voor de optisch hoogwaardige 
bekleding van de randen

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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montageset SafefiX® 04 drukknopset SafecliX® 08 drukknopset SafecliX® 16 magneetset 
SafemaX® 08

magneetset 
SafemaX® 10-SK

magneetset 
SafemaX® 16

spiegelklemmen spiegelklemmen spiegelklemmen om te 
clippen

max. spiegel-/ glasdikte 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

max. spiegeloppervlak 0,4 m² 0,8 m² 1,6 m² 0,8 m² 1,0 m² 1,6 m² 1,2 m² 1,6 m² 1,0 m²

max. draagkracht 6 kg 12 kg 24 kg 12 kg 15 kg 24 kg 12 kg 28 kg 15 kg

zichtbare bevestiging – – – – – – ✓ ✓ ✓
onzichtbare bevestiging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – –
chemische bevestiging – – – – – – – – –
mechanische bevestiging – – – – – – ✓ ✓ ✓
chem./ mech. bevestiging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – –
pagina 198 198 199 199 200 200 201 201 202

Spiegelbevestigingen

spiegelschroeven
met draaikop

spiegelschroeven
spits

spiegelschroeven
vlak

spiegeltape 
Xtramount®

spiegellijm Xtragrip® spiegellijm Xtragrip® MS 
Polymer

max. spiegel-/ glasdikte 6 mm 6 mm 6 mm – – –

max. spiegeloppervlak – – – zie technisch datablad zie technisch datablad zie technisch databladt

max. draagkracht – – – zie technisch datablad zie technisch datablad zie technisch datablad

zichtbare bevestiging ✓ ✓ ✓ – – –
onzichtbare bevestiging – – – ✓ ✓ ✓
chemische bevestiging – – – ✓ ✓ ✓
mechanische bevestiging ✓ ✓ ✓ – – –
chem./ mech. bevestiging – – – – – –
pagina 202 202 203 193/204 204 204
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montageset SafefiX® 04 drukknopset SafecliX® 08 drukknopset SafecliX® 16 magneetset 
SafemaX® 08

magneetset 
SafemaX® 10-SK

magneetset 
SafemaX® 16

spiegelklemmen spiegelklemmen spiegelklemmen om te 
clippen

max. spiegel-/ glasdikte 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

max. spiegeloppervlak 0,4 m² 0,8 m² 1,6 m² 0,8 m² 1,0 m² 1,6 m² 1,2 m² 1,6 m² 1,0 m²

max. draagkracht 6 kg 12 kg 24 kg 12 kg 15 kg 24 kg 12 kg 28 kg 15 kg

zichtbare bevestiging – – – – – – ✓ ✓ ✓
onzichtbare bevestiging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – –
chemische bevestiging – – – – – – – – –
mechanische bevestiging – – – – – – ✓ ✓ ✓
chem./ mech. bevestiging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – –
pagina 198 198 199 199 200 200 201 201 202

spiegelschroeven
met draaikop

spiegelschroeven
spits

spiegelschroeven
vlak

spiegeltape 
Xtramount®

spiegellijm Xtragrip® spiegellijm Xtragrip® MS 
Polymer

max. spiegel-/ glasdikte 6 mm 6 mm 6 mm – – –

max. spiegeloppervlak – – – zie technisch datablad zie technisch datablad zie technisch databladt

max. draagkracht – – – zie technisch datablad zie technisch datablad zie technisch datablad

zichtbare bevestiging ✓ ✓ ✓ – – –
onzichtbare bevestiging – – – ✓ ✓ ✓
chemische bevestiging – – – ✓ ✓ ✓
mechanische bevestiging ✓ ✓ ✓ – – –
chem./ mech. bevestiging – – – – – –
pagina 202 202 203 193/204 204 204
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Spiegelbevestigingen

Montageset SafefiX® 04
OMSCHRIJVING ART.-NR.

SafefiX® 04 BO 5208219

spiegeloppervlak  0,4 m²

draagkracht  6 kg

i spiegelset voor spiegels tot 0,4 m² · slechts 30 minuten rusttijd · voor 
vochtige ruimtes  · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · opslag bij 
18 ° C en ongeveer 60% rel. vochtigheid, houdbaarheid, zie details op het 
etiket

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 zelfklevende, afgeschuinde platen 100 x 100 mm
1x                                                                 excenterschijven
2x                                                                 afstandhouders
1x                                                                 verzonken kopschroeven ø 4 x 50 mm
1x                                                                 universele pluggen ø 6 x 36 mm

SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® zijn ontwikkeld voor de loodrechte montage van spiegels volgens DIN EN 1036t. Onze bevestigingssets worden geleverd  
met alle benodigde bevestigingsmaterialen in een neutrale verpakking, verdwijnen na de montage onzichtbaar achter de spiegel en kunnen op ieder moment
 gedemonteerd worden. Alle ophangplaten uit de sets zijn voorzien van Xtramount® spiegeltape en daardoor ook geschikt voor vochtige ruimtes, zowel als
 voor buiten, wanneer de regen niet van directe invloed is en de toegelaten temperatuur niet overschreden wordt. SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® biede
n u verschillende mogelijkheden om uw spiegel veilig te bevestigen. Heeft u speciaal op uw toepassing afgestemde spiegelbevestigingsets nodig, of wilt
 u SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® in een private label uitvoering, neemt u dan contact met ons op.

Drukknopset SafecliX® 08
OMSCHRIJVING ART.-NR.

SafecliX® 08 BO 5208210

spiegeloppervlak  0,8 m²

draagkracht  12 kg

i Drukknopset voor spiegels tot 0,8 m² · slechts 30 minuten rusttijd · voor 
vochtige ruimtes  · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · opslag bij 
18 ° C en ongeveer 60% rel. vochtigheid, houdbaarheid, zie details op het 
etiket

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 zelfklevende, afgeschuinde platen 100 x 100 mm
2x                                                                 excenterschijven
2x                                                                 drukknoppen
2x                                                                 afstandhouders
2x                                                                 verzonken + 2 x bolkopschroeven ø 4 x 50 mm
4x                                                                 universele pluggen ø 6 x 36 mm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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Drukknopset SafecliX® 16
OMSCHRIJVING ART.-NR.

SafecliX® 16 BO 5208211

spiegeloppervlak  1,6 m²

draagkracht  24 kg

i drukknopset voor spiegels tot 1,6 m² · slechts 30 minuten rusttijd · voor 
vochtige ruimtes  · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · opslag bij 
18 ° C en ongeveer 60% rel. vochtigheid, houdbaarheid, zie details op het 
etiket

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 zelfklevende, afgeschuinde platen 200 x 100 mm
2x                                                                 excenterschijven
2x                                                                 drukknoppen
2x                                                                 afstandhouders
2x                                                                 verzonken + 2 x bolkopschroeven ø 4 x 50 mm
4x                                                                 universele pluggen ø 6 x 36 mm

Magneetset SafemaX® 08
OMSCHRIJVING ART.-NR.

SafemaX® 08 BO 5208228

spiegeloppervlak  0,8 m²

draagkracht  12 kg

i Voor spiegels tot 0,8m² · slechts 30 minuten rusttijd · voor vochtige 
ruimtes  · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · opslag bij 18 ° C en 
ongeveer 60% rel. vochtigheid, houdbaarheid, zie details op het etiket

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 zelfklevende, afgeschuinde platen 100 x 100 mm
2x                                                                 spiegelplaat
2x                                                                 excenterschijven
2x                                                                 hechtmagneten ø 45 mm
2x                                                                 afstandhouders
4x                                                                 schroeven ø 4 x 50 mm
4x                                                                 universele pluggen ø 6 x 36 mm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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Magneetset SafemaX® 16

OMSCHRIJVING ART.-NR.

SafemaX® 16 BO 5208230

spiegeloppervlak  1,6 m²

draagkracht  24 kg

i magneetset voor spiegels tot 1,6 m² · slechts 30 minuten rusttijd · voor 
vochtige ruimtes  · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · opslag bij 
18 ° C en ongeveer 60% rel. vochtigheid, houdbaarheid, zie details op het 
etiket

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 zelfklevende, afgeschuinde platen 200 x 100 mm
2x                                                                 spiegelplaat
2x                                                                 excenterschijven
2x                                                                 hechtmagneten ø 45 mm
2x                                                                 afstandhouders
4x                                                                 schroeven ø 4 x 50 mm
4x                                                                 universele pluggen ø 6 x 36 mm

Magneetset SafemaX® 10-SK

OMSCHRIJVING ART.-NR.

SafemaX® 10-SK BO 5208240

spiegeloppervlak  1 m²

draagkracht  15 kg

i Magneetset voor spiegels tot 1,0 m² · slechts 30 minuten rusttijd · voor 
vochtige ruimtes  · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · opslag bij 
18 ° C en ongeveer 60% rel. vochtigheid, houdbaarheid, zie details op het 
etiket

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 hechtplaten glad 100 x 100 x 2 mm met Xtramount spiegelplakband
2x                                                                 hechtplaten  met ophanggroef 100 x 100 x 2 mm met Xtramount spiegelplakband
4x                                                                 hechtmagneten ø 45 mm
4x                                                                 verzonken kopschroeven ø 4 x 50 mm
4x                                                                 universele pluggen ø 6 x 36 mm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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Spiegelklemmen tot 1,2m² spiegeloppervlak

OMSCHRIJVING ART.-NR.

spiegelklemmen BO 5207400

spiegeloppervlak  1,2 m²

draagkracht  12 kg

i staal verchroomd - met kurkinleg · glasdikte max. 6 mm · materiaal staal · 
afwerking verchroomd

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 onderste draagklemmen
2x                                                                 bovenste bevestigingsklemmen met pennetrek
4x                                                                 houtschroeven
4x                                                                 pluggen

Spiegelklemmen tot 1,6m² spiegeloppervlak

OMSCHRIJVING ART.-NR.

spiegelklemmen BO 5207500

spiegeloppervlak  1,6 m²

draagkracht  28 kg

i gegoten messing verchroomd · met kurkinleg · massieve uitvoering · 
glasdikte max. 6 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
4x                                                                 verstelbare klemmen
4x                                                                 houtschroeven 4 x 35 mm
4x                                                                 kurkplaatje

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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Spiegelklemmen om te clippen tot 1,0m² spiegeloppervlak

OMSCHRIJVING ART.-NR.

Spiegelklemmen om te clippen BO 5207600

spiegeloppervlak  1,0 m²

draagkracht  15 kg

i glasdikte max. 6 mm · materiaal messing · afwerking verchroomd

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 onderste draagklemmen
2x                                                                 bovenste bevestigingsklemmen
4x                                                                 houtschroeven
4x                                                                 pluggen

Spiegelschroeven met draaikop

AFWERKING ART.-NR.

aluminium verchroomd BO 5200079

i glasdikte 5 - 6 mm · ø 20 mm · verpakkingseenheid 4 stuks

Spiegelschroeven spits

AFWERKING ART.-NR.

vernikkeld BO 5200980

mat vernikkeld BO 5200996

i Materiaal messing · draadstift 1/8" · draadstiftlengte 7 mm · kaphoogte 4 
mm · verpakkingseenheid 100 stuks · ø 19 mm

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.



        211

Spiegelschroeven vlak

AFWERKING ART.-NR.

vernikkeld BO 5200989

mat vernikkeld BO 5200993

i materiaal messing · draadstift 1/8" · draadstiftlengte 7 mm · 
verpakkingseenheid 100 stuks · ø 18 mm

Beschermhuls

OMSCHRIJVING ART.-NR.

beschermhuls BO 5200988

i voor vermijding van direct contact tussen houtschroef en spiegel bij 
gebruik van spiegelschroeven . VE = 100 stuks · boorgat in glas: ø7 mm

Houtschroeven voor spiegelschroeven spits en vlak

OMSCHRIJVING ART.-NR.

4,5 x 25 mm BO 5200991

4,5 x 30 mm BO 5200992

4,5 x 35 mm BO 5200984

4,5 x 40 mm BO 5200985

i afwerking gegalvaniseerd staal · binnenschroefdraad 1/8" · 
verpakkingseenheid 100 stuks

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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Spiegeltape Xtramount®

BREEDTE · DIKTE · ROL ART.-NR.

 70 mm ·  1,0 mm ·  50 m  BO 5207757

 70 mm ·  1,0 mm ·  10 m  BO 5207756

i Passend bij de onzichtbare spiegelophanging BO 52 080 16 · Meer 
veiligheid voor uw spiegel is nauwelijks mogelijk. Xtramount® is een 
dubbelzijdige spiegeltape met een dragermateriaal van polyethyleen schuim 
met gesloten celconstructie (dichtheid 100 kg/m³), tweezijdig voorzien 
van een acrylaatlijm op basis van oplosmiddel en eenzijdig beschermd 
door blauw silliconepapier. Xtramount® is speciaal voor de verticale 
bevestiging van spiegels, ontwikkeld volgens DIN EN 1036, maar kan ook 
voor veel andere materialen zoals metaal, verschillende kunststoffen, glas 
of keramiek gebruikt worden. Xtramount® biedt u de volgende voordelen: 
uitstekende vochtbestendigheid · grote aanvangshechting · uv-bestendig 
· temperatuurbestendig van -30° tot +100° · Houdbaarheid: 12 maanden · 
uitstekend resistent tegen water, weekmakers, oliën en oplosmiddelen

Spiegellijm Xtragrip®

OMSCHRIJVING ART.-NR.

verpakkingseenheid 1 stuk     BO 6002005S

i koker 290 ml · uithardingssnelheid ca. 1 (2-3) mm / 24 uur (+20°C en 65% 
rel. vochtigheid) · houdbaarheid: 12 maanden vanaf productiedatum bij +5 - 
+25°C in ongeopende verpakking · na openening snel gebruiken · kleur grijs

Spiegellijm Xtragrip® MS Polymer

OMSCHRIJVING ART.-NR.

Verpakkingseenheid 1 stuk     BO 5730005

i koker 290 ml · houdbaarheid: 12 maanden vanaf productiedatum bij 
+5 - +25°C in ongeopende verpakking · na openening snel gebruiken · kleur 
lichtgrijs

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.
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Verbinders
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Verbindingsprofielen

Glasverbindingsprofielen 180°

De verbindingsprofielen zijn de ideale oplossing voor het schoon en onopvallend afdichten van voegen in glazen scheidingswanden. Zij zorgen voor een 
professionele afwerking van elk project.

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm BO 5201720

glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 12,76 mm BO 5201726

lengte  3 m

afwerking  transparant

materiaal  PET

i Duidelijke tijd- en kostenbesparing in vergelijk tot verzegeling met 
sillicone · hoogwaardige verbindingsoplossing voor een designvriendelijk, 
strak ontwerp · binnenshuis te gebruiken, bijv. voor glazen wanden 
en douchecabines · geschikt voor gehard 10 mm en 12 mm, zowel 
als gelaagd 10,76 mm en 12,76 mm · gladmakende en elastische 
eigenschappen · permanent hoge eindsterkte · zelfklevend · Tip: Om ideale 
gebruiksomstandigheden te creëren, moet het glas een vlakke, gepolijste 
rand hebben en een verstekhoek van 45°.

Glasverbindingsprofielen 3-weg-verbinding

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm BO 5201721

glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 12,76 mm BO 5201727

lengte  3 m

afwerking  transparant

materiaal  PET

i Duidelijke tijd- en kostenbesparing in vergelijk tot verzegeling met 
sillicone · hoogwaardige verbindingsoplossing voor een designvriendelijk, 
strak ontwerp · binnenshuis te gebruiken, bijv. voor glazen wanden 
en douchecabines · geschikt voor gehard 10 mm en 12 mm, zowel 
als gelaagd 10,76 mm en 12,76 mm · gladmakende en elastische 
eigenschappen · permanent hoge eindsterkte · zelfklevend · Tip: Om ideale 
gebruiksomstandigheden te creëren, moet het glas een vlakke, gepolijste 
rand hebben en een verstekhoek van 45°.
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Glasverbindingsprofielen 135°

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm BO 5201722

glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 12,76 mm BO 5201728

lengte  3 m

afwerking  transparant

materiaal  PET

i Duidelijke tijd- en kostenbesparing in vergelijk tot verzegeling met 
sillicone · hoogwaardige verbindingsoplossing voor een designvriendelijk, 
strak ontwerp · binnenshuis te gebruiken, bijv. voor glazen wanden 
en douchecabines · geschikt voor gehard 10 mm en 12 mm, zowel 
als gelaagd 10,76 mm en 12,76 mm · gladmakende en elastische 
eigenschappen · permanent hoge eindsterkte · zelfklevend · Tip: Om ideale 
gebruiksomstandigheden te creëren, moet het glas een vlakke, gepolijste 
rand hebben en een verstekhoek van 45°.

Glasverbindingsprofielen 90° kantenbescherming

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm BO 5201723

glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 12,76 mm BO 5201729

lengte  3 m

afwerking  transparant

materiaal  PET

i Duidelijke tijd- en kostenbesparing in vergelijk tot verzegeling met 
sillicone · hoogwaardige verbindingsoplossing voor een designvriendelijk, 
strak ontwerp · binnenshuis te gebruiken, bijv. voor glazen wanden 
en douchecabines · geschikt voor gehard 10 mm en 12 mm, zowel 
als gelaagd 10,76 mm en 12,76 mm · gladmakende en elastische 
eigenschappen · permanent hoge eindsterkte · zelfklevend · Tip: Om ideale 
gebruiksomstandigheden te creëren, moet het glas een vlakke, gepolijste 
rand hebben en een verstekhoek van 45°.
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Glasverbindingsprofielen T-verbinding

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm BO 5201724

glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 12,76 mm BO 5201730

lengte  3 m

afwerking  transparant

materiaal  PET

i Duidelijke tijd- en kostenbesparing in vergelijk tot verzegeling met 
sillicone · hoogwaardige verbindingsoplossing voor een designvriendelijk, 
strak ontwerp · binnenshuis te gebruiken, bijv. voor glazen wanden 
en douchecabines · geschikt voor gehard 10 mm en 12 mm, zowel 
als gelaagd 10,76 mm en 12,76 mm · gladmakende en elastische 
eigenschappen · permanent hoge eindsterkte · zelfklevend · Tip: Om ideale 
gebruiksomstandigheden te creëren, moet het glas een vlakke, gepolijste 
rand hebben en een verstekhoek van 45°.

Glasverbindingsprofielen "H"-profiel

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm BO 5201725

glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 12,76 mm BO 5201731

lengte  3 m

afwerking  transparant

materiaal  PET

i Duidelijke tijd- en kostenbesparing in vergelijk tot verzegeling met 
sillicone · hoogwaardige verbindingsoplossing voor een designvriendelijk, 
strak ontwerp · binnenshuis te gebruiken, bijv. voor glazen wanden 
en douchecabines · geschikt voor gehard 10 mm en 12 mm, zowel 
als gelaagd 10,76 mm en 12,76 mm · gladmakende en elastische 
eigenschappen · permanent hoge eindsterkte · zelfklevend · Tip: Om ideale 
gebruiksomstandigheden te creëren, moet het glas een vlakke, gepolijste 
rand hebben en een verstekhoek van 45°.
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Duplocoll®

Bohle Duplocoll® dubbelzijdig tape
Duplocoll® is hét ideale tape voor de verzegeling van glasvoegen, waarbij transparantie belangrijk is, zoals bijvoorbeeld bij volglas-scheidingswanden, in de 
meubelbouw of bij douchecabines . De lijmverbindingen zijn nagenoeg onzichtbaar, omdat de lichtbrekingsindex nagenoeg gelijk is aan die van glas.. 

OMSCHRIJVING · BREEDTE ART.-NR.

glasdikte gehard glas 8 mm, gelaagd glas 8,76 mm · 5 mm BO 5207936

glasdikte gehard glas 10 mm, gelaagd glas 10,76 mm · 7 mm BO 5207938

glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 12,76 mm · 9 mm BO 5207935

glasdikte gelaagd glas 17,52 mm · 14 mm BO 5209630

lengte  12 m

i Duidelijke tijd- en kostenbesparing in vergelijk tot verzegeling met 
sillicone · de passieve droge rand maakt Duplocoll® ongevoelig voor 
invloeden van buitenaf · antimicrobiëel - verhindert de groei van micro-
organismen · bestand tegen chemicaliën en weekmakers · zeer goede 
starthechting, duurzaam hoge eindvastheid · verouderings- en uv-bestendig, 
economisch, kwalitatief hoogwaardig en designvriendelijk · schoon en 
eenvoudig applicatieprocess, vooral met optionele applicator (BO 5207939N) 
· voor allerlei materialen zoals hout, aluminium, kunststof, keramiek of 
glas · veelzijdig gebruik - Duplocoll® vebindt niet alleen, maar dicht ook 
af, absorbeert, isoleert en beschermt. · toleranties en spnningen worden 
optimaal gecompenseerd. · stootplekken worden zo gesloten, dat een 
gedicht systeem ontstaat. · ook voor ruwe oppervlakken: de visco-elastische 
lijmlaag "vloeit" in de oppervlakte ook in de ruwte · geluidsgetest tape - 
Duplocoll® sluit de lijmspleet tussen de ruiten zo dicht dat de geluidsisolatie 
aantoonbaar behouden blijft. · dikte 3 mm · temperatuurbestendigheid -40°C 
- +100°C

Bohle Duplocoll® applicator

OMSCHRIJVING ART.-NR.

glasdikte gehard glas 8 - 10 mm     BO 5207939N

glasdikte gehard glas 12 mm, gelaagd glas 10,76 - 12,76 mm     BO 5207946N

i gebruik de bijbehorende applicator voor het eenvoudig en precies 
aanbrengen op de glaskant.  · voor glasdiktes 10 en 12 mm geschikte inleg 
BO 5207948 in combinatie met applicator BO 5207939N · voor glasdiktes 
8; 8,76 en 10 mm geschikte inleg BO 5207947 in combinatie met applicator 
BO 5207946N. · voor glasdikte 17,52 mm geschikte inleg BO 5207949 in 
combinatie met applicator BO 5207946N

TIP
Als hulpmiddel om de glasplaten in elkaar te schuiven bevelen wij de 
platenspanner BO 650.20 aan.
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Bohle Duplocoll® adapter voor applicator

OMSCHRIJVING ART.-NR.

voor BO 5207939N · glasdikte gehard glas 10 - 12 mm    BO 5207948

voor BO 5207946N · glasdikte gehard glas 8 - 10 mm, gelaagd glas 8,76 mm    BO 5207947

voor BO 5207946N · glasdikte gelaagd glas 17,52 mm    BO 5207949

Toebehoren
Platenspanner voor spannen, openen en sluiten

ART.-NR.

     BO 650.20

soort vacuümgeneratie  pompzuigheffer

draaimoment  1200 Nm

materiaal van de zuigheffer  kunststof

i Als het nodig is kan de hoogte tussen de verschillende materialen 
versteld worden door de excenterhefboom.

Grote, zware platen met de hand positioneren of exact en vlak verbinden, is niet eenvoudig met de hand. Met de Veribor®platenspanner kan de perfecte positie 
bepaald en eventueel gecorrigeerd worden, zonder dat het geheel verschuift.
De Veribor® platenspanner is het ideale gereedschap om groot plaatmateriaal gecontroleerd en millimeternauwkeurig te spannen, openen en sluiten. Om vast te 
zetten worden de zuigers op het oppervlak gezet. Met een paar pompbewegingen wordt een onderdruk met maximaal vacuüm en hoogste horizontale spankracht 
tot 1.200 N bereikt. De veiligheid van het vacuüm kan middels een rode ring op de pomp gecontroleerd worden. Bij vacuümverlies kan de onderdruk opnieuw 
opgebouwd worden door de pomp opnieuw te bedienen, zonder de platenspanner van de ondergrond los te maken.
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Punt- en afstandhouders
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Punthouder

WANDAFSTAND X ART.-NR.

x = 6 mm BO 5213796

materiaal  rvs AISI 304

afwerking  geborsteld

wandafstand  6 mm

doorsnede  ø 35 mm

i glasdikte gehard glas 10 - 12 mm · passende boor BO 50 006 26

Punthouder ø 13 x 20 mm met vlakke kop

ART.-NR.

BO 5206172

i glasdikte 4 - 5 mm · Glasboring ø10 mm · draagvermogen 5kg /set 
· incl. kunststof sluitringen, schroeven, pluggen en 2 mm inbussleutel · 
verpakkingseenheid 4 stuks

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
incl. kunststof inleg, schroeven, pluggen en inbussleutel

materiaal  rvs AISI 304

afwerking  geborsteld

wandafstand  6 mm

doorsnede  ø 35 mm
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Punthouders ø 13 x 20 mm met kogelvormige kop

ART.-NR.

BO 5206173

i glasdikte 4 - 5 mm · glasboring ø10 mm · draagvermogen 5kg /set · 
incl. kunststof sluitringen, schroeven, pluggen en 2 mm inbussleutel · 
verpakkingseenheid 4 stuks

Punthouders ø 18 x 20 mm met vlakke kop

ART.-NR.

BO 5206175

i glasdikte 5 - 8 mm · glasboring ø10 mm · draagvermogen 5kg /set · 
incl. kunststof sluitringen, schroeven, pluggen en 2 mm inbussleutel · 
verpakkingseenheid 4 stuks

materiaal  rvs AISI 304

afwerking  geborsteld

wandafstand  6 mm

doorsnede  ø 35 mm

materiaal  rvs AISI 304

afwerking  geborsteld

wandafstand  6 mm

doorsnede  ø 35 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
incl. kunststof inleg, schroeven, pluggen en inbussleutel

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
incl. kunststof inleg, schroeven, pluggen en inbussleutel
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BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
incl. kunststof inleg, schroeven, pluggen en inbussleutel

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
incl. kunststof inleg, schroeven, pluggen en inbussleutel

GM PICO Punthouder met vernikkelde afdekkap
Voor de rechtlijnige bevestiging van spiegel- en glaselementen binnen

AFWERKING · OMSCHRIJVING ART.-NR.

zwart · glasdikte  6 - 8 mm BO 5206010

transparant · glasdikte  6 - 8 mm BO 5206011

zwart · glasdikte  10 - 12 mm BO 5206012

transparant · glasdikte  10 - 12 mm BO 5206013

materiaal  kunststof

doorsnede  20 mm

i randafstand tot hart boorgat bij floatglas en spiegels min. 20mm en bij 
gehard glas minimaal 2x de glasdikte + 10 mm · Incl. vernikkelde afdekkap 
(rvs look) · passende bevestigingsschroeven BO 5211153

GM PICO Punthouder met afdekplaat zwart
Voor de rechtlijnige bevestiging van spiegel- en glaselementen binnen

AFWERKING · OMSCHRIJVING ART.-NR.

zwart · glasdikte  6 - 8 mm BO 5206015

transparant · glasdikte  6 - 8 mm BO 5206016

zwart · glasdikte  10 - 12 mm BO 5206017

transparant · glasdikte  10 - 12 mm BO 5206018

materiaal  kunststof

doorsnede  20 mm

i Randafstand tot hart boorgat bij floatglas en spiegels min. 20mm en 
bij gehard glas minimaal 2x de glasdikte + 10 mm · incl. afdekplaat zwart · 
passende bevestigingsschroeven BO 5211153
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Punthouder

ART.-NR.

Punthouder BO 5214040

materiaal  rvs AISI 304

afwerking  geborsteld

wandafstand  22 mm

doorsnede  22 mm

i glasdikte 6 - 12 mm · wandmontage d.m.v M5 schroef met verzonken 
kop · de draagkracht hangt voornamelijk af van de ondergrond en de keuze 
van de bevestigingstechniek. · glasboring ø18 mm · voor montage wordt de 
montagesleutel BO 5214065 benodigd.

Punthouder voor wandmontage

materiaal  messing

afwerking  verchroomd 

i max. klemdikte 19 mm · draagvermogen max. 5kg · Schroef de 
schroefdraadinzet met een verzonken schroef aan de muur. · de houder wordt 
vervolgens op het inzetstuk met schroefdraad geschroefd.

WANDAFSTAND · Ø ART.-NR.

 40 mm ·  11,7 mm BO 5214017

 60 mm ·  11,7 mm BO 5214018

 40 mm ·  18,7 mm  BO 5214020

 60 mm ·  18,7 mm BO 5214021

 80 mm ·  18,7 mm BO 5214022

 40 mm ·  24,7 mm BO 5214023

 80 mm ·  24,7 mm BO 5214025
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Montagegereedschap haaks

ART.-NR.

     BO 5214039

i pen nominale doorsnede 3 mm

Montagegereedschap recht

ART.-NR.

     BO 5214065

i pen nominale doorsnede 2,4 mm

Kniptang voor punthouder

ART.-NR.

     BO 5214043

i Model Knipex® 4611A1 · voor demontage van de afdekkappen
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Valdorpel afdichtingen

Valdorpel afdichtingen Bohle GS-A

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

708 mm · 583 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5220750

833 mm · 708 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5220751

958 mm · 833 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5220752

1083 mm · 958 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5220753

708 mm · 583 mm · rvs look geëloxeerd E1/C31 BO 5220754

833 mm · 708 mm · rvs look geëloxeerd E1/C31 BO 5220755

958 mm · 833 mm · rvs look geëloxeerd E1/C31 BO 5220756

1083 mm · 958 mm · rvs look geëloxeerd E1/C31 BO 5220757

materiaal  aluminium

i ideaal om gladde glas- metaal-, aluminium-, hout-, en kunststofdeuren 
· dichtingen kunnen zelf ingekort worden, let s.v.p. op de minimale lengte · 
Incl. afdekstrook zilverkleurig · geluidsbescherming 41 dB
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Deurstop- en vastzetter

Magneethouder
De deur wordt door te drukken aan de magneet vastgemaakt. De magneet is geveerd, waardoor de deur afgeremd wordt.

MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

aluminium · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5101619

rvs V2A · geborsteld BO 5101620

i glasdikte 8 - 10 mm · levering incl. bevestigingsmateriaal · deurgewicht 
max 60 kg · hechtkracht 70N

Deurstopper
De deur kan in iedere gewenste positie vastgezet worden. Daarbij wordt de voetgrendel zo ver ingedrukt tot de stop zich op de bodem heeft vastgedrukt. Voor 
ontgrendeling van de deur is een lichte druk op het grendelplaatje voldoende. Rechts en links te gebruiken. 

MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

rvs V2A · geborsteld BO 5101617

i glasdikte 8 - 10 mm · rechts en links te gebruiken · met grijze 
rubberstopper · lifthoogte 30 mm · geen glasbewerkingen nodig
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Deurstopper

MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

aluminium · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5101621

rvs V2A · geborsteld BO 5101622

i met zwart rubberen stootblok · levering met bevestigingsmateriaal

Deurstopper

MATERIAAL · MAAT ART.-NR.

rvs V2A · 10 mm BO 5206855

i glasdikte 8 - 10 mm · Rechts en links te gebruiken · met grijze 
rubberstopper · lifthoogte 30 mm · geen glasbewerkingen nodig
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Deurstopper

MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

rvs V2A · geborsteld BO 5101625

i met zwart rubberen stootblok en twee zwarte rubberen ringen · levering 
met bevestigingsmateriaal

Deurstopper

MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

aluminium · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5101626

rvs V2A · geborsteld BO 5101627

i met zwart rubberen stootblok · levering met bevestigingsmateriaal
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Deurbegrenzer voor glazen deuren
Beschermt tegen de gevaren en beschadigingen van openslaande deuren

OMSCHRIJVING · MATERIAAL · AFWERKING ART.-NR.

houten kozijn · aluminium · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5104739

metalen kozijn · aluminium · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5104740

i adaptieve besturing beschermt deur en kozijn · achteraf te installeren · 
geteste duurzaamheid volgens DIN EN 13126-5 klasse 4 · bijzonder geschikt 
voor vloeren met vloerverwarming · hoge design-eisen · openingshoek max. 
125° · montageruimte boven 3-10 mm · glasdikte gehard glas / gelaagd glas 
8 - 12,76 mm · deurgewicht max. 65 kg · deurbreedte 709 - 959 mm
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Veiligheidsspiegel

Bohle veiligheidsspiegel

MAAT · AFSTAND ART.-NR.

 600 mm / 24" · ca. *6 m   BO 6100910

 900 mm / 36" · ca. *9 m   BO 6100911

 1200 mm / 48" · ca. *16 m   BO 6100912

versie  convex

vorm  halfkogel

montage  plafond

i de buitenzijde van Acryl is bijzonder stoot- en krasvast . de reflecterende 
oppervlakte zorgt voor een optimaal zicht ook in een dode hoek . een 
eenvoudige oplossing, bv met het oog op het toenemend aantal diefstallen . 
met adapterbevestiging

Bohle veiligheidsspiegel

MAAT · AFSTAND · VORM ART.-NR.

 600 x 300 mm / 24"x 12" · ca. *6 m · halfkogel   BO 6100913

 900 x 450 mm / 36" x 18" · ca. *9 m · halfkogel   BO 6100914

 1200 x 600 mm / 48" x 24" · ca. *16 m · halfkogel   BO 6100915

versie  convex

i

Bohle veiligheidsspiegel

MAAT · AFSTAND ART.-NR.

 300 mm / 12" ·  *5 m   BO 6100900

 450 mm / 18" ·  *7 m   BO 6100901

 600 mm / 24" ·  *10 m   BO 6100902

 760 mm / 30" ·  *18 m   BO 6100903

versie  convex

i de buitenzijde van acryl is bijzonder stoot- en krasvast . de reflecterende 
oppervlakte zorgt voor een optimaal zicht ook in een dode hoek . een 
eenvoudige oplossing, bv met het oog op het toenemend aantal diefstallen . 
met adapterbevestiging

i met zwart rubberen stootblok · levering met bevestigingsmateriaal

i met zwart rubberen stootblok · levering met bevestigingsmateriaal

i met zwart rubberen stootblok · levering met bevestigingsmateriaal



        234 Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

Bohle veiligheidsspiegel

MAAT · AFSTAND ART.-NR.

 300 mm / 12" ·  *21 m   BO 6100905

 450 mm / 18" ·  *28 m   BO 6100906

 600 mm / 24" ·  *38 m   BO 6100907

 760 mm / 30" ·  *46 m   BO 6100908

 900 mm / 36" ·  *55 m   BO 6100909

versie  convex

i de buitenzijde van acryl is bijzonder stoot- en krasvast . de reflecterende 
oppervlakte zorgt voor een optimaal zicht ook in een dode hoek . een 
eenvoudige oplossing, ter voorkoming van ongevallen . zware uitvoering . 
extra voor buiten . met adapterbevestiging

Beugel, staal

OMSCHRIJVING · SPIEGELGROOTTE ART.-NR.

staalbeugel voor ronde buis 60 mm / 2 1/2" ·  300 - 760 mm   BO 6100919

staalbeugel voor ronde buis 75 mm / 3" ·     BO 6100920

i de toebehoren set met beugel wordt gebruikt bij bijzonder robuust 
spiegels aan deurposten 60 of 75 mm doorsnede te bevestigen.

i met zwart rubberen stootblok · levering met bevestigingsmateriaal
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Ventilators

Raamventilator ontluchtend

ART.-NR.

     BO 5211430

spanning  230 V

vermogen  32 W

boorgat in glas  ø 189 mm

afvoercapaciteit  tot 225 m³/ h

i met trekschakelaar ·  zelfsmerende lagers · onderhoudsvrij · thermische 
zekering 

Raamventilator ontluchtend

ART.-NR.

     BO 5211431

spanning  230 V

vermogen  32 W

boorgat in glas  ø 189 mm

afvoercapaciteit  tot 225 m³/ h

i 2-standen met trekschakelaar ·  gesloten kogellagers · onderhoudsvrij · 
thermische zekering 

Electr. toerentalschakelaar

ART.-NR.

     BO 5211438

wisselstroom  230 V / 50 Hz

breedte  80 mm

hoogte  80 mm

diepte  68 mm

i traploze besturing van ventilatoren ·  montage op de muur  · 
oververhittingsbeveiliging · equivalent EG-RL 336/89-EG (EMV) · 
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Electr. toerentalschakelaar

ART.-NR.

     BO 5211439

wisselstroom  230 V / 50 Hz

breedte  80 mm

hoogte  80 mm

diepte  68 mm

i traploze besturing van ventilatoren · montage in de muur · 
oververhittingsbeveiliging · equivalent EG-RL 336/89-EG (EMV) 

Electr. toerentalschakelaar

ART.-NR.

     BO 5211440

wisselstroom  230 V / 50 Hz

breedte  160 mm

hoogte  90 mm

diepte  48 mm

i traploze besturing van ventilatoren · schakelaar voor afzuigen of blazen · 
montage op de muur · oververhittingsbeveiliging · equivalent EG-RL 336/89-
EG (EMV) 

Ventilator

VERSIE · GLASBORING ART.-NR.

open  ·  ø 121 mm   BO 6520101

met luchtspleet  ·  ø 121 mm   BO 6520102

met luchtspleet · met stormbeveiliging  ·  ø 121 mm   BO 652C102S

open  ·  ø 162 mm   BO 6520105

met luchtspleet  ·  ø 162 mm   BO 6520106

met luchtspleet  · smal  ·  ø 162 mm  BO 6520RXL

met luchtspleet · met stormbeveiliging  ·  ø 162 mm   BO 652C106S

met luchtspleet  ·  ø 219 mm   BO 6520SXL

v. dubbelglas 12 - 32 mm · met luchtspleet · met stormbeveiliging  BO 652D106

adapter   · 180 - 200 mm ø  ·  ø 162 mm  BO 652APAD

Versie  voor enkel- en dubbelglas

i hoogwaardige ventilator · diverse modellen met en zonder 
luchtspleet voor enkel- en dubbelglas · met trekschakelaar · gemaakt van 
milieuvriendelijk materiaal
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Beluchtingskap

VERSIE · GLASBORING ART.-NR.

met stormbeveiliging  ·  ø 159 mm   BO 6520PBS

met stormbeveiliging  ·  ø 162 mm   BO 65200JG

zonder stormbescherming  ·  ø 164 mm   BO 65200PB

met stormbeveiliging  · v. dubbelglas 12 - 32 mm ·  ø 159 mm  BO 652DPBS

met stormbeveiliging  · v. dubbelglas 12 - 32 mm ·  ø 162 mm  BO 6520DJG

adapter   · 180 - 200 mm ø  ·  ø 162 mm  BO 652APAD

Voor  enkel- en dubbelglas

i voor permanente beluchting · maakt een permanente toevoer van frisse 
lucht, bv in de keuken mogelijk · luchtspleet zowel voor enkel- als dubbelglas 
· met stormbescherming

Stormbeschermingskap

VERSIE · GLASBORING ART.-NR.

 ø 121 mm ·     BO 6520SG5

 ø 162 mm ·     BO 6520SG6

 ø 219 mm ·     BO 6520SG8



        238 Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.com.

Doorspreekinrichtingen

MELAPHONE doorspreker

GAT-GROOTTE · Ø · OMSCHRIJVING ART.-NR.

 229 mm ·  244 mm   BO 60GPX01

 295 mm ·  318 mm   BO 60GPX02

  verlengschroeven 37 mm BO 60GPX03

 Reservebeschermingsraam 240 mm opening BO 60GPX04

 Beschermrooster 310 mm BO 60GPX05

glasdikte  tot 15 mm

i Voor poortwachtershuisjes, loket in station etc. · binnenplaat van 
weerstandbestendig polycarbonaat

Ovale spreekinrichting 

KLEUR · GLASDIKTE · MATERIAAL ART.-NR.

grijs  ·  4 - 6 mm · kunststof   BO 5211201

grijs  ·  17 - 24 mm · kunststof   BO 5211310

buitenmaten  170 x 300 mm

glasuitsparing  150 x 275 mm

radius  75 mm

openingsafmetingen  120 x 245 mm

i deurvleugel van doorzichtig kunststof met afsluitbare spreekroset

Doorgeefluik

KLEUR · GLASDIKTE ART.-NR.

grijs  ·  4 - 6 mm   BO 5211301

grijs  ·  17 - 24 mm   BO 5211312

buitenmaten  154 x 300 mm

glasuitsparing  143 x 280 mm

radius  55 mm

openingsafmetingen  130 x 250 mm

i van kunststof 
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Montagegereedschap, kunststof

Professionele montageset met momentsleutel Proxxon

ART.-NR.

     BO 5104734

i complete set voor professionele en veilige montage van beslag.

Momentsleutel Proxxon 6 - 30 Nm

ART.-NR.

     BO 5104728

i ratelmechanisme en omschakeling van rechts naar links. duidelijk 
hoorbaar kliksignaal bij bereiken van voorgekozen draaimoment. · met ¼" 
vierkante aansluiting (6,3 mm)

LEVERINGSOMVANG:
1x   draaimomentsleutel Proxxon 1/4“ 2-10 Nm
1x   momentsleutel 1/4“ 6-30 Nm
1x   bit schroevendraaier 1/4“
1x   bit-box 1/4-* BICOLOR
1x   adapter voor bits 1/4“
1x   inbus-set met kogelkop voor 1,5-10 mm
1x   rolbandmaat, 5 m lang
1x   ringsleutel 8 mm
1x   ringsleutel 10 mm
1x   ringsleutel 11 mm
1x   ringsleutel 12 mm
1x   ringsleutel 13 mm

LEVERINGSOMVANG:
1x   draaimomentsleutel Proxxon 6 - 30 Nm
1x   adapter voor bits 1/4“
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Momentsleutel Proxxon  2 - 10 Nm

ART.-NR.

     BO 5104729

i automatische ontgrendeling bij het aandraaien van schroeven: duidelijk 
hoor- en voelbaar kliksignaal bij bereiken van voorgekozen draaimoment. 
instellen van het draaimoment door het draaien van de kartelschroef aan het 
einde van de greep. door het schuiven van de ring wordt de gekozen positie 
gefixeerd.

Schroevendraaier lemmet-set

ART.-NR.

     BO 5104731

i toebehoren voor profi montageset en draaimomentsleutel

LEVERINGSOMVANG:
1x   draaimomentsleutel Proxxon 2 - 10 Nm
1x   adapter met veerklem voor ¼“ standaardbits
1x   t-greep 

LEVERINGSOMVANG:
1x   zeskant-bit, lang heft E 6,3 Hex-plus profiel 3/90 mm
1x   zeskant-bit, lang heft E 6,3 Hex-plus profiel 4/150 mm
1x   zeskant-bit, lang heft E 6,3 Hex-plus profiel 5/150 mm
1x   zeskant-bit, lang heft E 6,3 Hex-plus profiel 6/150 mm
1x   torx-bit, lang heft E 6,3 TX 10/150
1x   torx-bit, lang heft E 6,3 TX 15/150
1x   torx-bit, lang heft E 6,3 TX 20/150
1x   torx-bit, lang heft E 6,3 TX 25/150
1x   torx-bit, lang heft E 6,3 TX 30/150 
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2-Delig klemprofiel 189

A
 
Afdekkappen klemprofiel 2 delig 190
Afdekprofiel voor wandprofiel 188
Afsluitbare t-greep 141
Alva boven PT20 PLUS 119
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Basisprofiel 187
Beluchtingskap 237
Beschermhuls 211
Beugel, staal 234
Bovenlichtbeslag met schroefplaat PT30.3 99
Bovenlichtbeslag PT51 101
Bovenlichtverbinder met eenzijdige verstijving PT71 103
Bovenlichtverbinder PT72 104

D
 
Deurbegrenzer voor glazen deuren 232
Deurgreep zelfklevend 87, 145
Deurkruk-set Studio Private Line / Olis / Alea  
 l-vorm 58, 71
 ronde vorm 58, 71
 vlakovale vorm 58, 71
Deurscharnier 
 Alea 3-delig met huls 51
 met aanschroefplaat afgerond 82
 met aanschroefplaat hoekig 82
 Olis 3-delig met huls 57
 Studio Private Line hoekig 2-delig met huls 70
 Studio Private Line rond 2-delig met huls 68
Deurstopper 229-231
Dichting voor klemprofiel 2 delig transparant 189
Doorgeefluik 238
Draaiknopcilinder 61, 73
Drukknopset SafecliX® 08 206
Drukknopset SafecliX® 16 207
Duplocoll® 
 adapter voor applicator 219
 applicator 218
 dubbelzijdig tape 218

E
 
Eindkappen set voor spiegelprofiel 201
Eindkappen voor u-profiel 20 x 20 193
Electr. toerentalschakelaar 235, 236
Eurocilinder 61, 73

F
 
FrameTec Premium 125
FrameTec Select 2.0 
 aanslagdichting 137
 aluminiumkozijn complete sets 133
 basisrubber voor vast paneel en bovenlicht 136
 beglazingsprofiel tweedelig 135
 hoekverbinder 135
 kozijnprofiel incl. Afdekprofiel 133
 scharnierpunt voor aluminium frame scharnier 134
 scharnierpunt voor rvs frame scharnier 134
 sluitplaat dagschoot 138
 sluitplaat grendel en bout 138
 wigvormige pakking voor vast paneel en bovenlicht 136

G
 
Gegalvaniseerd lijstdeel schroefbaar voor 3-delig scharnier  
en houten, stalen en aluminium kozijnen 59
Gegalvaniseerd lijstdeel voor 2 delig scharnier 72, 73
 en houten, stalen en aluminium kozijnen 72
Gegalvaniseerd lijstdeel voor 3-delig deurscharnier  
 en houten kozijnen 59
 en houten, stalen en aluminium kozijnen 60
 en stalen kozijn 59, 60
Glas / wand verbinder PT84 105
Glas / wand verbinder PT90 105
Glasdeurscharnier TECTUS® TEG 310 2D 86
Glasdeurslot Alea DIN links 
 niet-afsluitbaar 47
 profielcilinder met rozet 47
 profilcilinder 48
 profilcilinder voor 10 mm Glas met 24 mm sponningdiepte 49
 WC 49
Glasdeurslot Alea DIN rechts 
 niet-afsluitbaar 47
 profielcilinder met rozet 48
 profilcilinder 48
 profilcilinder voor 10 mm Glas met 24 mm sponningdiepte 49
 WC 50
Glasdeurslot Olis DIN links 
 niet-afsluitbaar 53
 profielcilinder met rozet 53
 profilcilinder 54
 profilcilinder voor 10 mm glas met 24 mm sponningdiepte 55
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Glasdeurslot Olis DIN links WC 55
Glasdeurslot Olis DIN rechts 
 niet-afsluitbaar 53
 profielcilinder met rozet 54
 profilcilinder 54
 profilcilinder voor 10 mm glas met 24 mm sponningdiepte 55
 WC 56
Glasdeurslot Studio Private Line 
 hoekig deurklinkslot 69
 hoekig niet-afsluitbaar 69
 hoekig profilcilinder 69
 rond deurklinkslot 67
 rond met profilcilinder 67
  rond niet-afsluitbaar 67
Glasverbinder PT 80 104
Glasverbindingsprofielen 
 "H"-profiel 217
 135° 216
 180° 215
 3-weg-verbinding 215
 90° kantenbescherming 216
 T-verbinding 217
GM PICO Punthouder met afdekplaat zwart 223
GM PICO Punthouder met vernikkelde afdekkap 223

H
 
Haakslot met sluitplaat 108
Haakslot met tegenkast 108
Hilti betonschroeven 169
Hoek bovenlichtbeslag l
 inks met eenzijdige versteviging PT41 100
 PT40 99
 rechts met eenzijdige versteviging PT41 100
Hoekbeslag boven 
 PT20 97
 PT20 PLUS 112
 PT20 PLUS HD 115
Hoekbeslag onder PT 10 97
Hoekslot met vlakke grendel US10 106
Hoekverbinder 
 links met eenzijdige verstijving PT65 102
 PT60 101
 PT61 102
 rechts met eenzijdige verstijving PT65 103
Houtschroeven voor spiegelschroeven spits en vlak 211
H-Spiegelprofiel 32 x 8 x 13 202

I
 
Inlegrubbers voor klembevestigingen 
 halfrond 50 x 40 mm 175
 halfrond 63 x 45 mm 179
 hoekig 45 x 45 mm, 177
 hoekig 55 x 55 mm 180
 hoekig 70 x 55 mm 181, 183

J
 
J-Spiegelprofiel 35 x 9 x 16 202

K
 
Klem voor wandprofiel incl. inleg en schroeven 187
Klembevestiging halfrond 50 x 40 mm 
 voor 6 - 10,76 mm 174
 voor ronde buis ø 42,4 mm voor 6 - 10,76 mm 174
Klembevestiging halfrond 63 x 45 mm 
 voor 6 - 12,76 mm 177
 voor ronde buis ø 42,4 mm voor 6 - 12,76 mm 178
 voor ronde buis ø 48,3 mm voor 6 - 12,76 mm 178
Klembevestiging HD hoekig 70 x 55 mm 
 voor 16,76 - 21,52 mm 182
 voor ronde buis ø 48,3 mm voor 16,76 - 21,52 mm 182
Klembevestiging hoekig 45 x 45 mm, 
 voor 6 - 10,76 mm 175
 voor ronde buis ø 42,4 mm voor 6 - 10,76 mm 176
 voor ronde buis ø 48,3 mm voor 6 - 10,76 mm 176
Klembevestiging hoekig 55 x 55 mm 
 voor 8 - 13,52 mm 179
 voor ronde buis ø 48,3 mm voor 8 - 13,52 mm 180
Klembevestiging hoekig 70 x 55 mm 
 voor 8 - 13,52 mm 181
 voor ronde buis ø 48,3 mm voor 8 - 13,52 mm 181
Kniptang voor punthouder 172, 225

L
 
L-profiel 19 x 19 203
L-Spiegelprofiel 19 x 8 202

M
 
Magneethouder 229
Magneetplaat voor glazen deuren 87
Magneetset 
 SafemaX® 08 207
 SafemaX® 10-SK 208
 SafemaX® 16 208
MasterTrack FT 60 set plafondmontage 
 incl. demper, éénvleugelig 12
 met vaste beglazing incl. demper, éénvleugelig 13
MasterTrack FT 60 set wandmontage 
 incl. demper, éénvleugelig 12
MasterTrack FT 80 set plafondmontage 
 incl. demper, éénvleugelig 14
 met vaste beglazing incl. demper, éénvleugelig 14
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MasterTrack FT 80 set wandmontage 
 incl. demper, éénvleugelig 13
MasterTrack FT 
 afdekkappenset voor plafondmontage met vaste beglazing 18
 loopwagenset incl. demper 17
 profielset plafondmontage 16
 profielset plafondmontage met vaste beglazing 17
 profielset wandmontage 16
 toebehoorset synchro 19
 vloergeleider 18
 wandafstandsprofiel / glas-wand montageprofiel 19
MELAPHONE doorspreker 238
Middenslot met ronde grendel en eenzijdige draaisluiting 107
Middenslot met vlakke grendel US20 106
Momentsleutel Proxxon  2 - 10 Nm 240
Momentsleutel Proxxon 6 - 30 Nm 239
Montagegereedschap haaks 225
Montagegereedschap recht 225
Montagegereedschap voor instelbare punthouder 172
Montagehulp voor schuifdeurgreep 149
Montageset SafefiX® 04 206

O
 
Onzichtbare spiegelrails 201
Ovale spreekinrichting  238

P
 
Pendelscharnier Bohle glas/wand 
 90° tweezijdige wandmontage 91
 180° 91
Pendelscharnier Selco 
 glas/wand 90° tweezijdige wandmontage 89
 glas-glas 180° 90
Plafonddraaipunt PT 24 98, 115, 119
Platenspanner voor spannen, openen en sluiten 219
Professionele montageset met momentsleutel Proxxon 239
Punthouder 221, 224
 ø 13 x 20 mm met vlakke kop 221
 ø 40 mm instelbaar 171
 ø 50 mm instelbaar 171
 ø 80 mm met schroefdraad 172
 voor wandmontage 224
 ø 13 x 20 mm met kogelvormige kop 222
 ø 18 x 20 mm met vlakke kop 222

R
 
Raamventilator ontluchtend 235
Rvs scharnier met hoekige schroefplaat glas/wand 90° 84

S
 
Schroevendraaier lemmet-set 240
Schuifdeurgreep 
 hoekig 147
 hoekig gesloten zelfklevend 148
 hoekig open zelfklevend 149
 rond gesloten 147
 rond gesloten zelfklevend 148
 rond open 147
 rond open zelfklevend 148
Set Studio-glasdeurslot 
 niet-afsluitbaar incl. 3-delig deurscharnier en L-vormige kruk 79
 profilcilinder incl. 3-delig deurscharnier en L-vormige kruk 78
Set zelfsluitend hoekbeslag 
 Alva Standard Duty EN3 117
 Heavy Duty EN5 113
 Standard Duty EN3 incl. hoekbeslag PT20 PLUS  
 en plafonddraaipunt 110
Silliconenprofiel voor het klemmen van het glas in de profielen 196
SlideTec 
 eindstuk/glasbevestiging voor loopstang 35
 looprail-buis 35
 looprail-deurstopper  33
 loopstangbevestiging glas-wand montage 33
 loopstangbevestiging wand 32
SlideTec Premium Floor 
 eindkappen 41
 geleidingsprofiel boven plafondmontage 40
 geleidingsprofiel boven wandmontage 40
 loopprofiel onder 40
 reserve kleminleg voor vloerrollers ø 120 mm 42
 set plafondmontage 1 deur met vaste beglazing 37
 set plafondmontage 2 deuren 38
 set wandmontage 1 deur 39
 stopper 41
 viltinleg 42
 vloerrollers 41
SlideTec Premium 
 looprail-buis 23
 looprail-deurstopper  24
 loopstangbevestiging glas 26
 loopstangbevestiging wand 25
 roller 23
 set glas-wand montage 22
 set wandmontage 21
 vloergeleider 24
SlideTec 
 roller 32
 schuifhuls voor wandbevestiging 34
SlideTec set glas-wand montage 
 eenzijdig muurwerk zonder looprail 30
 zonder looprail 31
SlideTec set wandmontage 
 met looprail-buis 2150 mm 29
 met looprail-buis 3000 mm 28
 zonder looprail 27
SlideTec vloergeleider 34
Sluitmagneet 86
Sluitplaat dagschoot 73
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Sluitplaat grendel en dagschoot 60
Spiegelklemmen 
 om te clippen tot 1,0m² spiegeloppervlak 210
 tot 1,2m² spiegeloppervlak 209
 tot 1,6m² spiegeloppervlak 209
Spiegellijm Xtragrip® 212
Spiegellijm Xtragrip® MS Polymer 212
Spiegelprofiel 35 x 13 x 20 200
Spiegelprofiel clips 35 x 13 x 20 200
Spiegelschroeven 
 met draaikop 210
 spits 210
 vlak 211
Spiegeltape Xtramount® 201, 212
Stormbeschermingskap 237

T
 
Tegenkast 107
 Alea DIN links 50
 Alea DIN rechts 50
 GK50 107
 Olis DIN links 56
 Olis DIN rechts 56
 Studio Private Line hoekig 70
 Studio Private Line rond 68
T-greep 
 hoekig zonder overhang 144
 ø 19 mm 142
 ø 25 mm 142
 ø 32 mm 143
 ovaal 143
 ovaal zonder overhang 144

U
 
U-profielen 
 10 x 10 191
 15 x 15 191, 192
 20 x 13 192
 20 x 15 193
 20 x 17 194
 20 x 20 194
 20 x 20 x 20 x 2 195
 30 x 20 195
 40 x 20 196

V
 
Valdorpel afdichtingen Bohle GS-A 138, 220, 228
Veiligheidsplaatje 
 voor klembevestiging hoekig 45 x 45 mm, 177

 voor klembevestiging hoekig 55 x 55 mm 180
 voor klembevestiging hoekig 70 x 55 mm 182, 183
Veiligheidsspiegel 233, 234
Ventilator 236
Vervangschoot voor glasdeurslot Studio Private Line  
voor 10-10,76 mm glas met 24 mm sponningdiepte 72
VetroMount®
 aansluitend vloerprofiel  169
 afdekprofiel boven 154, 158, 162
 afdekprofiel compleet 157
 afdekprofiel zijkant 153, 162
 afstandsrubber voor glaselementen 167
 eindkap trapmontage voor gebruik met afdekprofiel 158
 eindkap vloermontage  154
 eindkap voor vloerprofiel F 163
 eindkap zijmontage bij gebruik van afdekprofiel 159
 montagehulp 166
VetroMount montageset 
 voor versie met afdekprofiel 2500 mm 155, 159, 164
 voor versie met afdekprofiel 5000 mm 155, 160, 164
 voor versie zonder afdekprofiel 2500 mm 156, 165
 zonder afdekprofiel voor versie 5000 mm 156, 165
VetroMount 
 stopper voor trapmontage 160
 verbindingsstiften voor basisprofiel 166
 voor topmontage  153
 voor zijmontage 157
VetroMount® Top Cover 168
VetroMount® verbinder voor ontwatering vloerprofiel U  
voor topmontage 167
VetroMount® vloerprofiel F voor topmontage 161
Vloerdraaipunt PT11 98
Vloerveer EN3 121
Vloerveer universeel EN1 - EN4 121

Z
 
Zelfsluitend hoekbeslag 
 Alva Standard Duty EN3 118
 Heavy Duty EN5 114
 Standard Duty EN3 111



van
de besloten vennootschap BOHLE BENELUX BV,  Nieuweweg-noord 314 - B 20, 3905 
LX  Veenendaal, Nederland, handelsregister nummer 30085136, hierna aangeduid in de 
eerste persoon meervoud ('wij' en 'ons').

1. Toepasselijkheid
1. Al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daar-
van worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen 
uitdrukkelijk schriftelijk met onze directie te worden overeengekomen.
2. Onder 'de afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere  (rechts)persoon die 
als koper en/of opdrachtgever met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectie-
velijk wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en 
rechtverkrijgende(n) onder algemene en/of bijzondere titel.
3. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Door het enkele plaatsen van een opdracht/order en/of de inontvangstname van de 
geleverde zaken aanvaardt de afnemer deze voorwaarden en wordt de afnemer geacht 
stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn 
gegaan bij eventuele door hem aan ons nader verstrekte orders en nader met ons geslo-
ten overeenkomsten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen
1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien en voor zover wij 
hebben aangegeven dat het een vaste aanbieding betreft. In dat laatste geval heeft de 
aanbieding een geldigheidsduur van vier weken na de in de aanbieding vermelde datum.
2. Alle gegevens in de door ons verstrekte monsters, modellen, catalogi,  handboeken, 
prijslijsten en brochures en onze specificaties inzake maten, gewichten, kleuren, hoe-
veelheden en andere technische gegevens worden slechts bij benadering opgeven. Deze 
zijn voor ons slechts bindend, indien en voor zover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn gegarandeerd.
3. Drukfouten, schrijffouten en telfouten in onze catalogi, handboeken, prijslijsten, bro-
chures, offertes en opdrachtbevestigingen binden ons niet.
4. Wij zijn gerechtigd voor onze producten gelijkwaardige of betere grondstoffen te 
gebruiken en in onze producten constructieverbeteringen en andere verbeteringen van 
technische aard door te voeren.
5. Toezending van algemene aanbiedingen zonder concrete toezegging en/of van 
(andere) documentatie of aanbieding van producten via onze website of catalogus of op 
andere wijze verplicht ons niet tot levering van zaken. Onze prijscouranten houden geen 
offerte in.        
6. Wij behouden ons -behalve indien en voor zover wij een order uitdrukkelijk individueel 
bevestigd hebben- steeds het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weige-
ren, dan wel onder rembours of tegen vooruitbetaling te leveren.

3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
1. Behalve indien en voor zover in deze voorwaarden anders is vermeld, komt een ove-
reenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij onze orderbevestiging voor de betreffende 
order aan de afnemer hebben verzonden. De orderbevestiging wordt geacht de overe-
enkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar hiertegen door 
de afnemer binnen twee werkdagen na dagtekening. Indien wij geen orderbevestiging 
hebben verzonden, komt een overeenkomst met ons tot stand door daadwerkelijke afle-
vering door ons aan de afnemer van de bestelde zaken.
2. Terzake van het in artikel 3.1 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens 
schriftelijk tegenbewijs.
3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat 
de afnemer -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de 
geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4. De afnemer is ten opzichte van ons verantwoordelijk voor de juistheid van de door of 
namens de afnemer aan ons verstrekte gegevens. Deze gegevens behoeven niet door 
ons te worden gecontroleerd.

4. Retourneren van producten en wijzigingen in orders

1. De afnemer kan verkeerd of te veel bestelde artikelen aan ons retourneren onder de 
volgende voorwaarden:
• de artikelen zijn ongebruikt en in originele verpakking en zij verkeren in nieuwstaat en  
 zij behoren nog tot ons actuele assortiment van artikelen;
• verzending aan ons vindt plaats op kosten en voor risico van de afnemer;
• de afnemer heeft ons voor de verzending schriftelijk of per email geïnformeerd over  
 de retourzending;
• de afnemer sluit een begeleidend schrijven en een kopie van de afleverbon en van de  
 factuur van de retour gezonden artikelen bij de retourzending bij.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, accepteren wij de retour gezonden artikelen en 
crediteren wij de afnemer deze artikelen onder aftrek van 15% van het factuurbedrag 
voor de geretourneerde artikelen voor de kosten van het terugnemen van de artikelen, in 
alle gevallen met een minimum van EUR 10,00.
2. Door de afnemer aan ons geretourneerde zaken, terzake waarvan wij de afnemer 
bericht hebben dat wij deze niet terugnemen, blijven gedurende twee maanden nadat 
wij dit bericht aan de afnemer hebben verzonden bij ons opgeslagen op kosten van en 

voor risico van de afnemer. Gedurende deze periode is de afnemer gerechtigd om op zijn 
kosten terugzending van deze zaken te verlangen. Wij zijn gerechtigd deze zaken na deze 
periode te laten afvoeren of deze te verkopen, waarbij alle kosten voor rekening van de 
afnemer zijn. De afnemer heeft in dat geval geen enkele vordering tegen ons in verband 
met deze zaken. 
3. Het in artikel 3 bepaalde geldt ook voor eventuele aanvullende afspraken en/of wij-
zigingen.
4. Bij wijzigingen in een door ons geaccepteerde order, hetzij ingevolge nadere order, 
hetzij als gevolg van door de afnemer verstrekte onjuiste gegevens, hetzij als gevolg van 
enige andere oorzaak, komen de eventuele door deze wijzigingen ontstane meerdere 
kosten voor rekening van de afnemer. 
5. Onverminderd de in lid 4 van dit artikel vermelde verplichtingen van de afnemer, zijn 
wij steeds gerechtigd een nadere order tot wijziging van de oorspronkelijke levering niet 
te aanvaarden.
6. Een wijziging of annulering van een overeenkomst bindt ons pas nadat wij deze wijzi-
ging of annulering schriftelijk hebben aanvaard.

5. Prijzen
1. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven,
• exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
• exclusief de kosten van montage en inwerkingstelling;
• exclusief gereedschappen en hulpmiddelen voor montage;
• exclusief de kosten van verzending, verpakking en verzekering;
• vermeld in Euro's.
2. Wijzigingen in de prijzen, zoals vermeld in de catalogi en prijslijsten, worden voorbe-
houden. In alle gevallen gelden de prijzen, zoals vermeld in de actuele prijslijsten. Wij 
gaan er van uit dat de afnemer gewijzigde prijzen aanvaardt, tenzij de afnemer binnen 
8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen schriftelijk bij ons heeft 
geprotesteerd. 
3. Wij zijn gerechtigd eventuele verhoging van lonen, sociale lasten, wisselkoersen en 
grondstoffen, ontstaan tussen de datum van bestelling en de datum van uitvoering, 
aan de afnemer door te berekenen. Als wij dit doen, bevestigen wij de definitieve prijs 
op het tijdstip van de uitvoering aan de afnemer. Wij gaan er van uit dat de afnemer 
de gewijzigde prijs aanvaardt, tenzij de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de 
opdrachtbevestiging hiertegen schriftelijk bij ons heeft geprotesteerd. Op enkel verzoek 
van de afnemer zullen wij alle redelijke bewijsstukken ter staving van de stijging van de 
verkoopprijs, zoals hier bedoeld, aan de afnemer zenden.

6. Levering
1. Alle door ons genoemde (lever)tijden zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, 
doch zijn vrijblijvend en niet-bindend voor ons. Overschrijding van een door ons geno-
emde (leverings)tijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting of 
niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de 
overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nalatigheid van onze directie.
2. De levertijd gaat in wanneer -na verzending door ons van de orderbevestiging- aan al 
onze in de overeenkomst gestelde voorwaarden, waaronder -eventueel- die van gehele 
of gedeeltelijke vooruitbetaling of het stellen van zekerheid begrepen, is voldaan en 
wanneer de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
3. Wij zijn gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij 
afzonderlijk kunnen factureren. De afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig 
het hieronder bepaalde inzake 'betaling'.
4. Onverminderd het in deze voorwaarden gemaakte eigendomsvoorbehoud, wordt de 
levering geacht plaats te vinden op het moment waarop aan de afnemer schriftelijk of 
per e-mail is medegedeeld, dat de zaken gereed en te zijner beschikking zijn, dan wel, 
bij gebreke van een dergelijke kennisgeving, op het moment van overgave van de zaken.
5. De door afnemer van ons gekochte zaken zijn voor risico van de afnemer vanaf het 
moment van de in lid 4 genoemde kennisgeving, dan wel, indien een zodanige kennis-
geving niet heeft plaatsgevonden, vanaf het moment waarop de zaken het magazijn van 
onze leverancier, resp. ons magazijn, verlaten voor transport naar de afnemer of naar 
een ander aan wie de zaken dienen te worden afgeleverd.
6. De afnemer is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking terstond bij aflevering 
op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle 
uit te voeren onmiddellijk na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de 
afnemer staan.
7. De afnemer dient een transportschade onmiddellijk bij ontvangst schriftelijk of per 
e-mail te melden aan de post, de pakketdienst of transportonderneming en daarnaast 
aan ons. Ingeval van transportschade is het de afnemer niet toegestaan de verpakking 
van de goederen te wijzigen of de goederen te gebruiken. 
Als de verpakking beschadigd is, dient de afnemer de beschadigde goederen te weige-
ren, dan wel, als hij deze niet weigert, de post, pakketdienst of transportonderneming 
een verklaring inzake de schade te laten opstellen. 
8. Tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakking welke bij (af)
levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur, in een scha-
derapport of op de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en in ieder geval binnen 
twee werkdagen na aflevering per fax of e-mail het tekort of de beschadiging aan ons 
mede te delen en ons tegelijkertijd de afleveringsbon, de factuur, in een schaderapport 
en/of de vervoersdocumenten toe te zenden.
9. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgeno-
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men, worden zij ter beschikking van de afnemer opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 
Na een periode van twee maanden na het verstrijken van de levertijd zijn wij gerechtigd 
tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten 
komen voor rekening van de afnemer, onverminderd onze overige rechten. In voorkomend 
geval is de afnemer aan ons een forfaitair bedrag verschuldigd van 15% van de overeen-
gekomen prijs, behoudens bewijs van hogere schade.

7. Transport / risico
1. Indien wordt overeengekomen dat wij voor het transport verantwoordelijk zijn en de 
afnemer geen specifieke aanwijzingen geeft, wordt het transport, de verzending en/of de 
verpakking door ons, naar beste weten en kunnen, op de door ons te bepalen wijze ver-
zorgd. Specifieke wensen van de afnemer dienaangaande (zoals speciale verpakkingen, 
koerier etc.) worden slechts uitgevoerd indien en nadat de afnemer heeft verklaard de 
meerdere kosten hiervan voor zijn rekening te zullen nemen.
2. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor risico van de afnemer, ook indien wij 
zijn overeengekomen dat wij het transport (laten) verzorgen. 
3. Bij levering van zaken met een netto-prijs van meer dan EUR 250,00 (transport per 
post of pakketdienst) of EUR 1.000,00 (transport door een expeditie- of transportbedrijf)  
brengen wij geen transport- en verpakkingskosten in rekening aan de afnemer. Bij leve-
ringen aan anderen dan de afnemer brengen wij de daardoor ontstane meerkosten in 
rekening aan de afnemer. 

8. Betaling
1. Tenzij door ons anders aangegeven, dienen alle betalingen zonder enige korting, 
opschorting of verrekening in euro's  te geschieden door middel van storting of overma-
king op onze bankrekening. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geldt een betalings-
termijn van 30 dagen na factuurdatum. 
2. Een verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs in verband met het in de 
artikel 4, 5 en 7 bepaalde dient tegelijk met de hoofdsom te worden voldaan.
3. Voor de door ons te leveren zaken zijn wij gerechtigd om vooraf een betalingsschema 
vast te leggen in de orderbevestiging/overeenkomst.
4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of daarmee voort te gaan 
of met de uitvoering van een order te beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of 
voldoende zekerheid - zulks uitsluitend te onzer beoordeling - voor het nakomen van 
de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook indien latere betaling dan 
gebruikelijk of betaling in termijnen is overeengekomen. Weigering van de afnemer om 
de verlangde vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen geeft ons de 
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten, onver-
minderd ons recht op vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel 
door ons geleden of te lijden schade.
5. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is geworden en niet vold-
aan is, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze rechten op schadevergoeding en rente, de 
overeenkomst en alle andere met deze afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te 
verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
vereist is. Onze eigendomsrechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig, 
zodat wij gerechtigd zijn om de betreffende zaken terug te (doen) halen overeenkomstig 
het bepaalde onder 'eigendomsvoorbehoud'.
6. Elke betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschul-
digde rente, vervolgens van een door ons gemaakte invorderingskosten en/of administra-
tiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 
Wij zijn gerechtigd betalingen op andere wijze toe te rekenen.
7. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer zijn in elk geval, ook 
ingeval van latere betaling dan gebruikelijk, uitstel van betaling of betaling in termijnen 
is overeengekomen, onmiddellijk, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling 
vereist is, opeisbaar met alle verschuldigde rente en kosten, indien de afnemer enig door 
hem verschuldigd bedrag niet tijdig heeft betaald, in staat van faillissement is verklaard, 
surséance van betaling heeft aangevraagd, onder enige wettelijke schuldsanering of 
andere insolventieregeling komt te vallen, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of over-
lijdt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, 
dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat geval tevens 
ontslagen van alsdan nog bestaande leveringsverplichtingen en andere verplichtingen 
jegens de afnemer.
8. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden, welke het gebruik van 
te leveren of geleverde zaken door de afnemer geheel of ten dele verhinderen, brengen 
geen verandering in de betalings- en/of andere verplichtingen van de afnemer jegens 
ons.

9. Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats-
gevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, zonder 
nadere ingebrekestelling, een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente voor 
handelstransacties, indien deze hoger is, verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 
Hierbij wordt een ingetreden maand als een volle maand aangemerkt.
2. Wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, zijn 
wij gerechtigd deze vordering te laten incasseren. Alle overige vorderingen van ons zijn 
dan onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. 
3. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt gegeven, komen alle daaruit 
voortvloeiende kosten zowel in rechte als buiten rechte volledig voor rekening van de 
afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het volledige achterstallige 
bedrag, alles met een minimum van EUR 250,00. Uit het enkele feit dat wij de invorde-
ring uit handen hebben gegeven blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling 

van de buitengerechtelijke kosten.

10. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Indien een order door ons niet, niet tijdig of niet geheel kan worden uitgevoerd door 
overmacht, dan wel door andere omstandigheden -van welke aard ook- die ons bij 
het bevestigen van de order niet bekend waren of konden zijn, hebben wij naar onze 
keuze het recht om deze order, hetzij geheel, hetzij voor het niet uitgevoerde deel, te 
annuleren, hetzij de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten, hetzij te vorderen, dat 
de order zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt. Indien 
zich een dergelijke situatie voordoet, zullen wij de afnemer hierover zo spoedig mogelijk 
inlichten. De afnemer heeft in een dergelijke situatie geen recht op schadevergoeding.
2. Indien de order door ons ten dele is uitgevoerd en vervolgens voor het niet uitgevo-
erde deel door ons wordt geannuleerd of opgeschort, dient de overeengekomen prijs 
naar rato van het uitgevoerde deel van de order te worden betaald binnen de overeen-
gekomen termijn. 
3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en 
gevolgen, buiten onze controle of zeggenschap vallende, waardoor de levering c.q. de 
uitvoering tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, doch niet beperkt tot, storingen en 
stagnaties binnen ons bedrijf of bij onze leveranciers en bij de aflevering en uitvoering, 
stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheidsmaatregelen, die op onze prestatie 
van invloed zijn, rechterlijke verboden en beslagen daaronder begrepen, niet-, niet-
behoorlijke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan wij onze zaken of 
diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische dreiging of aans-
lagen, oproer, brand, nucleaire vervuiling, inbreuken door derden op onze IT-systemen, 
aardbeving, overstroming en ziekte van ons personeel of van door ons voor de uitvoering 
van de order ingeschakelde of in te schakelen derden.

11. Eigendomsvoorbehoud
1. voor in Nederland gevestigde afnemers geldt het volgende:
a. Wij blijven eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken, zolang de afnemer 
alle vorderingen, die wij hebben of zullen verkrijgen op de afnemer terzake van de 
tegenprestatie van deze overeenkomst of een andere overeenkomst met ons tot levering 
van zaken niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in 
de nakoming van deze overeenkomsten niet betaald heeft, waaronder begrepen vorde-
ringen terzake van rente en kosten.
b. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, van andere zaken afge-
scheiden en herkenbaar als ons eigendom, onder zich te houden en deugdelijk verzekerd 
te houden.  
c. Zo lang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afnemer terzake van deze 
zaken geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de zaken niet aan 
derden overdragen en niet bezwaren en niet verwerken.
2. voor in België gevestigde afnemers geldt het volgende:
a.  Wij blijven eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken –zelfs indien deze 
bewerkt worden–, zolang de afnemer alle vorderingen, die wij hebben of zullen ver-
krijgen op de afnemer terzake van de tegenprestatie van deze overeenkomst of een 
andere overeenkomst met ons tot levering van zaken niet betaald heeft en zolang de 
afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten 
niet betaald heeft, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
b. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, van andere zaken afge-
scheiden en herkenbaar als ons eigendom, onder zich te houden en deugdelijk verzekerd 
te houden.
c. In geval van verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, 
handelt de afnemer voor ons. Ons eigendomsvoorbehoud strekt zich dus uit op de door 
de verwerking ontstane goederen.
d. Zo lang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afnemer terzake van deze 
zaken geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de zaken niet aan 
derden overdragen en niet bezwaren en niet verwerken. De afnemer kan evenwel over 
de goederen beschikken onder voorbehoud van voldoende garantie. In geval van levering 
van goederen verbindt de afnemer zich ertoe de tegenwaarde van de door ons geleverde 
goederen “in contanten” in bezit te houden gedurende de ganse termijn van het eigen-
domsvoorbehoud.
3. voor al onze afnemers geldt het volgende:
a. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt of er gegronde vrees 
bij ons daarvoor bestaat, indien de afnemer in staat van faillissement is verklaard, sur-
séance van betaling heeft aangevraagd, onder enige wettelijke schuldsanering of andere 
insolventieregeling komt te vallen, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn 
ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel 
beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd, zijn wij- steeds zonder voorafgaande 
ingebrekestelling- gerechtigd om de verkochte, nog niet geleverde, zaken onder ons te 
houden en ook om de reeds geleverde zaken, die ons eigendom zijn gebleven, zonder 
rechterlijke tussenkomst -eventueel na demontage- weg te halen of te doen weghalen 
van de plaats, waar deze zich bevinden, en bedoelde zaken vervolgens onder ons te 
houden, in alle gevallen totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons zal 
hebben voldaan. 

De afnemer geeft ons voor deze situatie reeds nu voor alsdan toestemming om alle 
plaatsen te betreden, waar onze zaken zich bevinden, en om deze zaken weg te halen of 
te doen weghalen, desnoods na demontage.
In ieder van de hierboven genoemde gevallen hebben wij het recht om de met de afne-
mer gesloten overeenkomst(en), voor zover nog niet door ons uitgevoerd, als ontbonden 
te beschouwen, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. 
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b. Indien door derden beslag wordt gelegd op aan ons toebehorende zaken, zal de 
afnemer terstond deze derden op onze rechten wijzen, ons van deze beslaglegging op de 
hoogte stellen en ons afschriften van de beslagstukken zenden.
c. De in dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten 
onverlet.

12. Eigendom en intellectuele / industriële eigendom
1. De  eigendomsrechten en de intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle in 
onze catalogi, prijslijsten en overige publicaties en in onze offertes en orderbevestigin-
gen vermelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, beschrij-
vingen, constructie- en fabricagegegevens en de offertes zelf, behoren uitsluitend ons of 
een andere onderneming van de Bohle-groep toe. Zij gaan nooit op de afnemer over. Zij 
mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet geheel of ten dele worden gecopieerd, 
aan derden in handen gegeven, getoond of ter inzage verstrekt, bekendgemaakt of op 
andere wijze gebruikt.
2. Ingeval een opdracht wordt geannuleerd of niet verder wordt uitgevoerd, dienen alle 
in lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden en alle daarvan gemaakte kopieën door de 
afnemer op diens kosten aan ons te worden teruggegeven binnen 14 dagen nadat van de 
opdracht is geannuleerd of de uitvoering daarvan is gestaakt.

13. Reclames
1. De afnemer zal het geleverde onmiddellijk na aflevering onderzoeken. Onverminderd 
het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen twee werkdagen 
na levering per fax of e-mail bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de 
aard en grond van de klachten. Voor facturen geldt een reclametermijn van acht dagen 
na dagtekening.
2. Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt een maximale termijn van drie maan-
den na levering, terwijl dergelijke reclames alsdan binnen twee werkdagen na ontdek-
king moeten zijn ingediend.
3. Gebreken aan een deel van een door ons geleverde partij zaken geeft de afnemer niet 
het recht om te reclameren over delen van de partij die geen gebreken vertonen.
4. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde, 
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer door 
ons in behandeling genomen.
5. De afnemer zal aan ons alle medewerking geven aan het onderzoeken door ons van 
een reclame en van de kwaliteit van de door ons verkochte producten.
6. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van enige verplichting ontslaat de afnemer 
niet van zijn betalingsverplichting jegens ons, uit welke overeenkomst dan ook en geeft 
de afnemer geen recht op opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.
7. Reclames worden alleen door ons in behandeling genomen, indien de afnemer aan al 
zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
8. Indien wij een reclame voor een door ons geleverde zaak hebben geaccepteerd, is 
onze verplichting beperkt tot hetzij vervanging van de gereclameerde zaak, hetzij terug-
betaling van de koopprijs voor de gereclameerde zaak. Enige verdere verplichtingen 
hebben wij in dat geval niet.

14. Aansprakelijkheid
1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze directie, zijn wij -behalve indien 
en voor zover een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt- niet aansprakelijk 
voor enige middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door of 
verband houdende met door ons verkochte zaken.
2. Ingeval wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door onze bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekering. Deze clausule verplicht ons niet tot het afsluiten en instandhouden van 
een dergelijke verzekering.
3. Tot vergoeding van gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, sta-
gnatieschade, bedrijfsschade of welke andere indirecte schade dan ook zijn wij nimmer 
gehouden.
4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van door de afnemer of 
in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
5. De afnemer is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden en rente, die voor ons 
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden, die terzake 
van de uitvoering van de overeenkomst met de afnemer tegen ons worden ingediend. De 
afnemer zal ons tevens terzake vrijwaren.
6. Indien wij aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan als direct of indirect 
gevolg van door ons geleverde zaken die wij van derden hebben betrokken en die wij niet 
bewerkt hebben, kunnen wij ons in alle gevallen van onze aansprakelijkheid bevrijden 
door overdracht van onze (mogelijke) vorderingen op die derden aan degenen die ons 
aansprakelijk stellen. Wij zijn tot een dergelijke overdracht niet verplicht.
7. Gelijke uitsluiting van onze aansprakelijkheid en gelijke verplichting van de afnemer 
tot vergoeding en vrijwaring als in dit artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten 
behoeve van al degenen, die door ons voor de verkoop zijn tewerkgesteld, dan wel op 
andere wijze door ons bij de uitvoering van de transactie zijn betrokken. 

15. Garantiebepalingen
1. Wij verstrekken geen garantie op de door ons geleverde zaken. Met inachtneming van 
het bepaalde in deze voorwaarden heeft de koper aanspraken tegenover ons op grond 
van de Nederlandse wet of het toepasselijke CISG (Weens Koopverdrag). 
2. Indien en voor zover onze leveranciers aan ons garantie hebben verstrekt op door ons 
ingekochte producten en deze leveranciers, na een door ons geaccepteerde reclame van 
onze afnemer, in voorkomend geval een beroep van ons op deze garantie hebben geho-

noreerd, heeft de afnemer jegens ons aanspraak op overname van onze garantierechten 
jegens de betreffende leveranciers. De afnemer heeft in dat geval terzake geen verdere 
aanspraken tegen ons.

16. Handelsmerken
De fabrieks- en handelsmerken en de type- en identificatienummers of -tekens, welke 
door de fabrikant of door ons op de afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet wor-
den verwijderd, beschadigd of gewijzigd. 

17. Nietigheid of vernietigbaarheid
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of ver-
nietigd worden, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. Ingeval 
van nietigheid of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling een 
bepaling komen, die de economische gevolgen van de nietige of vernietigde bepaling 
zoveel mogelijk benadert.

18. Gegevensbescherming
De afnemer is er mee bekend en stemt er mee in dat wij gegevens, waaronder gegevens 
met betrekking tot de persoon van de afnemer, opslaan en in het kader van de zakelijke 
relatie verwerken.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van 
een tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloei-
ende overeenkomst, -daaronder ook begrepen die geschillen, welke slechts door een van 
de partijen als zodanig worden beschouwd- zijn in eerste instantie uitsluitend onder-
worpen aan het oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, Nederland, 
onverlet de mogelijkheid van een hogere voorziening. Uitsluitend wij zijn daarnaast, naar 
onze keuze, gerechtigd om geschillen met de afnemer voor te leggen aan de volgens wet 
of verdrag bevoegde rechter.

20. Taal van de voorwaarden
Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden in de Nederlandse en de 
Franse taal vervaardigd. Ingeval van verschillen geldt de Nederlandstalige versie als 
authentiek.

(versie 9 september 2016)



        248

Wat te doen bij transportschade?
 

 Verander a.u.b. niets aan de verpakking!
 Gebruik de goederen niet!
 Meld de schade bij de transportonderneming!
 Informeer direct daarna Bohle.
 Let erop dat u bij het tekenen goed kijkt hoeveel pakketten er op de bon stan, en hoeveel u er ontvangt! Latere reklamaties tegen  

 missende colli´s zijn anders niet mogelijk.

Weiger dan het pakket aan te 
nemen, of vermeld de schade op 
het afleveringsformulier. Meld 
het bij het verantwoordelijke 
depot.

Transport door:

Pakketdienst

Verpakking beschadigd: Verpakking onbescha-
digd, maar inhoud 

beschadigd:

Deze gegevens hebben 
wij nodig:

Onmiddelijk na het ontdekken het 
verantwoordelijke depot melden, 
omdat de verzekering anders niet 
meer geldt.

Schrijf het pakketnummer en 
het ordernummer op. Zonder die 
nummers is een regeling niet 
mogelijk.

Een bevestiging op laten stellen 
door postbode of de zending 
weigeren.

En schadebevestiging van de 
post. Zonder dit formulier is een 
regeling niet mogelijk.

Of de aaname weigeren of 
vermelden op het aanname 
formulier. Gelijk daarna het 
transportbedrijf bellen en de 
schade melden.

Bewaar een kopie van de 
ontvangstbevestiging met de 
stempel van het bedrijf.

Post

Transportbedrijf

Het desbetreffende postkantoor 
op de hoogte stellen en binnen 
24 uur het poststuk in originele 
staat bij het postkantoor terug-
brengen.

Direct het transportbedrijf op de 
hoogte stellen omdat anders de 
verzekering niet meer geldt.
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