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Product is:
Eenmalig beoordeeld 
op prestatie in de 
toepassing.
Herbeoordeling 
minimaal elke 5 jaar

B o u w b e s l u i t 

Attesthouder

Jazo Zevenaar BV

Handelsdwarsstraat 10

6905 DJ  Zevenaar

T: +31 (0)316 592 911

E: info@jazo.nl

I:  www.jazo.nl

Inbraakwerendheid van
Jazo Zevenaar BV
gevelelementen van aluminium en staal uit het P-kozijn 
(met enkele of dubbele deur) systeem

Verklaring van SKG-IKOB

Dit attest is op basis van BRL 2701: 11-05-2021 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, 

Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat de gevelelementen uit bovengenoemd systeem prestaties leveren die in dit attest zijn

beschreven, mits:

 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);

 de vervaardiging en montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde

voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

SKG-IKOB verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de gevelelementen in hun toepassingen voldoen aan de

eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze kwaliteitsverklaring. 

SKG-IKOB verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de gevelelementen, noch op de

montage in bouwwerken.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel

Certificatiemanager

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest worden 

geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.

Dit attest bestaat uit 26 bladzijden.
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Nadruk verboden

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT
Producten conform dit attest worden geïdentificeerd door deze duurzaam te voorzien van een witte zegel, waarop minimaal vermeld: de naam
c.q. het logo van de attesthouder, het attestnummer en de klassering, zoals deze als indicatie voor de prestaties met betrekking tot
inbraakwerende eigenschappen geldt en voor de in dit attest omschreven producten overeenkomstig NEN 5096 (EN 1627) op klasse 2 (RC2)
werd bepaald, een en ander zoals hiernaast aangegeven.

Indien de zegel wordt aangebracht door de attesthouder, dient deze als volgt te zijn uitgevoerd:

LOGO
attest-
houder

Jazo Zevenaar BV
attestnummer: SKG.0582.0330

KLASSE 2 (RC2)
NEN 5096 (EN 1627)

Plaats van de identificatie:
In de kozijnsponning van elk bewegend element of in de glassponning van elk element met vaste beglazing.

TECHNISCHE SPECIFICATIE
De technische specificaties van de inbraakwerende gevelelementen zijn in het aanhangsel ‘TS’ bij dit attest vastgelegd.

SAMENVATTING MINIMUM PRESTATIES

Tabel 1

BOUWBESLUITINGANG

Afd. nr. Onderwerp Grenswaarde/bepalingsmethode Prestaties volgens kwaliteitsverklaring Opmerking i.v.m. toepassing
2.15 Inbraakwerendheid Weerstandsklasse 2, volgens NEN 5096 Weerstandsklasse 2 (RC2) volgens NEN 

5096 (EN 1627)
Op het product dient de identificatie, zoals 
hierboven weergegeven, aangebracht te 
zijn.

Overige 
nummers

Overige afdelingen betrekking 
hebbend op gevelelementen
volgens BRL 2701

Deze prestaties zijn in het kader van deze 
KOMO kwaliteitsverklaring niet bepaald

Prestatie
Inbraakwerendheid: BB-art. 2.130
Gevelelementen bezitten inbraakwerende eigenschappen met een weerstandsklasse van ten minste 2, bepaald overeenkomstig NEN 5096 
(EN 1627).

In aanvulling op de beoordelingscriteria conform NEN 5096 (EN 1627) is bij het klasseren een maximaal toegestane doorgangsopening van 
150 x 250 mm als criterium aangehouden.

Opmerking
In dit attest wordt alleen een uitspraak gedaan over de specifieke prestatie verband houdende met de weerstandsklasse tegen inbraak, als 
een onderdeel van de prestaties die worden genoemd in BRL 2701. Voor uitspraken over de andere prestaties zoals genoemd in BRL 2701 
wordt verwezen naar het desbetreffende “algemeen of universeel” KOMO attest of het KOMO attest-met-productcertificaat voor “Metalen 
gevelelementen” overeenkomstig BRL 2701. Voor uitspraken over de prestaties verband houdende met brandwerendheid wordt verwezen 
naar het desbetreffende KOMO attest(-met-productcertificaat) voor “Brandwerende metalen gevelelementen” overeenkomstig BRL 3241.

Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Gevelelementen, die voorzien zijn van het SKG inbraakwerendheidsmerkteken met klasse 2 volgens NEN 5096 (EN 1627), zijn geschikt om
toe te passen in gebouwen die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen PKVW®, mits voldaan wordt aan de aanvullende 
eisen die gesteld worden in het vigerende “Handboek PKVW Nieuwbouw”.

Documentenlijst

- NEN 5096: 2012/A1:2015 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, 

classificatie en beproevingsmethoden

- EN 1627: 2011 Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde producten of conform de technische specificaties als omschreven in dit attest:

 geleverd is wat is overeengekomen;
 identificatie conform de specificatie in dit attest op de producten is aangebracht;
 de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
 voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de
houder van dit attest en zonodig met SKG-IKOB.
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KLASSE 2 (RC2) 
 
 
 

Verzamelattest 
 
Een verzamelattest is een kwaliteitsverklaring waarin de prestaties en 
de technische specificaties van meerdere  
geteste elementen zijn opgenomen. 
 
Deze kwaliteitsverklaring is alleen geldig voor de beschreven 
gevelelementen binnen de in de technische omschrijving vermelde  
maximale afmetingen. 
 
 
 
Hang- en sluitwerk 
 
Het is binnen deze kwaliteitsverklaring niet toegestaan het in de 
technische specificatie beschreven hang- en sluitwerk uit te wisselen voor 
ander functioneel gelijkwaardig -, en/of SKG gecertificeerd hang- en 
sluitwerk.  

 

 

 

Opgenomen gevelelementen met afmetingen buiten vermelde 
afmetingen volgens NEN 5096 en EN 1627: 
 
Gevelelementen met andere afmetingen dan getest en vermeldt bij de 
technische specificaties hebben dezelfde inbraakwerende eigenschappen 
mits: 

• de afmetingen; de hoogte en de breedte, variëren tot de vermelde 
Hmin - max en Bmin - max; 

• gevelelementen die uitgevoerd worden kleiner dan  
het geteste exemplaar, voorzien zijn van een gelijk aantal 
sluitpunten als bij het geteste exemplaar. 

 

Zijlichten e.d. 
 
Gevelelementen met beweegbare delen en een boven- en of zijlicht 
hebben dezelfde inbraakwerende eigenschappen als gevelelementen 
met beweegbare delen zonder een boven- en of zijlicht, mits: 

• de verbinding tussen het beweegbare deel en het boven- en of 
zijlicht ‘geborgd’ is door ‘’hakende’’ sluitpunten, bijvoorbeeld 
paddenstoelnokken of haaksloten; 

• de stijl tussen het beweegbare- en het vaste deel ter 
plaatse van de sluitpunten tegen uitbuigen beveiligd is. 
Dit kan gerealiseerd worden door de vakvulling ‘op te  
stoppen’ of door het opnemen van een tussenregel ter hoogte van 
het sluitpunt. 

 

Afsluitbaarheid 
 
Een sluiting moet aan de binnenzijde afsluitbaar zijn met een sleutel 
(actief deel) of indirect afsluitbaar (passief deel), indien minimaal een 
van de volgende twee punten van toepassing is: 
 

• Indien bedieningspunten zich bevinden binnen een straal van 
1000 mm vanuit het hart van een handgat in dak-of 
gevelelement groter dan 2500 mm2; 

• Indien binnen een straal van 1000 mm vanuit een 
bedieningspunt glas is toegepast dat niet voldoet aan de 
minimale eisen van P4A volgens NEN-EN356. 
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 Technisch Specificatie 
 

Grondslag: SKG rapport nr. 06’331 

+ conformiteit nr. 12.0366 

+ conformiteit 15.0540-REV1 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooraanzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achteraanzicht 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gevelelement: Enkele deur: (buitendraaiend) uit het profielsysteem: 
Aluminium P-kozijn 
 

Afmetingen: Vleugelmaat: Hmax =  2520 mm, Bmax =  1385 mm  
 

Verankering: Kozijn aan bouwkundig kader: schroeven M6x35 mm, 
h.o.h. 480 mm tot 590 mm met stelruimte opgevuld 
 

Kozijn: Rondom kozijnprofiel, type P 
 

Deurvleugel: Samengesteld uit aluminium gesegmenteerde kokerprofielen 
Koppeling van de segmenten:  
2x M8x35 moerbouten en koppelplaten 
 

Slot: SKG** gecertificeerd KFV AS 2600/ B003 meerpuntsslot, uitgevoerd met   
dag- en nachtschoot en 2x combinatie pen- haakschoten   
Montage: 
Meerpuntsslot met H-vormige afdeklijst en opvulplaatjes: dikte 3 mm in 
één kokerprofielwand (wanddikte 3 mm) door schroeven M5x20 mm 
U-stulp is ingeklemd tussen Kokerprofiel en H opdekprofiel 
Bevestiging U-stulp: 
Schroeven 6 stuks M6x12 mm in aluminium kokerprofiel 
Slotkasten haakpenschoten hebben beschermkastjes van roestvast 
(RVS) staal 
 
Ook is het toegestaan om een SKG** meerpuntsslot van andere 
fabrikant toe te passen, mits gelijkwaardig constructie en gelijke aantal 
sluitpunten en gemonteerd conform montage voorschriften zoals vermeld 
in het attest (zie hierboven)    
 

Sluitplaat: RVS sluitplaten voor de haakpenschoten 
Bevestiging in kozijnstijl: 2x RVS schroef M4x12 mm 
RVS sluitplaat voor de dag- en nachtschoot: 
Bevestiging: 2x popnagel d= 4,2 mm 
 

Anti-paniekslot: Een anti-panieksluiting is toegestaan, mits deze SKG** is gecertificeerd 
en waarbij de combinatie voldoet aan de eisen vanuit NEN-EN 1125 en 
NEN-EN 179 
Montage dient conform montage instructie van het gecertificeerd slot te 
zijn uitgevoerd, tenzij anders vermeld (zie montage KFV slot) 
Volgende uitvoeringen zijn hierbij toegestaan: 
Panieksluiting op de kruk of panieksluiting op de balk 
Volgens NEN 5096 dient er ook anti-boor voorzieningen te zijn:  
Ter plaatse van de kruk of balk dient er een 3 mm dikke RVS plaat aan 
de binnen(niet aanval)zijde te zijn toegepast (zie tekening anti-paniek 
oplossingen)  
Voor EN 1627 is de 3 mm RVS plaat niet noodzakelijk 
 

Opmerking: Bij toepassing van een anti-paniek sluiting, is een (schijn)rooster en/of 
een RVS cassette niet toegestaan, maar (schijn)rooster op een planken 
deur (volledig dicht) is het wel toegestaan   
 

Scharnier:  
 

3x 3-delig Lagebochtpaumelles met RVS scharnierpen en nylon lagerbus 
Bevestiging van elk scharnierdeel aan deurblad: 
-2x RVS schroef M6x20 mm in volgplaat  
Bevestiging aan kozijn: 
-3x RVS schroef M6x20 mm per paumelle 
 

Dievenklauw: 2x dievenklauw: M8x40 mm bout, welk in de deurvleugel zit gemonteerd 
en geborgd met een M8 moer 
Schroefdraad steekt in scharnierblad op kozijndeel: in ovale gat van 
12x16 mm (hxb)  
 

Deurschild: Volgens NEN 5096 en EN 1627: 
Een deurschild volgens EN 1906 (digit 7 – klasse 2)  
OF: 
Bij gebruik van SKG** cilinder altijd in combinatie met een SKG** 
gecertificeerd schild met kerntrekbeveiliging (15 kN) 
 

Cilinder: Volgens NEN 5096 en EN 1627: profielcilinder volgens EN 1303  
(digit 7 – klasse 4) (digit 8 – klasse 1) *)  
 
*) Bescherming tegen cilinder kerntrekken kan worden bereikt in de cilinder 
zelf (= SKG*** cilinder) of door kerntrekbeveiliging (15 kN) van een SKG** / 
SKG*** gecertificeerd deurschild 

 

Opmerking: Alle schroeven worden in RVS blindklinkmoeren bevestigd, tenzij anders 
vermeld 
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 Technisch Specificatie  Grondslag: SKG rapport nr. 06’331 

+ conformiteit nr. 12.0366 

+ conformiteit 15.0540-REV1 

+ conformiteit 16.0530 (TS budr stolpconstr) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevelelement: Dubbele deur: (buitendraaiend) uit het profielsysteem: 
Aluminium P-kozijn 
 

Afmetingen: Per vleugeldeel: Hmax =  2520 mm, Bmax =  1385 mm  
 

Verankering: Kozijn aan bouwkundig kader: schroeven M6x35 mm,  
h.o.h. 480 mm tot 590 mm met stelruimte opgevuld 

Kozijn: Rondom kozijnprofiel, type P 
 

Deurvleugel: Samengesteld uit aluminium gesegmenteerde kokerprofielen 
Koppeling van de segmenten: 2x M8x35 mm moerbouten/koppelplaten 
 

Sluiting actieve 
vleugel: 

SKG** gecertificeerd KFV AS 2600/ B003 meerpuntsslot, uitgevoerd met   
dag- en nachtschoot en 2x combinatie pen-haakschoten   
Montage: 
Meerpuntsslot met H-vormige afdeklijst en opvulplaatjes: dikte 3 mm in 
één kokerprofielwand (wanddikte 3 mm) door schroeven M5x20 mm 
U-stulp ingeklemd tussen Kokerprofiel en H-opdekprofiel 
Bevestiging U-stulp: 
Schroeven 6x M6x12 mm in aluminium kokerprofiel 
Slotkasten haakpenschoten hebben beschermkastjes van roestvast 
(RVS) staal 
Ook is het toegestaan om een SKG** meerpuntsslot van andere 
fabrikant toe te passen, mits gelijkwaardig constructie en gelijke aantal 
sluitpunten en gemonteerd conform montage voorschriften zoals vermeld 
in het attest (zie hierboven)    
 

Sluitplaat: RVS sluitplaat voor de dag- en nachtschoot: 
Bevestiging: 2x popnagel d= 4,2 mm 
RVS sluitplaten voor de combinatie haak-penschoten: 
Bevestiging: 2x RVS schroef M4x12 mm 
 

Sluiting passieve 
vleugel: 
 

WSS kantschuif, uitgevoerd met onder en boven stalen sluitstangen 
Ø 10 mm, met RVS geleiding . Bevestiging: 2x schroef  M5x20 mm 
  

Sluitplaat: Aluminium sluitplaat boven en onder type AD37251: 10 mm dik 
Bevestigd met: 4x schroef M5x20 mm  
 

Anti-paniekslot: Een anti-panieksluiting is toegestaan, mits deze SKG** is gecertificeerd 
en waarbij de combinatie voldoet aan de eisen vanuit NEN-EN 1125 en 
NEN-EN 179 
Montage dient conform montage instructie van het gecertificeerd slot te 
zijn uitgevoerd, tenzij anders vermeld (zie montage KFV slot) 
Volgende uitvoeringen zijn hierbij toegestaan: 
Panieksluiting op de kruk of panieksluiting op de balk 
Volgens NEN 5096 dient er ook anti-boor voorzieningen te zijn: 
Ter plaatse van de kruk of balk dient er een 3 mm dikke RVS plaat aan 
de binnen(niet aanval)zijde te zijn toegepast en ter hoogte van de 
nachtschoot een RVS gezet profiel  (zie tekening anti-paniek 
oplossingen)  
Voor EN 1627 is de 3 mm RVS plaat niet noodzakelijk 
 

Opmerking: Bij toepassing van een anti-paniek sluiting, is een (schijn)rooster en/of 
een RVS cassette niet toegestaan, maar (schijn)rooster op een planken 
deur (volledig dicht) is het wel toegestaan   
 

Scharnier:  
 

3x3 3-delig Lagebochtpaumelles met RVS scharnierpen en nylon 
lagerbus 
Bevestiging van elk scharnierdeel aan deurblad: 
2x RVS schroef M6x20 mm in volgplaat  
Bevestiging aan kozijn: 3x RVS schroef M6x20 mm per paumelle 
 

Dievenklauw: 2x2 dievenklauw: M8x40 mm bout, welk in de deurvleugel zit 
gemonteerd en geborgd met een M8 moer 
Schroefdraad steekt in scharnierblad op kozijndeel: in ovale gat van 
12x16 mm (hxb)  
 

Deurschild: Volgens NEN 5096 en EN 1627: een deurschild volgens EN 1906 (digit 7 – 
klasse 2) OF: 
Bij gebruik van SKG** cilinder altijd in combinatie met een SKG** 
gecertificeerd schild met kerntrekbeveiliging 15 kN 
 

Cilinder: Volgens NEN 5096 en EN 1627: profielcilinder volgens EN 1303  
(digit 7 – klasse 4) (digit 8 – klasse 1) *)  
*) Bescherming tegen cilinder kerntrekken kan worden bereikt in de cilinder 
zelf (= SKG*** cilinder) of door kerntrekbeveiliging (15 kN) van een SKG** / 
SKG*** gecertificeerd deurschild 

Opmerking: Alle schroeven worden in RVS blindklinkmoeren bevestigd, tenzij anders 
vermeld 
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 Technisch Specificatie 
 

Grondslag: SKG rapport nr. 09-484 + nr.10.431 
+ SKG conformiteit  10.0659 combinatie met HS-27 
rooster 
+SKG conformiteit 15.0658-rev1 
 

 
 
 

Gevelelement: Roestvast stalen (RVS)  cassettepaneel uit het profielsysteem: 
Aluminium P-kozijn 
Voor bevestiging aan P-kozijn profiel OF alu. kokerprofielen deurframe  
  

Afmeting paneel: Hmax en Bmax; onbeperkt groot 
hmin - bmin: onbeperkt klein, mits per zijde minimaal 3 bevestigings- 
punten aanwezig 
    

Kader: Test: standaard aluminium U-vormig profiel  
Profieldiepte ca. 50 mm; wanddikte ca.1,7 mm 
OF: P-kozijnprofiel  
Deurblad frame aluminium 
  

Rooster: RVS cassette paneel met wanddikte 2 mm en 2x gezette randen 
 
Bevestiging: het paneel naar P-kozijnprofiel of deurblad frame; 
Bevestiging:  
RVS schroef M6x16 mm in RVS blindklinkmoer door 1 wand in het 
geëxtrudeerde aluminium profiel, h.o.h. ca. 205 mm 
 

Let op!! Cassette paneel voldoet enkel aan NEN 5096:2012 en EN 
1627:2011 (grote doorgangsopening) 
 

Opmerking: RVS cassette paneel in combinatie met een schijnrooster voldoet 
tevens ook aan de PKVW eisen met betrekking tot de kleine 
doorgangs-opening (150x250x250 mm) 
  

Schijnrooster: Een schijnrooster conform tekeningen, met wanddikte van min 1,8 
mm. Gemonteerd op een van de geattesteerde gevelelementen, 
waarbij deze bevestigd zit met M5 bouten op max. 400 mm h.o.h.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

binnen aanzicht 

binnen aanzicht 

 

(Schijn)rooster  
Bevestiging is gelijk. 
Voor wel en niet 
ventilerende schoepen 
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 Technisch Specificatie 
 

Grondslag: SKG rapport nr. 10’431 
 

Gevelelement: Gekoppelde aluminium kokerprofiel panelen uit het profielsysteem: 
Aluminium P-kozijn 
 

Afmeting paneel: Hmax en Bmax : onbeperkt groot 
Hmin en Bmin: onbeperkt klein, mits minimaal aantal bevestigingspunt als 
beproefd 
 

Kader: Rondom profiel: Aluminium P-kozijn profiel 
 

Paneel: Jazo aluminium paneel opgebouwd uit geëxtrudeerde kokerprofielen 
 

Montage: Paneel gemonteerd aan het P-kozijnprofiel met; 
RVS bolkopschroef M6x40 mm in RVS blindklinkmoer, welke door 1 
wand in het geëxtrudeerde aluminium profiel zijn bevestigd 
 

Paneelkoppeling: Door middel van tapbout M6, h.o.h. max. 500 mm 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

koppelprofiel 
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 Technisch Specificatie 
 

Grondslag:  
gebaseerd op SKG rapport nr. 06.332 
+ conformiteit 15.0656 
 
 
 

 

Gevelelement: Stalen Jazo veiligheidsventilatierooster van het type HS-27, HS-42,  
HS-50 (horizontale lamellen) en  
VS-27, VS-41, VS-42 en VS-50 (verticale lamellen) 
 

Afmeting paneel: Hmax en Bmax : onbeperkt groot 
Mits er in de breedte >935 mm tussenstijlen worden geplaats, zodanig 
dat de onderlinge afstand van de tussenstijlen max. 935 mm bedraagt 
(voor verticale lamellen geldt in de hoogte >935 mm) 
 

Rooster: Jazo stalen rooster opgebouwd uit gezette lamellen, met wanddikte van 
1,5 mm, welk op de gezette stalen frame zijn gelast    
Bevestiging: middels lasverbindingen (zie foto ) aan elkaar gelast 
 

Verankering:  Rooster aan bouwkundig construcite gemonteerd met M6 bouten op max. 
500 mm  h.o.h. en met stelplaatjes opgevuld 
Met minimaal 3 bevestigingspunten per zijde 
 

Montage op P-
kozijnprofiel: 

Rooster gemonteerd aan het P-kozijnprofiel met; 
RVS bolkopschroeven M6x40 mm in RVS blindklinkmoer, welke door 1 
wand in het geëxtrudeerde aluminium profiel zijn bevestigd 
Op max 500 mm h.o.h. 
Met minimaal 3 schroeven op de dorpels en 2 schroeven op de stijlen 
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Aluminium P-kozijn met een aluminium deur (buitendraaiend) 
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Aluminium P-kozijn met een aluminium deur (buitendraaiend) met anti-panieksluiting met balk 
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Aluminium P-kozijn met een aluminium deur (buitendraaiend): anti-panieksluiting met kruk 
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Aluminium P-kozijn met een aluminium stolpdeur (buitendraaiend): anti-panieksluiting met dubbele balk 
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Jazo Zevenaar BV 

Nummer:  SKG.0582.0330.04.NL  blad 13 van 26 

 

  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

Aluminium P-kozijn met een aluminium stolpdeur (buitendraaiend): anti-panieksluiting met enkele balk 
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  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

Aluminium P-kozijn met een aluminium stolpdeur (buitendraaiend): anti-panieksluiting met kruk 
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Jazo Zevenaar BV 
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  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

Aluminium P-kozijn met een roestvast stalen (RVS) cassettepaneel 
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  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

Aluminium kokerprofiel deurframe met een roestvast stalen (RVS) cassettepaneel 



KOMO® ATTEST  

Jazo Zevenaar BV 

Nummer:  SKG.0582.0330.04.NL  blad 17 van 26 

 

  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

Aluminium P-kozijn en een kokerprofiel deurframe (plankendeur) met HS-27 rooster in combinatie met RVS cassettepaneel 
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  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

P-kozijn met gekoppelde aluminium deurkokerprofiel panelen 
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  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

(Schijn)roosterpui met RVS cassettepaneel op dubbele of enkele deuren 
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  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

(Schijn) roosterpui type HS-27: montage van schild op kokerdeur 
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  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

(Schijn)roosterpui type HS-27: detaillering hoofdslot in loopdeur + bevestiging meerpuntsslot 
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Jazo Zevenaar BV 
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  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

(Schijn)roosterpui type HS-27 Detaillering bijzetslot in de loopdeur  
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  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

(Schijn)roosterpui type HS-27 Detaillering kantschuif in de loopdeur  
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Jazo Zevenaar BV 

Nummer:  SKG.0582.0330.04.NL  blad 24 van 26 

 

  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

(Schijn)roosterpui type HS-27 Detaillering kantschuif in de loopdeur; geleiding van de stangen boven en onder 
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Jazo Zevenaar BV 

Nummer:  SKG.0582.0330.04.NL  blad 25 van 26 

 

  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

(Schijn)roosterpui type HS-27 Detaillering en positie van de dievenklauwen  
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Jazo Zevenaar BV 

Nummer:  SKG.0582.0330.04.NL  blad 26 van 26 

 

  Aanhangsel TS 

 

 

Nadruk verboden 

 (Schijn)roosterpui type HS-27; bevestiging van kozijn aan bouwkundig kader; bevestiging kozijnen onderling  
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