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Het nieuwe programma hefschuifbeslagen
voor deuren en ramen van hout, kunststof en aluminiumprofielen

Hefschuifbeslagen

!Hefschuif- en
!Hefschuifval-

beslagen
!HS-Master
!Onderdorpel

G.U-thermostep
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Meer voordelen met de nieuwe generatie

Innovatie uit traditie:
Het nieuwe hefschuif-
programma van G.U!
Op basis van meer dan 50 jaar
technische ervaring met het
produceren van beslagen voor
hefschuifelementen heeft G.U
nu een nieuwe generatie ont-
wikkeld.

Nieuw: Hefsloten met groter toepassingsgebied...
...en samen met de nieuwe loopwagen een duidelijke verlaging
van het draaimoment waardoor een superlichte bediening ont-
staat.

Nieuw: Hefschuif-loopwagen
Lichtlopend – de nieuwe lagering zorgt ervoor dat de nieuwe
loopwagen nog rustiger loopt.

Nieuw: Oppervlaktebehandeling ferGUard*zilver
Voortaan in het nieuwe hefschuifprogramma: alle beslagonder-
delen voorzien van deze beproefde opper-vlaktebescherming.

Nieuw: Veiligheid
De hefschuifschema’s A, C, D, E, F, G, K en L zijn goed-gekeurd
voor weerstandsklasse 2 conform NEN 5096.
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 kippen

Overtuigend  – het nieuwe hefschuifprogramma

G.U biedt met het nieuwe hef-
schuif-programma weer een
perfect beslagsysteem.

350 kg
700 bis 3.300 mm

865 bis 2.765 mm

Hefschuifbeslagen
G.U-934 G.U-937

350 kg
720 bis 3.000 mm

855 bis 2.750 mm

Hefschuifvalbeslagen
G.U-954 G.U-957

Flexibel in toepassing
en gebruik:

200 kg

700 bis 2.200 mm

865 bis 2.765 mm

200 kg
720 bis 2.200 mm

855 bis 2.750 mm

Gewicht
Breedte / FB
Hoogte / FH

Gewicht
Breedte / FB
Hoogte / FH

Programma
bedieningsgrepen
in edelstaal
Een programma harmonisch
vormgegeven bedieningsgrepen
voor hefschuifelementen uit de
series DIRIGENT en RONDO.

Programma bedie-
ningsgrepen in
standaard kleuren...
... voor één- en tweezijdig ge-
bruik, van binnen en buiten
afsluitbaar; tevens met steek-
greep.

Programma bedie-
ningsgrepen in
veiligheidsuitvoering...
...voor tweezijdig afsluitbare
DIRIGENT bedieningsgreep.

Hefschuif-basisdoos
plus schaardoos...
...resulteren voortaan voor
alle systeem-varianten in het
leveringsprogramma in het
nieuwe hefschuifvalbeslag
G.U-954 / 957.

Programma bedie-
ningsgrepen in
speciale uitvoering
Voor ”barrièrevrij wonen” is
als speciale uitvoering een
verlengde bedieningsgreep
leverbaar. Toepassing: bedie-
ning van schuifdeuren in zit-
tende houding bij openen en
sluiten.

Sluitstand

Schuifstand

Valstand

Sluitstand

Schuifstand
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Hefschuifbeslag HS-Master

Het nieuwe comfort 
voor veeleisende 
woningen: 
hefschuifbeslag 
HS-Master
gecombineerd met de beproefde
ATS aandrijftechniek 
Voordelen:

Bedieningscomfort –
Het heffen, verschuiven
tot de gewenste openings-
stand en sluiten gebeurt met 
motoraandrijving. Spelend 
licht en eenvoudig bedie-
nings-comfort.

Veiligheid –
Ook dit hefschuifbeslag is 
leverbaar in weerstand-
klasse 2 conform NEN 5096.

Bedieningsvarianten –
Naar keuze  op verschillende 
manieren te bedienen.

Toepassingegebied*: 
Schema A
Deurbreedte  - 3.300 mm 
Deurhoogte   - 2.750 mm 
tot 350 kg deurgewicht

* Reeds geïnstalleerde hefschuif-
elementen met G.U-933/hout en
kunststof kunnen later nog uit-
gerust worden (vervanging van
hefslot en loopwagen is nood-
zakelijk).

Leverbaar voor elementen vanhout, kunststof en aluminium

Geschikt voor toepassingen in
het kader van ”barrièrevrij wonen”.



5

Meer veiligheid en comfort voor
hefschuifdeur-elementen
De behoefte aan veiligheid en comfort voor deuren neemt
voortdurend toe. Hefschuifelementen hebben door hun
compacte bouwwijze en stabiele beslagen in het algemeen een
inbraakwerend effect.
Daarnaast kan de inbraakwering trapsgewijs verder verhoogd
worden met behulp van veiligheidscomponenten zoals:
– Bedieninsgreep Se, afsluitbaar.
– Middenstijlbeveiliger Se.
– Beveiligingsset HS-Se.

Veiligheidsbeslagen voor hefschuifdeuren

Met de middenstijlbeveiliger Se  wordt een verhoogde
inbraakwering gerealiseerd doordat stabiele aluminiumprofielen
in elkaar grijpen en zo het opendrukken verhinderen.
Toepassingsgebied voor hefschuifelementen uit hout en
kunststof:
– Deurafstand 10 mm voor hout
– Deurafstand 16 – 20 mm / 22 – 24 mm
– Deurafstand 25 – 29 mm / 30 – 33 mm
Verder voordeel: thermische scheiding.

Middenstijlbeveiliger Se goedgekeurd vol-
gens weerstandklasse 2 conform NEN 5096

Deurafstand 16  –  20 mmDeurafstand 10 mm



Contact  informatie

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten
Tijsselingstraat 2,   3861 RP Nijkerk

Telefoon +31 341 36 96 36
Whatsapp +31 341 36 96 36

E-mail verkoop@jecor.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. van 07.15 t/m 17.00 uur


