
AXA Titan®
Scharnieren
Voor binnen- en buitendeuren

Versie 1.1 - oktober 2020

√ Hoogste veilighied

√ Extreem draagvermogen

√ Slim ontworpen

√ Aan alles is gedacht
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Met de AXA Titan introduceert AXA haar nieuwe lijn scharnieren voor de professional. Dankzij 
de unieke gepatenteerde vormgeving en gepatenteerde wijze van beveiligen zijn slechts 3 
scharnieren voldoende om het SKG*** certificaat in combinatie met weerstandsklasse 3 (WK3) 
en scharnierklasse 14 te krijgen. Met daarbij ook nog eens een extreem hoog draagvermogen 
van 180 kg. Zo combineert de AXA Titan veiligheid, duurzaamheid en design in één.

De nieuwe generatie scharnieren

A X A  m a a k t  N e d e r l a n d  v e i l i g e r

Extreem draagvermogen

De AXA Titan heeft met slechts 3 scharnieren per deur een 

draagvermogen van 180 kg! Door de dubbele rolling van de 

scharnierbledden heeft de Titan een hoge sterkte in zowel 

verticale als zijdelingse richting. Indien een deurdranger of 

deurstopper wordt toegepast en de maximale belasting van 

180 kg niet overschreden wordt, zijn er ook slechts  

3 scharnieren nodig.

AXA TITAN SCHARNIEREN

Hoogste veiligheid

Doordat bij de AXA Titan de scharnierpen wordt geblokkeerd 

door middel van een nieuw ontwikkeld vergrendelsysteem,  

is een dievenklauw overbodig geworden. Door toepassing 

van dit vergrendelsysteem heeft de AXA Titan met slechts drie 

scharnieren per deur de SKG*** certificering behaald in combi-

natie met weerstandsklasse 3 (WK3). Ook voldoet het scharnier 

aan de eisen conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

A X A  T I TA N  S C H A R N I E R E N

Aan álles is gedacht Slim ontworpen voor elke toepassing

ONDERHOUDSARM

Door gebruik te maken van de unieke lagercombinatie 

is het scharnier onderhoudsarm. Het stalen scharnier is 

gegalvaniseerd en extra behandeld met Topcoat®, waardoor 

deze zeer goed bestand is tegen weersinvloeden.

Bijkomend voordeel; doordat er geen uitsparing nodig is voor 

een dievenklauw, is er minder kans op vuilophoping en ruimte 

voor vocht, waardoor het hout en lakwerk langer goed blijft.

GÉÉN DIEVENKLAUW MEER AANWEZIG

Door het ontbreken van een dievenklauw ontstaat tijdswinst 

bij het voorbereiden van het kozijn. Zo hoeft er geen uitsparing 

meer in het kozijn gemaakt te worden voor de dievenklauw. 

Door het ontbreken van deze uitsparing is aflakken eenvoudiger 

en wordt houtrot voorkomen. 

De AXA Titan is in samenspraak met de timmerindustrie ontwikkeld en kenmerkt zich 
door de tijdsbesparing bij het voorbewerken van de deur en het kozijn. Ook bij de 
montage van het scharnier en het afhangen van een deur, omdat slechts 3 scharnieren 
gemonteerd hoeven te worden.

DUBBELE ROLLING

De AXA Titan is uitgevoerd met een dubbele rolling, wat inhoudt dat 

het materiaal plaatselijk 2x zo dik is! In combinatie met de gesloten 

rolling is het draagvermogen gestegen naar 180 kg bij 3 scharnieren! 

 

 

 

 

 

VERGRENDELSYSTEEM

Door het gepatenteerde vergrendelsysteem wordt een SKG*** 

certificering gehaald met slechts 3 i.p.v. 5 scharnieren. In de 

AXA Titan wordt de pen in het midden geborgd door een uniek 

schuifsysteem. Dit vervangt de functie van de bekende dievenklauw. 

Het schuifsysteem wordt door middel van slechts 1 extra schroef 

vastgezet. De extra schroef levert ook meteen een positieve bijdrage 

aan het draagvermogen.

 

 

 

 

LAGERS

Bij de AXA Titan wordt een combinatie gemaakt van zowel stalen- 

als kunststof lagers. De combinatie van 2 verschillende materialen 

voorkomt krakende of schurende geluiden. Ook wel het ‘slip-stick’ 

effect genoemd, wanneer twee materialen onder hoge belasting 

over elkaar schuiven. Ook is er minder kans op lagerbreuk bij het 

plaatsen van de scharnierpen. De kunststof lagers zijn gemaakt van 

hoogwaardig AXApom, dat ervoor zorgt dat de lagers soepel en 

geruisloos draaien. De kunststof lagers zijn speciaal vormgegeven 

en extra lang, waardoor de lagers goed op hun plek blijven zitten, 

zowel voor als na het plaatsen van de scharnieren.

 

 

SCHARNIERPEN

De scharnierpen heeft géén kop meer, waardoor de scharnierpen 

zowel vanaf onder als vanaf boven te monteren is. Tevens is de 

scharnierpen 8 mm dik, waardoor deze goed bestand is tegen de 

torsiekrachten die kunnen ontstaan.

 

 

 

 

 

 

DESIGN

De AXA Titan is een 2-1 lid, wat in combinatie met de nieuwe lagers, 

en het unieke vergrendelsysteem een rustig beeld geeft. Omdat er 

geen uitsparing meer nodig is voor de dievenklauw geeft dit ook een 

rustiger beeld bij een geopende deur.

UITWISSELBAAR

De totaal dikte van de AXA Titan is 8 mm, waardoor deze in 

dezelfde infrezing past als een 89 x 89 x 3 mm scharnier.

PRESTATIES NEN-EN 1935 & NEN 5096

Veiligheidsscharnieren voldoen ruim aan de CE eisen

volgens de NEN-EN 1935 en zijn SKG gecertificeerd voor 

weerstandsklasse 3 conform de eisen van de NEN 5096  

van het Bouwbesluit voor deuren.

UNIEK GEPATENTEERD VERGRENDELSYSTEEM LAGERCOMBINATIE VAN METAAL EN KUNSTSTOF

BUILD INNOVATE INVENT

IN
VENT INNOVATE BUILD 

PATENT PENDING
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Door gebruik te maken van de unieke lagercombinatie 

is het scharnier onderhoudsarm. Het stalen scharnier is 

gegalvaniseerd en extra behandeld met Topcoat®, waardoor 

deze zeer goed bestand is tegen weersinvloeden.

Bijkomend voordeel; doordat er geen uitsparing nodig is voor 

een dievenklauw, is er minder kans op vuilophoping en ruimte 

voor vocht, waardoor het hout en lakwerk langer goed blijft.

GÉÉN DIEVENKLAUW MEER AANWEZIG

Door het ontbreken van een dievenklauw ontstaat tijdswinst 

bij het voorbereiden van het kozijn. Zo hoeft er geen uitsparing 

meer in het kozijn gemaakt te worden voor de dievenklauw. 

Door het ontbreken van deze uitsparing is aflakken eenvoudiger 

en wordt houtrot voorkomen. 

De AXA Titan is in samenspraak met de timmerindustrie ontwikkeld en kenmerkt zich 
door de tijdsbesparing bij het voorbewerken van de deur en het kozijn. Ook bij de 
montage van het scharnier en het afhangen van een deur, omdat slechts 3 scharnieren 
gemonteerd hoeven te worden.

DUBBELE ROLLING

De AXA Titan is uitgevoerd met een dubbele rolling, wat inhoudt dat 

het materiaal plaatselijk 2x zo dik is! In combinatie met de gesloten 

rolling is het draagvermogen gestegen naar 180 kg bij 3 scharnieren! 

 

 

 

 

 

VERGRENDELSYSTEEM

Door het gepatenteerde vergrendelsysteem wordt een SKG*** 

certificering gehaald met slechts 3 i.p.v. 5 scharnieren. In de 

AXA Titan wordt de pen in het midden geborgd door een uniek 

schuifsysteem. Dit vervangt de functie van de bekende dievenklauw. 

Het schuifsysteem wordt door middel van slechts 1 extra schroef 

vastgezet. De extra schroef levert ook meteen een positieve bijdrage 

aan het draagvermogen.

 

 

 

 

LAGERS

Bij de AXA Titan wordt een combinatie gemaakt van zowel stalen- 

als kunststof lagers. De combinatie van 2 verschillende materialen 

voorkomt krakende of schurende geluiden. Ook wel het ‘slip-stick’ 

effect genoemd, wanneer twee materialen onder hoge belasting 

over elkaar schuiven. Ook is er minder kans op lagerbreuk bij het 

plaatsen van de scharnierpen. De kunststof lagers zijn gemaakt van 

hoogwaardig AXApom, dat ervoor zorgt dat de lagers soepel en 

geruisloos draaien. De kunststof lagers zijn speciaal vormgegeven 

en extra lang, waardoor de lagers goed op hun plek blijven zitten, 

zowel voor als na het plaatsen van de scharnieren.

 

 

SCHARNIERPEN

De scharnierpen heeft géén kop meer, waardoor de scharnierpen 

zowel vanaf onder als vanaf boven te monteren is. Tevens is de 

scharnierpen 8 mm dik, waardoor deze goed bestand is tegen de 

torsiekrachten die kunnen ontstaan.

 

 

 

 

 

 

DESIGN

De AXA Titan is een 2-1 lid, wat in combinatie met de nieuwe lagers, 

en het unieke vergrendelsysteem een rustig beeld geeft. Omdat er 

geen uitsparing meer nodig is voor de dievenklauw geeft dit ook een 

rustiger beeld bij een geopende deur.

UITWISSELBAAR

De totaal dikte van de AXA Titan is 8 mm, waardoor deze in 

dezelfde infrezing past als een 89 x 89 x 3 mm scharnier.

PRESTATIES NEN-EN 1935 & NEN 5096

Veiligheidsscharnieren voldoen ruim aan de CE eisen

volgens de NEN-EN 1935 en zijn SKG gecertificeerd voor 

weerstandsklasse 3 conform de eisen van de NEN 5096  

van het Bouwbesluit voor deuren.

UNIEK GEPATENTEERD VERGRENDELSYSTEEM LAGERCOMBINATIE VAN METAAL EN KUNSTSTOF

BUILD INNOVATE INVENT

IN
VENT INNOVATE BUILD 

PATENT PENDING

BUILD INNOVATE INVENT

IN
VENT INNOVATE BUILD 
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Afmeting Lagers Materiaal finish
Aanbevolen 
schroeven Artikelnummer

89 x 89 mm AXApom - Staal Staal, Topcoat® 4,5 x 45 mm 1711-09-23/VE

89 x 89 mm AXApom - Staal Staal, Topcoat® 4,5 x 45 mm 1711-09-23/7V*

Afmeting Lagers Materiaal finish
Aanbevolen 
schroeven Artikelnummer

89 x 89 mm AXApom - Staal Staal, Topcoat® 4,5 x 45 mm 1701-09-23/E

89 x 89 mm AXApom - Staal Staal, Topcoat® 4,5 x 45 mm 1701-09-23/7*

Aantal
scharnieren

Belastbaarheid 
(in kg)

2 stuks 120 

3 stuks 180 

Aantal
scharnieren

Belastbaarheid 
(in kg)

2 stuks 120 

3 stuks 180 

Toepasbare draairichtingen

Belastingtabel

Belastingtabel

Toepasbare draairichtingen

Product maattekening

Product maattekening

AXA Titan®

scharnieren
VOOR BUITEN- EN BINNENDEUREN

A X A  m a a k t  N e d e r l a n d  v e i l i g e r

AXA TITAN® VEILIGHEIDSSCHARNIEREN

Toe te passen op buitendeuren en ramen

AXA TITAN® SCHARNIEREN

Toe te passen op binnendeuren en ramen

AXA maakt Nederland veiliger

AXA levert een breed assortiment kwaliteitsproducten dat voldoet aan de hoge eisen ten aanzien van 

duurzaamheid. AXA ontwikkelt producten die het gebruiksgemak van de consument voorop stellen en 

daarnaast innovatieve oplossingen bieden voor het reduceren van de montagetijd. Met een eigen

ontwikkelingsafdeling en productie in Nederland en Polen zijn wij in staat snel op de vraag van de markt 

te reageren en slimme oplossingen te ontwikkelen. AXA is al meer dan 115 jaar een begrip als hang- en 

sluitwerk leverancier en sinds 2015 onderdeel van Allegion.

Voor meer informatie, bezoek: axahomesecurity.com

AXA IS ONDERDEEL VAN ALLEGION™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. We helpen mensen veilig te 

zijn, waar ze wonen, werken en naartoe gaan. Allegion is een toonaangevende leverancier van 

veiligheidsproducten met een omzet van $ 2 miljard en verkoop in meer dan 130 landen wereldwijd. 

AXA is onderdeel van de Allegion groep die u met meer dan 25 toonaangevende merken toegang biedt 

tot een breed portfolio hoogwaardige en innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.

Voor meer informatie, bezoek allegion.com

U bent van harte welkom!

Wilt u graag een afspraak inplannen met een  

van onze adviseurs, belt u dan: 0318 - 536 111

AXA Stenman Nederland B.V.

Energiestraat 2, 3903 AV Veenendaal

© 2019 Uitgave: 02/2019

A X A  T I TA N  S C H A R N I E R E N
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Titan scharnieren

Informatie 

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. 
Voor een probleemloze montage en werking van dit product, 
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.
 
Toepassing
Voor deuren en ramen

De AXA Titan is beschikbaar in 2 technische uitvoeringen:
1  De veiligheids uitvoering voor: naar buitendraaiende 
 buitendeuren en ramen
2  De standaard uitvoering voor: naar binnendraaiende 
 buitendeuren en binnendeuren.

         De AXA Titan is 1 op 1 
         uitwisselbaar met alle 
         89x89x3 mm scharnieren.
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Voorbeeld:
Deurbreedte 1030 mm en gewicht 80 kg > 100 mm breder dan
930 mm > 100 mm gedeeld door 10 mm = 10 x 1,5% = 15%,
80 kg x 1,15 = 92 kg.

Onderhoud
•    Voordat de scharnieren bevestigd worden, dient de verf in 

de inkrosing/het uitgehakte gedeelte droog te zijn.
•  Schilder bij voorkeur niet over de scharnieren heen.
•   Zorg dat scharnieren en schroeven van hetzelfde mate riaal 

en/of finish gemaakt zijn (topcoat/gegalvaniseerd met 
gegalvaniseerd, roestvaststaal met roestvaststaal).

•   Voor optimaal functioneren van de scharnieren moeten de 
scharnierpen en lagers eens per jaar gesmeerd worden met 
WD-40 Multi-Use Product.

 Tips en adviezen

 •   Alle scharnieren dienen zuiver in lijn geplaatst te worden.
 •    Indien de scharnierdelen separaat verpakt zijn, moet u tij-

dens de montage de scharnierpen en lagers goed invetten.
 •   De afstand van het hart van de bevestigingsmiddelen tot de 

rand van het hout dient ten minste 8 mm te zijn
 •  Zowel ramen als deuren: hangnaad 2 mm, sluitnaad 3 mm.
 •   Bij gebruik van een deurdranger dient het ingeschaalde 

deurgewicht met 100% verhoogd te worden.
 •   Bij gebruik van een deurstopper op minder dan 60% van de 

deurbreedte gerekend vanaf het scharnier, dient het inge-
schaalde deurgewicht met 100% verhoogd te worden.

 •   Bij een deurbreedte van meer dan 930 mm en een raam-
breedte van meer dan 800 mm, dient per 10 mm extra  
deur/raambreedte, het gewicht van de deur/raam met  
1,5% extra gewicht ingeschaald te worden.

Montageplaats
Montageplaats deuren volgens BRL 0803 (Uitgave: Certificatie- en attesteringsinstelling SKH) en ramen volgens KVT richtlijnen voor ramen.

Type (h x b) Kg Aantal
89 x 89 mm 120 2
89 x 89 mm 180 3

Belastingtabel

NL

Titan scharnieren

Montagehandleiding 
 
Voor een probleemloze werking van dit product dient u
onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Montagegereedschap (advies):  
Rolmaat, beitel of bovenfrees, boor ø 3,  priem/potlood

Gebruik SKH gecertificeerde schroeven, afmeting: 4,5 x 45 mm 
(alle houtsoorten) en verzeker u, rekening houdend met de 
gewichtsbelasting, van een kwalitatief deugdelijk houten kozijn 
en deur/raam.

Wanneer de scharnierposities niet zijn ingekroosd, teken dan 
de plaats van de scharnierposities af volgens het schema (zoz).
Hak/kroos het scharnier 3 mm in + de dikte van de eventueel te 
gebruiken onderlegplaat.

1 Plaats het 2-lids scharnierbled  in de uitsparing van het   
 kozijn en prik de schoefgaten (4x) aan met een priem of   
 potlood. Herhaal dit bij alle scharnieren. 
2 Plaats het 1-lids scharnierbled  in de uitsparing van de deur/ 
 het raam en prik de schoefgaten (4x) aan met een priem of   
 potlood. Herhaal dit bij alle scharnieren.  
3 Schuif bij een veiligheidsscharnier de veiligheidsschuif 
 in de richting van de scharnierknoop totdat het gat van de   
 schuif gelijk komt met het onderliggende gat en prik hier het 
 5e schroefgat aan (figuur A  ).
4 Boor de gaten voor (Ø 3 mm).
5 Monteer de scharnierbledden.

 Draai de schroeven goed, zodat de scharnierdelen   
  naadloos op elkaar aansluiten (figuur B  ) en de 
  schroefkoppen onder het oppervlak liggen.

6 Plaats de deur/het raam in het kozijn, zodanig dat de 1-lids-  
 en 2-lids scharnierbledden in lijn liggen.
7A Bij veiligheidsscharnieren: zorg dat de veiligheidsschuif   
 volledig van de scharnierknoop af staat. Plaats de 
 scharnierpennen in de bledden (bij deur en draairaam bij het  
 bovenste scharnier beginnen, figuur C  ). De    
 bovenzijde van de pen moet gelijk komen te liggen met het   
 scharnierbled. Schuif dan de veiligheidsschuif volledig in de   
 richting van de scharnierknoop en schroef deze    
 vast (figuur D  ).

7B Bij standaard scharnieren: Plaats de scharnierpennen in de   
 bledden (bij deur en draairaam bij het bovenste scharnier   
 beginnen) en zorg dat de bovenzijde van de pen gelijk komt te 
 liggen met het scharnierbled (figuur E  ), de pen klikt 
 automatisch vast.
8 Herhaal handeling 7 voor alle scharnieren.
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Titan scharnieren

Informatie 

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. 
Voor een probleemloze montage en werking van dit product, 
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.
 
Toepassing
Voor deuren en ramen

De AXA Titan is beschikbaar in 2 technische uitvoeringen:
1  De veiligheids uitvoering voor: naar buitendraaiende 
 buitendeuren en ramen
2  De standaard uitvoering voor: naar binnendraaiende 
 buitendeuren en binnendeuren.

         De AXA Titan is 1 op 1 
         uitwisselbaar met alle 
         89x89x3 mm scharnieren.
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Voorbeeld:
Deurbreedte 1030 mm en gewicht 80 kg > 100 mm breder dan
930 mm > 100 mm gedeeld door 10 mm = 10 x 1,5% = 15%,
80 kg x 1,15 = 92 kg.

Onderhoud
•    Voordat de scharnieren bevestigd worden, dient de verf in 

de inkrosing/het uitgehakte gedeelte droog te zijn.
•  Schilder bij voorkeur niet over de scharnieren heen.
•   Zorg dat scharnieren en schroeven van hetzelfde mate riaal 

en/of finish gemaakt zijn (topcoat/gegalvaniseerd met 
gegalvaniseerd, roestvaststaal met roestvaststaal).

•   Voor optimaal functioneren van de scharnieren moeten de 
scharnierpen en lagers eens per jaar gesmeerd worden met 
WD-40 Multi-Use Product.

 Tips en adviezen

 •   Alle scharnieren dienen zuiver in lijn geplaatst te worden.
 •    Indien de scharnierdelen separaat verpakt zijn, moet u tij-

dens de montage de scharnierpen en lagers goed invetten.
 •   De afstand van het hart van de bevestigingsmiddelen tot de 

rand van het hout dient ten minste 8 mm te zijn
 •  Zowel ramen als deuren: hangnaad 2 mm, sluitnaad 3 mm.
 •   Bij gebruik van een deurdranger dient het ingeschaalde 

deurgewicht met 100% verhoogd te worden.
 •   Bij gebruik van een deurstopper op minder dan 60% van de 

deurbreedte gerekend vanaf het scharnier, dient het inge-
schaalde deurgewicht met 100% verhoogd te worden.

 •   Bij een deurbreedte van meer dan 930 mm en een raam-
breedte van meer dan 800 mm, dient per 10 mm extra  
deur/raambreedte, het gewicht van de deur/raam met  
1,5% extra gewicht ingeschaald te worden.

Montageplaats
Montageplaats deuren volgens BRL 0803 (Uitgave: Certificatie- en attesteringsinstelling SKH) en ramen volgens KVT richtlijnen voor ramen.

Type (h x b) Kg Aantal
89 x 89 mm 120 2
89 x 89 mm 180 3

Belastingtabel

NL

Titan scharnieren

Montagehandleiding 
 
Voor een probleemloze werking van dit product dient u
onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Montagegereedschap (advies):  
Rolmaat, beitel of bovenfrees, boor ø 3,  priem/potlood

Gebruik SKH gecertificeerde schroeven, afmeting: 4,5 x 45 mm 
(alle houtsoorten) en verzeker u, rekening houdend met de 
gewichtsbelasting, van een kwalitatief deugdelijk houten kozijn 
en deur/raam.

Wanneer de scharnierposities niet zijn ingekroosd, teken dan 
de plaats van de scharnierposities af volgens het schema (zoz).
Hak/kroos het scharnier 3 mm in + de dikte van de eventueel te 
gebruiken onderlegplaat.

1 Plaats het 2-lids scharnierbled  in de uitsparing van het   
 kozijn en prik de schoefgaten (4x) aan met een priem of   
 potlood. Herhaal dit bij alle scharnieren. 
2 Plaats het 1-lids scharnierbled  in de uitsparing van de deur/ 
 het raam en prik de schoefgaten (4x) aan met een priem of   
 potlood. Herhaal dit bij alle scharnieren.  
3 Schuif bij een veiligheidsscharnier de veiligheidsschuif 
 in de richting van de scharnierknoop totdat het gat van de   
 schuif gelijk komt met het onderliggende gat en prik hier het 
 5e schroefgat aan (figuur A  ).
4 Boor de gaten voor (Ø 3 mm).
5 Monteer de scharnierbledden.

 Draai de schroeven goed, zodat de scharnierdelen   
  naadloos op elkaar aansluiten (figuur B  ) en de 
  schroefkoppen onder het oppervlak liggen.

6 Plaats de deur/het raam in het kozijn, zodanig dat de 1-lids-  
 en 2-lids scharnierbledden in lijn liggen.
7A Bij veiligheidsscharnieren: zorg dat de veiligheidsschuif   
 volledig van de scharnierknoop af staat. Plaats de 
 scharnierpennen in de bledden (bij deur en draairaam bij het  
 bovenste scharnier beginnen, figuur C  ). De    
 bovenzijde van de pen moet gelijk komen te liggen met het   
 scharnierbled. Schuif dan de veiligheidsschuif volledig in de   
 richting van de scharnierknoop en schroef deze    
 vast (figuur D  ).

7B Bij standaard scharnieren: Plaats de scharnierpennen in de   
 bledden (bij deur en draairaam bij het bovenste scharnier   
 beginnen) en zorg dat de bovenzijde van de pen gelijk komt te 
 liggen met het scharnierbled (figuur E  ), de pen klikt 
 automatisch vast.
8 Herhaal handeling 7 voor alle scharnieren.
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Verstandig bouwen met Burghouwt
Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een 

goed bouwwerk of een duurzame manier van werken. Burghouwt faciliteert je om 

verstandig te bouwen, want dat is altijd tijdbesparend, kostenbesparend, duurzaam 

en menselijk. Op onze website lees je waarom. 

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt burghouwt.nl

Elst
Bemmelseweg 69
6662 PE Elst
T  0481 350 010

Drachten
Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten
T  0512 539 748

Arnhem
P. Calandweg 28
6827 BK Arnhem
T  026 368 42 42

Etten-Leur
Patagonweg 10
4879 NR Etten-Leur
T  076 587 94 60

Wageningen
Nudepark 154
6702 DX Wageningen
T  0317 411 002

Duiven
Innovatie 2c
6921 RN Duiven
T  026 368 42 33

Arnhem - Duco
Stieltjesweg 27
6827 BV Arnhem
T  026 368 42 47

Schoonhoven
Platinastraat 2a
2872 ZX Schoonhoven
T  0182 221 012

Echt
Edisonweg 41
6101 XJ Echt
T  0475 410 210

Den Bosch
Rietveldenweg 39
5222 AP Den Bosch
T  073 648 88 10


