
bauhaus



Krukrozet vierkant

Deurkruk Bauhaus met krukrozetten vierkant opschroevend

Krukrozet vierkant opschroevend

Krukrozetten

sleutelrozetten/WC-sluitingen

Deurkrukken/klinken

Wc-sluiting vierkant

Profielcilinderplaat vierkantSleutelplaat vierkant

Wc-overslag en vrij en bezet plaatje

Deurkruk Bauhaus met krukrozetten vierkant

Sleutelplaat opschroevend Profielcilinderplaat opschroevend

Wc-sluiting vierkant opschroevend



raamboompjes/raamkrukken

Schuifraamgreep

raamuitzetter

espagnoletten

Lengte 325 mm

Raamboompje links Raamkrukje links SKG keurmerk Draaikiep raamkruk Raamboompje links SKG keurmerk

Raamespagnolet Bauhaus

Deurespagnolet Bauhaus

Lengte 135 mm



Deurgrepen

Deurschilden

Sleutelgat 56 mm Cilinder 55 en 72 mm WC 63 en 72 mm

Scharnieren

Bolkop scharnier Vaaskop scharnier Platkop scharnier

Blind

Lengte 230 mm
Lengte 250 mm



Veiligheidsschilden met  
kerntrekbeveiliging 50x250 mm  
(Ook leverbaar als smalschild 36x250 mm)

veiligheidsbeslag

Veiligheidsrozetten vierkant  
met kerntrekbeveiliging

Meubelknoppen

Meubelknop rond 30 mm Meubelknop rond 40 mm Meubelknop vierkant 30 mm Meubelknop vierkant 40 mm

Divers ijzerwaren

Telescopische raamuitzetter Grendel 50x38 mm

Bovenraamsluitingen

Bovenraamsluiting wegdraaibaar Bovenraamsluiting

Veiligheidsrozetten rond 
met kerntrekbeveiliging

WEIJNTJES ORIGINALS BAUHAUS

De Weijntjes Originals zijn vier zeer complete series raam- en  
deurbeslag. Naast de serie Bauhaus kun je ook kiezen voor de series: 
Dudok, Ton-model en Elegant.
 
Door te kiezen voor Bauhaus kun je deze prachtige serie in heel 
je huis als een constante lijn doorvoeren. Het is een serie die zijn 
oorsprong kent in de vooroorlogse periode van de vorige eeuw. Het 
wordt gekenmerkt door strakke en functionele ontwerpen. Wil je in 
je huis traditioneel design een mooie rol geven dan zorg je met deze 
serie voor de “finishing touch”.

De producten zijn vervaardigd van het beste messing, ambachtelijk 
gegoten en hoogwaardig gefinisht. Ook de technische onderdelen 

zoals de krukstiften en de schroefjes zijn ontwikkeld met het oog op 
tientallen jaren gebruiksplezier. Kenmerkend voor de Weijntjes 
Originals is dat ze met de jaren alleen maar mooier worden.

Bauhaus is een historische serie die Weijntjes al tientallen jaren  
levert. In de jaren 90 hebben we het aangepast aan de huidige  
kwaliteitsstandaard. Weijntjes staat er garant voor dat deze serie nog 
tientallen jaren leverbaar is. De complete serie is op voorraad in de 
winkels.



www.weijntjes.nl - info@weijntjes.nl

Alle Bauhaus producten zijn  
leverbaar in 5 uitvoeringen:

Messing nikkel

Chroommat-nikkel
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