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Tzunali made in Holland

RVS BOUWBESLAG 
STANDAARD OF SPECIAAL
Dipanox timmert met het merk Tzunali flink aan de weg. 
Meer en meer klanten weten voor RVS bouwbeslag Alk-
maar te vinden. Daar wordt immers in onze eigen fabriek 
het merk TZUNALI vervaardigd. 

Het Tzunali programma omvat niet alleen RVS vei-
ligheidsbeslag met SKG*** keurmerk maar ook RVS 
binnendeurbeslag. Het speciale aan het Tzunali bouw-
beslag (binnendeur- en veiligheidsbeslag) is dat de 
voor- en achterplaten zijn gemaakt van MASSIEF RVS. 
De voorplaat van het veiligheidsbeslag met greep, knop 
of kruk zelfs uit RVS Aisi 316 zodat het beslag ook aan 
de zilte kust kan worden ingezet. 

Natuurlijk is er een standaard programma maar wij 
verschaffen ons entree bij de klanten met het speciale 
werk. Zo maken wij langer, breder, smaller, dikker en 
dunner beslag wanneer de klant daarom vraagt. Platen 
met of zonder europrofiel- of rondcilindergat, platen 
blind of stekeblind. De omtrek afgerond, rechthoekig, 
of rechthoekig met afronding. Dat is ideaal bij renovatie 
omdat dan bestaande gaten in de deur kunnen worden 
hergebruikt of afgedekt. Als na levering de klant ons 

product waar de kwaliteit vanaf spat in handen heeft 
realiseert hij zich dat hij meer met ons moet gaan doen. 
En dan wordt het vanzelf meer en meer. Daarbij komt 
ook nog dat wij een zeer concurrerende prijsstelling 
hanteren. Wij leveren ons veiligheidsbeslag natuurlijk 
ook met een kerntrekbeveiliging. Onze verstelbare 
kerntrekbeveiliging is 1 van de sterkste op de markt 
verkrijgbaar. 

Een compleet garnituur weegt bijna 2 kg. Dat geeft 
een veilig gevoel en biedt veel zekerheid. De minimum 
eisen vanuit het SKG*** worden met minstens 25% 
overschreden. Moet het nog sterker dan zetten we M8 of 
zelfs M10 schroeven in.

Ook heeft Dipanox een robuuste RVS sleutelkluis met 
SKG*** keurmerk in het assortiment. 

Met korte lijnen en direct advies zijn wij U graag van 
dienst. 

TZUNALI RVS bouwbeslag wordt standaard geleverd met 
een garantie van 10 jaar.
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