
 

De kierstandhouder in “open” positie.           De kierstandhouder in “gesloten” positie. 

Dipanox BV heeft de Tzunali SKG kierstandhouder op de mark gebracht. Een 
kierstandhouder voor naar binnen draaiende deuren. Natuurlijk heeft de kierstandhouder 
het SKG keurmerk. De kierstandhouder kent een onderscheidend ontwerp, een goede en 
pragmatische vormgeving, is vervaardigd uit RVS 304 en heeft een robuust aanzien. De 
kierstandhouder weegt maar liefst 470 gram dus de klant krijgt waar voor zijn geld. De 
Tzunali SKG kierstandhouder wordt compleet met bevestigingsschroeven, 2 RVS 
opvulplaten voor terugliggende deuren en een inbouwinstructie in een compacte doos 
geleverd. De kierstandhouder is echter ook in blisterverpakking leverbaar. De Tzunali 
kierstandhouder is heel eenvoudig te monteren. Binnen 3 minuten (en het kan nog sneller) 
is de kierstandhouder verantwoord gemonteerd. En men behoeft niet echt overdreven 
handig te zijn. 

 

De Tzunali kierstandhouder wordt via 
de DIY (blister) en de ijzerwaren- 
vakhandel (doos) geleverd.  

Bel ons voor een verdeler bij U in de 
buurt.  

De Tzunali kierstandhouder heeft een 
advies- verkoopprijs van € 29,95 
inclusief BTW. 

 

 

 



 

 

                                                                      

VRAGENVUUR: 
Wat is een kierstandhouder?? 

De naam zegt het al. Een kierstandhouder houdt de deur op een kier en voorkomt het gewelddadig 
binnendringen van personen met kwaad in de zin. De Tzunali kierstandhouder is bedoeld voor naar 
binnen draaiende (links en rechts) deuren (en ramen). Veelal betreft het hier de voordeur. 

Hoe werkt de kierstandhouder?? 

Zonder kierstandhouder (of met niet ingeschakelde kierstandhouder) opent u gewoon de deur. 
Normaal gesproken staat er dan iemand voor de deur met een vraag en zonder kwaad in de zin. 
ECHTER er kan ook iemand staan die onmiddellijk fors zijn schouder tegen de deur zet en de deur met 
geweld open  drukt. U bent verrast en kunt de kracht die ontwikkeld wordt om de deur te forceren 
niet meer stuitten. U ligt achter in de gang, er is iemand binnen en er kan van alles gebeuren. Let wel: 
dit soort schurken kennen geen schroom nog terughoudendheid. Als eerste wordt om uw autosleutels 
gevraagd. Daar gaat uw Maserati. De ingeschakelde kierstandhouder vangt echter de klap op en 
voorkomt dat de deur verder wordt opengedrukt dan ca. 10 cm. U herstelt zich van de verrassing en 
snelt naar de telefoon en belt om hulp. Ga beslist niet de deur terugdrukken, (u zou de arm van uw 
belager wellicht kunnen bezeren) de deur kan toch niet verder open en de deur kan ook niet snel 
genoeg worden geforceerd dus neem afstand van de deur en breng gewoon uzelf in veiligheid. Blijf 
ook ijzig kalm. Pak uw GSM, bel om hulp en neem een fotootje van uw belager. De schurk zal gauw 
afdruipen. 

Hoe sterk is de Tzunali kierstandhouder?? 

De Tzunali kierstandhouder is SKG getest en goedgekeurd. De robuuste kierstandhouder wordt 
vastgezet met 6 schroeven en weegt maar liefst 470 gram. Dus genoeg materiaal om iedere 
krachtpatser (zelfs voorzien van breekijzers) te weerstaan. 

Maar ik heb al zo’n kettinkje of een harpje op de deur, dat is toch ook wel goed?? 

Nee, dat is niet goed, in 4 tellen draai je zo,n harpje open en een kettinkje breekt al snel na een flinke 
duw tegen de deur. 

Is montage van de Tzunali kierstandhouder moeilijk?? 

Nee, de montage is totaal niet moeilijk. Eerst even goed de montagehandleiding doornemen (in het 
Nederlands, Engels of Frans) dan snel de gereedschappen bij elkaar zoeken en dan is de Tzunali 
kierstandhouder binnen 3 minuten gemonteerd.  Lees eerst de gebruiksaanwijzing  !!! Begin om 
teleurstellingen te voorkomen niet zomaar!!! Op deze website treft u de montage-instructie ook aan.  

Wat voor advies kunt u nog extra geven?? 

Een belangrijk advies is om de Tzunali kierstandhouder ook daadwerkelijk te gebruiken.  VOORDAT U 
de deur opent, schakelt u met een simpele beweging de kierstandhouder in. Volgt u dit advies niet op 
dan heeft montage geen zin. 



Een tweede advies: laat de kierstandhouder NIET ALTIJD  ingeschakeld opdat vertrouwde personen 
met een sleutel wel naar binnen kunnen. Met een ingeschakelde kierstandhouder komt men alleen 
nog naar binnen als de kierstandhouder in zijn geheel wordt doorgezaagd of doorgeslepen. (en dat is 
nogal een klus) 

Waar koop ik de Tzunali kierstandhouder?? 

De Tzunali kierstandhouder is in blister te koop bij diverse zichzelf respecterende DIY zaken en in 
doosverpakking bij de ijzerwarenvakhandel. Neem eventueel contact met ons op voor een 
leverancier/verdeelpunt bij u in de buurt. 

Hoeveel jaar garantie krijg ik op de Tzunali kierstandhouder?? 

Bij correcte montage  garanderen wij de goede werking net zoveel jaren als U wilt, de Tzunali 
kierstandhouder is GEHEEL vervaardigd uit roestvaststaal en is onverslijtbaar. Bewaart u echter wel de 
aankoopnota want wij zijn uiterst benieuwd na hoeveel jaar na levering wij een eerste garantie 
aanvraag zullen moeten beoordelen. 

Wat voor garantie krijg ik?? 

De garantie beperkt zich tot reparatie of gratis vervanging van het product en de eventuele de- en 
montage. 

Kan ik de Tzunali kierstandhouder “meeverhuizen”?? 

Ja dat kan heel eenvoudig maar wij adviseren (om 2 redenen) dat niet te doen.  

1) de RVS schroeven kunnen muurvast zitten en u draait de schroefkoppen eraf. Daar is de 
nieuwe bewoner beslist niet blij mee. 

2) Wij leveren u maar wat graag een nieuw exemplaar  

 

PS: Al eens gedacht aan een moderne RVS handleuning voorzien van moderne RVS leuninghouders 
voor uw trap? Wij hebben wel meer dan 20 uitvoeringen. Vanaf klassiek tot ultra modern. En wij gaan 
verder. Kijk op www.tzunali.eu en verbaas u over onze ideeën en het complete programma 
handrailsystemen, glasklemmen, ballusters en bevestigingssystemen.  

 

  

 

 

 

CONNECTING STAINLESS STEEL 


