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Epiloog

• Draairichting deuren

 Volgens DIN en EN; linkse deur trek je met je linkerhand open naar je toe, de scharnieren zitten aan de linkerkant 

(een rechtse deur trek je met je rechterhand open). 

• Paumel

 Dit is een scharnier uit twee delen die van elkaar gehaald kunnen worden, in het ene deel zit er een pin (stift) 

vast in. 

• Stijgende paumellen

 Waar bij gewone paumellen aan de as de twee verschillende delen vlak op elkaar liggen is bij stijgende 

paumellen dit schuin. Bij het opendraaien gaat het bovenste deel van de paumel naar boven. Als men dan de 

deur in open stand lost zal deze automatisch sluiten. 

• Zelfsluitende paumellen argenta® close

 De zelfsluitende veerpaumellen argenta® close zijn ‘enkelwerkende bommerscharnieren’, dit scharnier heeft 

een ingebouwde veer waardoor de deur waaraan dit scharnier is bevestigd altijd weer “dicht” valt. De argenta® 

close heeft een regelbare veer zodat de spanning kan geregeld worden. Deze zelfsluitende veerpaumel wordt 

geplaatst zoals en in de plaats van een gewone paumel.

• Lemmerdikte

 De dikte van een van de delen van het scharnier dat ingelaten moet worden in kozijn of draaiend deel.

• Dubbele veerscharnieren

 Dubbele veerscharnieren of ook dubbelwerkende bommerscharnieren hebben dubbele draaiassen, waardoor 

deze naar twee zijden kunnen draaien. Deze scharnieren worden gebruikt voor doordraaiende deuren. zoals bij 

saloondeurtjes. Dankzij de dubbele veren vallen de deuren steeds terug in gesloten stand.

Lexicon paumellen

vastklemmende slijtringen

Inox paumel Dikte slijtringen Knoop Pin Lemmerdikte

80/80A gesloten 2 mm Ø 12 mm 7 mm 2,5 mm

89/89A gesloten 2,5  mm Ø 12 mm 7 mm 2,5 mm

100/86A open

100/86A open, regelbaar

5 mm Ø 16 mm 10 mm 3 mm

slijtringen

Inox paumel Dikte slijtringen Knoop Pin Lemmerdikte

80/80A gesloten

89/89A gesloten

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 mm Ø 12 mm 7 mm 2,5 mm

89/89A gesloten met kogelstift

100/64A doorgezet

100/86A open

100/86A open, regelbaar

100/86A open met kogellagering

100/78A

120/64A doorgezet

120/86A open

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 mm Ø 16 mm 10 mm 3 mm

80/80A gesloten 1, 2 en 3 mm Ø 15 mm 8 mm 3,5 mm

• Slijtringen – hoogteringen

 Voor de inox paumellen zijn verschillende slijtringen, in verschillende afwerkingen beschikbaar.

DIN links IN DIN rechts IN

DIN links OUT DIN rechts OUT


