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Dulimex programma deuropvangers 
Het programma deursluiters en –vastzetters is al geruime tijd 
onderdeel van het assortiment van Dulimex. Sinds april 2008 
heeft Dulimex dit programma kunnen uitbreiden met de ‘Justor’ 
deuropvanger. Een ideale uitbreiding aan ons assortiment en 
daarmee ook voor u een goede aanvulling op uw verkooppro-
gramma! 
 
Het Programma  
De functie van de ‘Justor’ deuropvanger is het opvangen en 
geruisloos sluiten van deuren. Dulimex heeft in haar assorti-
ment de volgende types: 
 
 Deuropvanger niet instelbaar 
 Deuropvanger instelbaar 
 
Met instelbaar en niet instelbaar wordt de mogelijkheid aange-
geven of de sluitsnelheid van de deuropvanger wel of niet te 
regelen is.  
 
Daarnaast is de ‘Justor’ deuropvanger verkrijgbaar in drie ver-
schillende zwaartes, te weten: 
 
 Zwaarte 1; deuren tot 40 kilogram 
 Zwaarte 2; deuren tot 80 kilogram 
 Zwaarte 3; deuren tot 100 kilogram 
 
De niet instelbare deuropvanger is verkrijgbaar in de zwaartes 
1 en 2 en het instelbare type is zelfs in zwaarte 3 verkrijgbaar. 
De finishes waarin Dulimex de ‘Justor’ deuropvangers voert 
zijn zilvergrijs en RVS. 
 
Losse onderdelen 
Voor de verschillende deursituaties zijn diverse accessoires 
verkrijgbaar (zie onderstaande afbeelding) te weten: 
 
 Korte haak voor terugliggende deuren. 
 Lange haak voor gelijkliggende en opdekdeuren tot 12 

mm. 
 Opvulblokje te gebruiken i.c.m. de lange haak voor op-

dekdeuren van 10 tot 27 mm. 
 Opdekplaatje voor smalle kozijnen. 
 
Door deze accessoires zijn de deuropvangers uit het Dulimex 
programma in vrijwel iedere situatie toepasbaar. 
 
  

DRV 1 SE / DRV 2 SE 
 
Deuropvanger ‘Justor’ / Sluitsnelheid niet instelbaar 
 
Zwaartes : 1 (40 kg.) en 2 (80 kg.) 
Finish  : Staal zilver 

DRV 1V / DRV 2V / DRV 3V 
 
Deuropvanger ‘Justor’ / Instelbare sluitsnelheid 
 
Zwaartes : 1 (40 kg.), 2 (80 kg.) en 3 (100 kg.) 
Finish  : Staal zilver en RVS 

Diverse accessoires t.b.v. verschillende 
deursituaties. Linksboven: Terugliggend; 
Linksonder: Gelijkliggend; Rechts: Opdek 
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De werking 
Zoals aangegeven is de ‘Justor’ deuropvanger bedoeld om 
een deur op te vangen en geruisloos te sluiten.  
 
De werking van de deuropvanger komt pas tot zijn recht bij 
de laatste 10° van sluiting van de deur. Op dat moment wordt 
de deur opgevangen en naar de gewenste sluitsnelheid ge-
bracht. Zoals aangegeven is deze sluitsnelheid voor de  
instelbare types gemakkelijk aan te passen. 
 
Kenmerkend voor de ‘Justor’ deuropvanger is dat deze een 
geruisloze en volledige sluiting van de deur garandeert. De 
deur wordt dichtgehouden waardoor deze niet meer kan 
openwaaien of hard dichtslaan. Hierdoor wordt de levens-
duur van deuren aanzienlijk verlengd. 
 
De deuropvangers worden met name toegepast in ruimtes 
waar rust of concentratie een vereiste is. Hierbij kan gedacht 
worden aan bijvoorbeeld ziekenhuizen of kantoren.  
Daarnaast is het artikel ook kindvriendelijk.  
 
Doordat de deur op het laatste moment afgeremd wordt, kun-
nen kinderen minder snel hun vingers tussen de deur krijgen. 
 
De combinatie  
De ‘Justor’ deuropvanger is prima toe te passen in combina-
tie met ons overige programma  
deursluiters en –vastzetters. Niet alleen in functionaliteit, 
maar ook in finish van het diverse deur– en raambeslag, is 
de ‘Justor’ deuropvanger van Dulimex uitstekend te plaatsen 
binnen het hedendaagse deur– en raambeslag.  
 
Finish 
Buiten de standaard zilvergrijze finish heeft Dulimex ook een 
RVS uitvoering. Vooral in ruimtes waar hygiëne een belang-
rijke rol speelt wordt deze uitvoering toegepast. Hierbij kan 
gedacht worden aan slachthuizen, restaurants, koelcellen 
etc.  
 
 

Technische specificaties 

LABELCODE 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
D 

(mm) 
E 

(mm) 
F 

(mm) 
G 

(mm) 
H 

(mm) 

DRV 1 (V)  
183,5 75 108,5 32 

27 66,5 49 64 DRV 2 (V) 
DRV 3 (V)  200 75 125 36 

Draagtabel 

LABELCODE NEWTONS 
DEURBREEDTE 

(mm) 
DEURGEWICHT 

(kg) 

DRV 1 (V)  60 85 40 
DRV 2 (V) 80 110 80 
DRV 3 (V)  115 125 100 
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LABELCODE HOOGTE 
(MM) 

ZWAARTE 1 
(40 KG) 

ZWAARTE 2 
(80 KG) 

ZWAARTE 3 
(100 KG) 

INSTELBARE 
SLUITSNELHEID 

RVS ZILVERGRIJS 

DRV 1 SE 183,5 ●     ● 
DRV 2 SE 183,5  ●    ● 
DRV 1V SE 183,5 ●   ●  ● 
DRV 2V SE 183,5  ●  ●  ● 
DRV 3V SE 200,0   ● ●  ● 

JUSTOR DEUROPVANGERS 

DRV 1V SS 183,5 ●   ● ●  
DRV 2V SS 183,5  ●  ● ●  
DRV 3V SS 200,0   ● ● ●  

Accessoires 
LABELCODE OMSCHRIJVING TERUGLIGGENDE 

DEUR 
GELIJKLIGGENDE 

DEUR 
OPDEK-

DEUR 
ZILVER-
GRIJS 

SLUITHAKEN & OPVULPLAATJES 
DRVH 1 SE Korte haak ●   ● 
DRHV 2 SE Lange haak  ●  ● 
DRHV 6 SE Opdekplaatje voor smalle kozi-

jnen 
   ● 

DRVH 1 SS Korte haak ●    
DRHV 2 SS Lange haak  ● ●  
DRHV 4 CP Opvulblokje opdekdeuren 10-27 

mm 
  ●  

RVS 
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