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Technische fiche

No-Ha®2.0

Functionele karakteristieken
De No-Ha® 2.0 is een echte innovatie op de markt en
werd daarom gepatenteerd. Het systeem integreert
klink en magnetisch slot in één cassette. No-Ha® 2.0
maakt het mogelijk een deur open en dicht te doen
zonder zichtbare klink
.
De handgreep kan totaal verdwijnen door het klepje
dezelfde afwerking te geven als deur en muren.
De No-Ha 2.0 maakt deel uit van de No-Ha collectie
met ondermeer de No-Ha Slide voor schuifdeuren,
No-Ha voor kasten en schuiven en andere
accessoires zoals plaatjes, wc greepjes
(mogelijk met wc slot Nm 937)
www.no-ha.com

Nm 938/S0/..

No-Ha 2.0 mini
Satin Chrome
Polished Chrome
Polished Brass

Standaard -

/S0/..
Nm 938/S0/SC
Nm 938/S0/PC
Nm 938/S0/PB

Nm 938/S5/..

No-Ha 2.0 mini
Satin Chrome
Polished Chrome
Polished Brass

Standaard -

/S5/..
Nm 938/S5/SC
Nm 938/S5/PC
Nm 938/S5/PB

mini
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No-Ha®2.0 L mini

Functionele karakteristieken
De No-Ha® 2.0 is een echte innovatie op de markt en
werd daarom gepatenteerd. Het systeem integreert
klink en magnetisch slot in één cassette. No-Ha® 2.0
maakt het mogelijk een deur open en dicht te doen
zonder zichtbare klink
.
De handgreep kan totaal verdwijnen door het klepje
dezelfde afwerking te geven als deur en muren.
De No-Ha 2.0 maakt deel uit van de No-Ha collectie
met ondermeer de No-Ha Slide voor schuifdeuren,
No-Ha voor kasten en schuiven en andere
accessoires zoals plaatjes, wc greepjes
(mogelijk met wc slot Nm 937)
www.no-ha.com

Nm 937/S0/..

No-Ha 2.0 L mini

/S0/..

Satin Chrome
Polished Chrome
Polished Brass

Nm 937/S0/SC
Nm 937/S0/PC
Nm 937/S0/PB

Standaard -

Nm 937/S5/..

No-Ha 2.0 L mini

/S5/..

Satin Chrome
Polished Chrome
Polished Brass

Nm 937/S5/SC
Nm 937/S5/PC
Nm 937/S5/PB

Standaard -
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No-Ha®2.0

mini

Slide

Functionele karakteristieken
De No-Ha 2.0 Slide is een deurgreep die in het deurblad verdwijnt en kan
gebruikt worden op alle schuifdeuren, zowel deze die
in de muur schuiven als degene die ervoor geplaatst
worden.
Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de
No-Ha 2.0 voor draaideuren.
Het No-ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het
mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te
passen aan de afwerking van het deurblad.
Het No-ha afwerkingsplaatje is als supplement
beschikbaar in MDF en in geborstelde inox.
De uitfrezing in het deurblad is dezelfde als deze voor
de No-Ha 2.0 voor draaideuren.
Bij de in de muur verdwijnende schuifdeur dient op de
kop een supplementair stukje geplaatst te worden om
de deur weer uit de muur te trekken.

Afmetingen:
• Opening:
87 mm x 45 mm
• Afwerkingsplaatje:
85.5 mm x 43.5 mm
• Opmerking: Het afwerkingsplaatje wordt aangepast aan de
oppervlakte afwerking van het deurblad en is NIET begrepen in het
mechanisme van de deurgreep

Schuifdeurgreep
Schuifdeur beide zijden
38 mm +

43 mm +

48 mm +

NS 200

NS 205

NS 210

Schuifdeur enkele zijde :NS
27 mm+

105
38 mm+

Voor kasten en laden zie No-Ha single
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®
No-Ha Single

Functionele karakteristieken
De No-Ha Singel is een greep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden
op alle schuifdeuren voor kasten, alle draaideuren voor kasten en voor
schuifladen.
Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren
en de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren.
Het No-ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de
mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het deurblad.
Het No-ha afwerkingsplaatje is als supplement beschikbaar in MDF en in
geborstelde inox.
De uitfrezing in het deurblad is dezelfde als deze voor de No-Ha 2.0 Slide voor
normale schuifdeuren

Nk 250:

Greep voor kasten en laden

Draaideuren voor kasten

Schuifdeuren voor kasten

Laden

Nk 250
Afmetingen:
• Opening:
87 mm x 45 mm
• Afwerkingsplaatje:
85.5 mm x 43.5 mm
• Opmerking: Het afwerkingsplaatje wordt aangepast aan de oppervlakte afwerking van
het deurblad en is NIET begrepen in het mechanisme van de deurgreep
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Locco 2.0 L

mini

Functionele karakteristieken
Het greepje “Locco” is speciaal ontworpen voor
het No-Ha 2.0 L slot om het minimalistische
uitzicht van de deur zoveel mogelijk te
bewaren.
De Locco is utgevoerd in inox en wordt gebruikt
om het wc slot langs één zijde te sluiten.
De volledige inox uitvoering vermijdt ook alle
invloeden van metalen op het magnetisch
mechanisme van het No-Ha slot.
Andere greepjes verkrijgbaar in de handel kunnen
ook gebruikt worden voor zoverre het vierkant
staafje van # 6x6 in een nonferro metaal is
uitgevoerd.
www.no-ha.com

met WC sluiting # 6x6mm

Nm 937

Opmerking !
In noodgevallen kan de deur langs de buitenzijde eenvoudig
geopend worden mits een papier van boven naar onder tussen
deur en bekleedsel te bewegen ter hoogte van het slot

Code:

S011

Montage
• Monteer deel 1 langs de binnenzijde van de deur.
• Schroef deel 2 vast op deel 1
• Schuif het vierkante deel 3 in het slot.
• Schroef deel 4 NIET te vast op deel 1..
• Eindig met het schroeven van deel 5 in 4 zodat deel 5 in
the opening van deel 3 zit.
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Cartel 2.0 L

mini

Functionele karakteristieken
Het greepje “Cartel” is speciaal ontworpen voor
het No-Ha 2.0 L slot om het minimalistische
uitzicht van de deur zoveel mogelijk te
bewaren.
De Cartel is utgevoerd in inox en wordt gebruikt
om het wc slot langs één zijde te sluiten.
De volledige inox uitvoering vermijdt ook alle
invloeden van metalen op het magnetisch
mechanisme van het No-Ha slot.
Andere greepjes verkrijgbaar in de handel kunnen
ook gebruikt worden voor zoverre het vierkant
staafje van # 6x6 in een nonferro metaal is
uitgevoerd.
www.no-ha.com

Nm 937

met WC sluiting # 6x6mm

Opmerking !
In noodgevallen kan de deur langs de buitenzijde eenvoudig
geopend worden mits een papier van boven naar onder tussen
deur en bekleedsel te bewegen ter hoogte van het slot

Code:

S012

Montage
• Monteer deel 1 langs de binnenzijde van de deur.
• Schroef deel 2 vast op deel 1
• Schuif het vierkante deel 3 in het slot.
• Schroef deel 4 NIET te vast op deel 1..
• Eindig met het schroeven van deel 5 in 4 zodat deel 5 in
the opening van deel 3 zit.
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Coverplate No-Ha 2.0
)

Afwerkingsplaatje
Standaard maat voor volgende producten
Nm 937

No-Ha 2.0 mini: slot met WC sluiting

Nm 938

No-Ha 2.0 mini: slot

NS 200

No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=40 mm

NS 205

No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=45 mm

NS 210

No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=50 mm

NS 105

No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren éénzijdig

NK 250

No-Ha 2.0 Single:Greep voor kasten en laden.

Afwerkingsplaatje
codes

Afmetingen :

P01

MDF met grondlaag afwerking

P02

INOX geborsteld

opening in de deur

R=
4 mm
87 mm

45 mm

afwerkingsplaatje

R=
3.25 mm
85.5 mm

43.5 mm
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Tool 44 mm

FREES diameter 44 mm
Uitfrezen van de deurholte voor alle No-Ha producten
Nm 937

No-Ha 2.0 mini: slot met WC sluiting

Nm 938

No-Ha 2.0 mini: slot

NS 200

No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=40 mm

NS 205

No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=45 mm

NS 210

No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=50 mm

NS 105

No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren éénzijdig

NK 250

No-Ha 2.0 Single:Greep voor kasten en laden.
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info@no-ha.com –
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