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hængsler 

304- diskhængsel 
 
materiale   messing 
farve  MF  mat forniklet 
størrelse 30 x 65 mm. 
  Andre overfladebehandlinger kan leveres ved større 
  partier 

112- hængsel 
 
materiale   messing 
farve  MM  matslebet messing 
størrelse 40 x 50 mm. 
pakning  24 stk. 
  Andre overfladebehandlinger kan leveres ved større 
  partier 

175- klapbordshængsel 
 
materiale   messing 
farve  MM  matslebet messing 
  BF blank forniklet 
størrelse 30 x 72 mm. 
  Andre overfladebehandlinger kan leveres ved større 
  partier 

330- klapbordshængsel 
 
materiale   messing 
farve  MM  matslebet messing 
størrelse 40 x 50 mm. 
  Andre overfladebehandlinger kan leveres ved større 
  partier 

176- diskhængsel 
 
materiale   messing 
farve  MM  matslebet messing 
  BF blank forniklet 
  SO sort oxyderet 
størrelse 30 x 72 mm. 
  Andre overfladebeh. kan leveres ved større partier. 
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hængsler 

740S klapbordshængsel med stop 
 
materiale   stål 
farve  gul el forzinket 
størrelse plade 35 x 39 mm. 
  hage 16 x 60 mm. 
vægt  54 gr. pr. stk. 

2522345251 klapbordsbeslag 
 
materiale   stål 
farve  gul el forzinket 
størrelse A100 x B22+22 til bordpl. 25-28mm 
  fås også til bordpladetykkelse 
  29-32, 33-36, 37-40 mm. 

101- kanthængsel 
 
materiale   messing 
farve  MM matslebet messing 
størrelse 40 x 35 mm. 
  50 x 40 mm. 
  Andre overfladebehandlinger og størrelser kan 
  leveres ved større partier. 

130UU2807/132FU2507/132FH2507 piano hængsler 
 
materiale   stål (med Huller eller Hden huller) 
farve  Ubehandlet, Formess. lakeret, Sort etc. 
nr.  130UU jern ube 132FU formes. 132FH formes 
længde  3500   3500   mm. 3500   mm. 
B / tykkelse 28 / 0,7  25 / 0,7 mm. 25 / 0,7 mm. 
  uden skruehul. uden skruehul.  med skruehul 
  Bestillingsvarer - min. 100 stk. 

109GE klapbordshængsel 
 
materiale   stål 
farve  gul el forzinket 
størrelse 30 x 82 mm. 
pakning  1000 stk. 
vægt  50 gr. pr. stk. 
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hængsler 

493 cylinderhængsel 
     
materiale   nylon / stål   
overflade brun   
størrelse 180 grader Ø12 mm. 
pakning  100 stk. 
vægt  7,5 gr. pr. stk. 

2000 klapbordshængsel 
 
materiale   nylon / stål 
farve  brun 
størrelse 180 grader Ø20 mm. 
pakning  20 stk. 
vægt  32 gr. pr. stk. 

6040N indboringshængsel 
 
materiale   stål 
farve  forniklet 
størrelse H26 x Ø9 mm. 
  hulafstand 10 mm. 
pakning  1000 stk. 

497 usynligt hængsel 
 
materiale   stål 
farve  formessinget 
størrelse 180 grader H39 x B12 mm. 
pakning  20 stk. 
vægt  23 gr. pr. stk. 

490- cylinderhængsel 
    
materiale   messing 
farve  messing 
størrelse 180 grader Ø12 + Ø14 + Ø16 mm. 
pakning  100 stk. 
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kophængsler 

C10V07CGG Ferrari kophængsel 110gr. Ø26  
 
materiale   stål 
overflade forniklet 
størrelse 110 grader, hul Ø26 x 10mm. 
  17 mm. forkrøb. - inde påliggende 
  til spånskruer, Slide-on system 

B2033MG15H3 Ferrari monteringsplade til Ø26  
 
materiale   stål 
overflade forniklet 
størrelse højde 1,5 mm.  
  hul afstand 32 x Ø5 mm.  
  formonteret euroskruer 6,3x10   

C10V07AGG Ferrari kophængsel 110gr. Ø26  
 
materiale   stål 
overflade forniklet 
størrelse 110 grader, hul Ø26 x 10mm. 
  0 mm. forkrøbning - ude påliggende 
  til spånskruer, Slide-on system 

B2071MG15H1 Ferrari monteringsplade til Ø26  
 
materiale   stål 
overflade forniklet 
størrelse højde 1,5 mm.  
  hul afstand 32 x Ø5 mm.  
  huller til spånskruer    

C10V07BGG Ferrari kophængsel 110gr. Ø26  
 
materiale   stål 
overflade forniklet 
størrelse 110 grader, hul Ø26 x 10mm. 
  9 mm. forkrøb. - halv overlapning 
  til spånskruer, Slide-on system 

- få mere information i vores Ferrari katalog 
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kophængsler 

C90079AGGNSK329 Ferrari hængsel pose  
 
materiale   stål, forniklet 
Komplet hængsel pose til køkkener, Ø35 mm. 
2 stk. C90079AGGNS hængsler110 grader ”Klip” 
2 stk. B1002MG35B1N monteringsplade ”Klip”  4 
4 stk. V501/G træ skruer 4 x16 mm. 

C90505CGGNS Ferrari DIGIT kophængsel 110gr 
 
materiale   stål 
overflade forniklet 
størrelse 110 grader, hul Ø35 mm. 
  17 mm. forkrøbning  indepåliggende 
  værktøjsfri montering + klip system 

B2172ZG35B1 Ferrari PILOT monteringsplade  
 
materiale   stål 
overflade forniklet 
størrelse Pilot højde justering m. excentrisk 
  skrue +/- 2 mm., højde 3,5 mm, 
  med/uden formonteret  euroskruer 

- få mere information i vores Ferrari katalog 

C90079..GGNS Ferrari kophængsel 110gr ”Klip” 
 
materiale   stål forniklet, Ø35 mm. 
  ”Klip” system til hurtig montering 
størrelse A = 0 mm. - til inde påliggende låge 
  B = 9 mm. - halvt ude påliggende låge 
  C = 17mm. - til ude påliggende låge 

  Kvalitets hængsler til køkkener 

B1002MG35B1N Ferrari ”Klip” monteringsplade   
 
materiale   stål 
overflade forniklet 
størrelse højde 3,5 mm. monteret Euroskruer 
  ”Klip” system til hurtig montering 
  til Ø35 mm. hængsler  

 
17mm. 
 
 9 mm. 
 
 0 mm. 
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lukkebeslag + styretappe 

1CJ spændebeslag 
 
materiale   6/6 nylon 
overflade sort 
størrelse H16 x B37 L109 mm. 
pakning  1000 stk. 
vægt  18 gr. pr. sæt 

5500C lukkebeslag med fjeder 
 
materiale   stål 
overflade gul el forzinket 
størrelse H12 x B37 L51/15 mm. 
pakning  100 / 500 stk. 
vægt  34,5 gr. pr. sæt 

200A / 200B styretappe 
 
materiale   messing 
overflade messing 
størrelse Ø8 x L(A)18 / (B)10,5 mm. 
pakning  1000 / 10.000 stk. 
vægt  7,5 gr. pr. sæt 

        A              B 

5400BB lukkebeslag 
 
materiale   stål 
overflade BB brun oxyderet / EF el forzinket 
størrelse H19 x B30 x L91 mm. 
pakning  100 / 500 stk. 
vægt  53,5 gr. pr. sæt 

220A / 220B styretappe 
 
materiale   nylon 
farve  brun 
størrelse Ø8 x L(A)22 / (B)12 mm. 
pakning  5000 / 10.000 stk. 
vægt  1 gr. pr. sæt 

         A               B 
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stillesko + bøsninger 

413M6 bøsning 
     
materiale   zamak    
overflade elforzinket   
størrelse M6 x H15 x Ø8,5 / 14 mm. 
pakning  2500 stk. 
vægt  4 gr. pr. stk. 

1400M8S stillesko 
 
materiale   nylon 
farve  sort / (grå) 
størrelse M8 x H32 x Ø22 mm. 
pakning  5000 stk. 
vægt  3,5 gr. pr. stk. 

1450GPKZ stillesko m. kærv & monteret bøsning 
 
materiale   stål / nylon, med kærv i gevind 
farve  grå 
størrelse M6 x H29 x Ø20 mm. 
pakning  2500 stk. 
1450GPK = uden monteret bøsning  

415M8S bøsning 
 
materiale   nylon 
farve  sort / (grå) 
størrelse M x H20 x Ø13 mm. 
pakning  5000 / 10.000 stk. 
vægt  1,5 gr. pr. stk. 

1450 stillesko 
  1450G 1450B  1450BG 
materiale   nylon    nylon  gummi 
farve  grå  brun  brun 
størrelse H29 mm.  H29 mm.  H23 mm. 
  M6 x fod Ø20 
pakning  2000 stk. 
  ..J = med monteret bøsning 413M6 
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unbraconøgler + skruer 

1650M6- unbracoskrue 
     
materiale   stål    
overflade elforzinket / sortoxyderet  
størrelse L 30 + 40 + 60 mm. 
pakning  2000 stk. 
 

1290M6- samleskrue 
     
materiale   stål    
overflade M gul elforzinket / EL elforzinket / O sortoxid. 
størrelse M6 L 16 + 25 + 32 + 38 + 45 + 51 
  57 + 63 + 70 + 76 + 80 + 90 mm. 
  hoved Ø14 mm. 

1310M6- samleskrue 
     
materiale   stål    
overflade O sortoxyderet / EL elforzinket  
størrelse M6 L 60 + 70 hoved Ø14 mm. 
pakning  1000 stk. 
vægt  12,5 gr. pr. stk. 

1076-4H / -5H unbraconøgle 
     
materiale   hærdet stål    
overflade elforzinket   
størrelse M4 + M5 
pakning  1000 stk. 
vægt  11 / 18,5 gr. pr. stk. 

1280M6- insexskrue 
     
materiale   stål    
overflade O sortoxyderet / (EL elforzinket) 
størrelse M6 L 32 + 35 + 38 + 44 + 51 + 57 
  60 + 63 + 70 + 76 + 80 + 90 mm. 
  hoved Ø12 mm. 
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skruer + gevindstænger 

1490 confirmatskrue 
     
materiale   stål   
overflade sortoxyderet  
størrelse Ø12/8 x L45 / 55 mm. 
  4 mm. unbraco 
vægt  15 gr. pr. stk. 

1640M4- grebskrue 
     
materiale   stål   
overflade elforzinket  
størrelse M4 L 18 + 20 + 22 + 23 + 27 mm. 
  hoved Ø9 mm. 
vægt  1-3 gr. pr. stk. 

50M6 - 80M10 bordskrue 
     
materiale   stål   
overflade ubehandlet / elforzinket  
størrelse M6  L 50 + 60 + 70         mm. 
  M8  L 50 + 60 + 70 + 80 mm. 
  M10  L 50 + 60 + 70 + 80 mm. 

600M645 cylinderhovedskrue 
     
materiale   messing   
overflade blank  
størrelse M6 x L45 hoved Ø10 mm. 
vægt  11 gr. pr. stk. 

1261..M6 / -M8 gevindstang 
     
materiale   stål   
overflade ubehandlet / elforzinket  
størrelse M6 L 16 + 22 + 26 + 32 + 38 + 44 
  48 + 51 + 57 + 63 + 70 + 76 + 82 
  89 + 95 + 102 + 130 mm.    
  M8 L 44 + 57 + 70 + 76 mm.       
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samlemuffer 

1002 SMM5 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M5 hvælvet hoved 
pakning  5000 stk. 
vægt  2 gr. pr. stk. 

1007 SMM6 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M6 fladt hoved 
pakning  5000 stk. 
vægt  3,5 gr. pr. stk. 

1011 SMM6 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M6 fladt hoved 
pakning  3000 stk. 
vægt  5,5 gr. pr. stk. 

Typebetegnelse for samlemuffer 
 
Type   Overflade  
S - Sekskanthul M - blank  (standard) 
G - Glat hoved O - Oxyderet (bestilling) 
K - Kærv  F - Forniklet  (bestilling) 
Special modeller kan bestilles ved større partier

1012 SMM6 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M6 fladt hoved 
pakning  3000 stk. 
vægt  7 gr. pr. stk. 
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samlemuffer 

1015 SMM6 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M6 hvælvet hoved 
pakning  4000 stk. 
vægt  3,5 gr. pr. stk. 

1017 SMM6 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M6 hvælvet hoved 
pakning  2500 stk. 
vægt  7 gr. pr. stk. 

1031 SMM6 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M6 fladt hoved 
pakning  2000 stk. 
vægt  8 gr. pr. stk. 

564E samlemuffe 
     
materiale   stål   
overflade forniklet 
størrelse M6 hvælvet hoved 
pakning  2000 stk. 
vægt  2 gr. pr. stk. 

1036 SMM6 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M6 fladt hoved 
pakning  2000 stk. 
vægt  9 gr. pr. stk. 

Ø 15 

15 

Ø 8 

12 
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samlemuffer 

1106 SMM6 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M6 konisk 
pakning  3000 stk. 
vægt  8 gr. pr. stk. 

1060 SMM8 samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M8 hvælvet hoved 
pakning  2500 stk. 
vægt  6,5 gr. pr. stk. 

1046 SMM6  samlemuffe 
     
materiale   messing   
overflade blank (O/ F) 
størrelse M6 hvælvet hoved 
pakning  2500 stk. 
vægt  9 gr. pr. stk. 
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tværbøsninger 

1250..M6S tværbøsning 
 
materiale   stål 
overflade elforzinket 
størrelse sidehul 10 mm. fra ende  
  M6 x Ø10 x L25 + 30 + 35 mm.  
 

1250..M6M tværbøsning 
 
materiale   stål 
overflade elforzinket 
størrelse midterhul M6 x Ø10 mm. 
  L20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 mm.  
 

1250..M8M tværbøsning 
 
materiale   stål 
overflade elforzinket 
størrelse midterhul M8 x Ø12 mm. 
  L20 + 50 mm.  
 

125014M6S tværbøsning 
 
materiale   stål 
overflade elforzinket 
størrelse sidehul 6 mm. fra ende 
  M6 x Ø10 x L14 mm. 
pakning  4000 stk. 
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koblingsbøsninger 

80110-15M6S /-20M6S koblingsbøsning m krave 
 
materiale   zamak 
overflade el forzinket 
størrelse M6 Ø10 x L15/ L20 krave Ø12 mm. 
pakning  2000 / 3000 stk. 
vægt  4 gr. pr. stk. 

610DX, 613DX, 620DX koblingsbøsning m krave 
 
materiale   zamak 
overflade gul el forzinket 
størrelse M6 L10/ 13/ 20 krave Ø12 mm. 
vægt  2,5-4 gr. pr. stk. 

813EX, 820EX, 825EX koblingsbøsning 
 
materiale   zamak 
overflade gul el forzinket 
størrelse M8 L13/ 20/ 25 mm. 
vægt  4-7 gr. pr. stk. 

800- koblingsbøsning (Rampa muffe) 
 
materiale   stål 
overflade forzinket  
  K= kærv U= uden kærv 
længde / str. M6  M8  M10 
L9,3 mm. 
L10 mm. Ø10   
L12 mm. Ø10, 12 
L14 mm.  
L15 mm. Ø10, 12 Ø12   
L18 mm. Ø10   
L20 mm. Ø10, 12 Ø12  Ø14 
 
eksempel: 8001215M6K (Ø12xL15xM6 kærv) 
 
Dette er nogle af vores lagerførte str., men vi 
kan levere alle størrelser. 
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bøsninger + møtrikker  

8MKEA, 10MKEA KEA bøsning 
     
materiale   zamak & stål (m. fjeder)   
overflade el forzinket   
størrelse M8 / M10 x Ø22 x H15 mm. 
pakning  1000 stk. 
vægt  22,5 gr. pr. stk. 

8MKEA4K, 10MKEA4K KEA bøsning m. plade 
     
materiale   zamak & stål (m. fjeder)   
overflade el forzinket   
størrelse M8 / M10 L47,5 x H47,5 mm. 
pakning  300 stk. 
vægt  53 gr. pr. stk. 

670-M5 islåningsbøsning med spidser 
 
materiale   stål 
overflade el forzinket 
størrelse M5, M6, M8, M10 
pakning  5000 stk. 
vægt  3,5-8 gr. pr. stk. 

8MKEA3K, 10MKEA3K KEA bøsning m. plade 
     
materiale   zamak & stål (m. fjeder)   
overflade el forzinket   
størrelse M8 / M10 L123,5 x H49 mm. 
pakning  300 stk. 
vægt  78 gr. pr. stk. 

4-MØ møtrikker 
 
materiale   stål 
overflade el forzinket 
størrelse M4, M5, M6, M8, M10 
vægt  0,5-10 gr. pr. stk. 



CHR. JØRGENSEN A/S MØBELBESLAG tlf. +45 48177411 

  Chr. Jørgensen A/S       Hejrevang 4      DK-3450 Allerød        www.cj1.dk       mail@cj1.dk       fax +45 48177422 13 

skiver + dækknapper 

6-M skive 
     
materiale   stål    
overflade el forzinket   
størrelse M4, M5, M6, M8, M10 
pakning  1000 stk. 
 

291/ 292 cylinderskrue skive 
     
materiale   messing   
overflade blank   
størrelse 291 Ø12-15/10 292 Ø15/10xH5mm. 
pakning  1000 stk. 

1245/ 1345 skive til insexskrue 
 
materiale   1245 stål  
  1345 nylon 
farve  sort 
størrelse Ø13 (6,5) x H5 mm. 
pakning  5000 stk. 

750G dækknap til insexskrue 
 
materiale   nylon 
farve  grå 
størrelse Ø14 mm. 
pakning  5000 stk. 
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bordsamlebeslag + Click-catch + kilebeslag 

Click-catch bordsamlebeslag af flere borde 
     
materiale   stål    
overflade el forzinket   
størrelse L153 x B58 mm. 
pakning  25 stk. 
vægt  206 gr. pr. stk. 

25241/- bordsamlebeslag 
 
 
materiale   stål 
farve  el forzinket / ubehandlet 
nr.   A mm. B mm. tyk. bolthul   /mm.               
25241  32 78 2 9 
25243  40 95 1,5 10 
25245  40 95 2 10 
25247  50 100 1,5 10 
25249  50 100 2 10 
25251  60 100 1,5 10 
25253  60 100 2 10 
25255  60 130 2 10 
 

Bordsamlebeslag til montering uden skruer 
25966  50 100 1,7 10 
25978  60 130 1,7 10 
 
Alle standard bordsamlebeslag størrelser kan leveres 

903, 904, 905 kilesamlebeslag 
 
materiale   stål 
farve  gul el forzinket 
størrelse 903  3� L75 mm.  2 huller 
  904  4� L105 mm. 3 huller 
  905  5� L127,5 mm. 3 huller 

B 
A 
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snaplåse + rørholdere 

100C, 102 rørholder til 10-25 mm. rør 
 
materiale   stål 
overflade 100C gul el forzinket, 102 el forzinket 
størrelse H48 x B33 mm. 
pakning  1000 stk. 
vægt  26 gr. pr. stk. 

120 rørholder til 10-25 mm. rør 
 
materiale   nylon 
overflade hvid 
størrelse H48 x B33 mm. 
pakning  2000 stk. 
vægt  5,5 gr. pr. stk. 

125 rørholder til 10-25 mm. rør (m. tap) 
 
materiale   nylon 
overflade hvid (1 stk. borehul) 
størrelse H48 x B33 tap Ø5 mm. 
pakning  3000 stk. 
vægt  5,5 gr. pr. stk. 

280H, 281H snaplås med blik 
 
materiale   nylon 
overflade hvid, (sort ved større partier) 
størrelse lås  280H  30x35 mm.  
  blik  281H 15x20 mm. 
pakning  3000 stk. 

130 rørholder U-formet til 25 mm. rør (m. tap) 
 
materiale   nylon 
overflade grå 
størrelse H33 x B32 tap Ø5 mm. 
pakning  3000 stk. 
vægt  7,5 gr. pr. stk. 
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hyldebærere 

1143 hyldebærer 
 
materiale   messing 
overflade blank 
størrelse tap Ø3 L17 mm. 
pakning  10.000 stk. 
vægt  1,5 gr. pr. stk. 

350-4 hyldebærer 
 
materiale   stål 
overflade formessinget 
størrelse tap Ø4 L19 mm. 
pakning  500 stk. 
vægt  1,5 gr. pr. stk. 

362G7, 362B4 hyldebærer 
 
materiale   nylon 
overflade grå / brun 
størrelse Ø4 mm. brun L22 mm. 
  Ø7 mm. grå  L13 mm. 
 

100, - tråd hyldebærer 
 
materiale   stål 
overflade el forzinket (udvendig L = vare nr.) 
størrelse 100 + 120 + 140 + 160 + 180 + 200 
  220 + 240 + 260 + 280 + 300 + 320 
  340 + 360 + 380 + 400 x Ø3 mm. 
  Special størrelser kan leveres ved større partier. 

368B hyldebærer 
 
materiale   nylon 
overflade brun 
størrelse tap Ø5 L24 mm. 
pakning  5000 stk. 
vægt  1,5 gr. pr. stk. 
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glidesøm + anslagsdupper + justeringsfod + liftbeslag 

651830 justeringsfod - Rekord  
     
materiale   stål/zamak m. nylon fod   
overflade el forzinket   
størrelse H65 x Ø14 / fod Ø21 mm. 
  justeringshøjde 19 mm. 
  bæreevne 150 kg. 

LE1GC00K276 liftbeslag KLOK NYHED 
 
materiale   stål 
farve  el forzinket 
størrelse 75 - 90 - 105 grader 
  Liftbeslag til top- el. bund hængte låger med 
  justering fra 75-105 grader og individuel 
  justering af bæreevnen efter lågens vægt. 

2140- glidesøm 
 
materiale   nylon / stål 
nr.  17H 17 20 22 25  
størrelse Ø17 Ø17 Ø20 Ø22 Ø25 mm. 
farve  hvid gul gul gul gul 
pakning  100 stk.   

303491 anslagsdup (dørstop) 
     
materiale   nylon/gummi 
farve  transparent   
størrelse Ø8,8 x H10,5 mm. (Ø5) 
  Vi kan også levere ark med 
  selvklæbende dørstoppere. 


