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VOORWOORD

KROKO N.V. ontstond in 1944 en is een van de oudste industriële producent-
en van ritssluitingen in West-Europa. Sinds haar oprichting heeft KROKO N.V. 
voortdurend nieuwe technieken en productiemethodes ontwikkeld of geïmple-
menteerd. Daarmee is de onderneming uitgegroeid tot een algemeen erkend 
kwaliteitsbedrijf met meer dan 70 jaar ervaring.

De corebusiness bestaat uit de productie van spiraal, metaal- en bloktandritsen. 
Het gamma wordt vervolledigd met de verkoop van klittenband en garen.

INTEGRALE  KWALITEITSZORG

Alle producten van KROKO N.V. worden door de markt algemeen aanvaard als 
high-end materialen. Het gebruik van uitstekende grondstoffen, nauwgezette 
productiemethodes en een gedetailleerde kwaliteitscontrole zorgen ervoor dat 
elk product beantwoordt aan de strengste normen zoals OEKO-TEX, DIN EN 
16732, DIN 3416-3419, BS 3084, NFG 91 e.a.

Ook specifieke tests o.m. in een in-house testlabo op vraag van de klant zijn  
mogelijk. De sterke troef van KROKO N.V. is een gedreven en ervaren verkoop-
team dat met ondersteuning van de technische medewerkers oplossingen op 
maat aanbiedt. Het herkenbare KROKO-logo geldt als kwaliteitslabel op alle  
afgewerkte producten.

Tot slot is KROKO volgens de internationaal erkende norm ISO 9001 gecertifi-
ceerd die alle expertise en knowhow rond kwaliteitsmanagementsysteem bun-
delt zijnde een ware maatstaf voor transparantie, betrouwbaarheid en kwaliteit 
binnen elke organisatie, wat ertoe bijdraagt om onze doelstellingen telkens op-
nieuw aan te scherpen naargelang de noden van onze klanten.



HOOGWAARDIGE  
MATERIALEN VOOR EEN 
VEELEISENDE MARKT

KROKO N.V. levert aan een zeer di-
vers, maar streng cliënteel. Naast de 
traditionele confectiemarkt, vindt u 
haar hoogwaardige materialen ook in 
de militaire sector, voor werkkledij, de 
schoenindustrie en de matrasnijver-
heid. Telkens opnieuw slaagt KROKO 
N.V. erin om 100% te voldoen aan
specifieke eisen en zeer hoge speci-
fieke normen.

Snelle leveringstijden en het halen van 
korte deadlines, zorgen ervoor dat 
KROKO N.V. een betrouwbare partner 
is voor elke klant. Sedert meer dan 20 
jaar is KROKO naast hun hoofdproduc-
tie te België tevens actief met een vaste
partner te Taiwan, van waaruit des-
gewenst ook rechtstreekse wereldwijde 
leveringen kunnen uitgevoerd worden, 
voornamelijk voor de Aziatische markt.

DIENST NA VERKOOP

KROKO N.V. houdt van hechte en  
duurzame klantenrelaties. Daarom 
maakt het bedrijf elke dag opnieuw 
werk van nazorg. Bij belangrijke  
projecten steken de medewerkers al 
hun energie in gezamenlijke planning, 
ordervoorbereiding en opvolging. 
Samenwerken met KROKO N.V. geeft 
aan elke bedrijf zekerheid en con-
tinuïteit.
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SECTOREN

De laatste decennia heeft KROKO zich vooral toegespitst op nieuwe ontwikkeling-
en in functie van aanbestedingen voor het Leger, Politie en Brandweer wereld-
wijd. Deze nieuwigheden en doorgevoerde optimalisaties kennen ook hun weg 
naar onze nevensectoren dewelke bij gevolg meegenieten van een verfijnde kwa-
liteit en onze ontwikkelingen verder kunnen implementeren in hun eindproducten.

ORDEHANDHAVING:  
DEFENSIE & POLITIE

Jarenlang levert KROKO marktcon-
forme ritsen aan vele krijgsmachten en 
politie-eenheden wereldwijd, conform 
alle vereiste technische specificaties 
zoals:
DIN EN 16732:2016, DIN 3416-3419, 
BS 3084, NF G 91-005, ÖNORM, FMV 
requirements, …
Een diepgaande kennis van alle lasten-
boeken inzake, waarborgt een snelle 
aanpak van offertes en bemonstering-
en bij openbare aanbestedingen.  
Evaluatie van kostprijzen gebeurt per 
aanbesteding waardoor zeer competi-
tieve prijzen worden gegarandeerd 
in functie van de geschatte aantallen 
& looptijd van het contract.  Daar wij 
over een eigen in-house laboratorium 
beschikken, uitgerust met state of 
the art testapparatuur, zijn we in de 
mogelijkheid om technische fiches en 
certificates of conformity ten allen tijde 
op verzoek toe te sturen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGS-
KLEDIJ:  BRANDWEER

Jarenlang belevert KROKO tal van 
brandweerkorpsen in Europa met 
doorontwikkelde ritsafwerkingen die 
bijdragen tot een verhoogde veilig-
heid en draagcomfort van de blus- 
kledij.
Een goede kennis van de vereisten, 
waarborgt een correcte materiaal- 
keuze.

WERK, VEILIGHEID & 
CORPORATE IDENTITY

Voor deze sectoren biedt KROKO een 
enorme waaier met degelijke ritsen 
aan vervaardigd in onze standaard 
kwaliteit dewelke zijn oorsprong kent 
uit onze kernactiviteit zijnde ontwikke-
ling voor overheidscontracten.
Dit brengt met zich mee dat onze 
standaard kwaliteit reeds automatisch 
voldoet aan technische ritsspecifi-
caties zoals DIN 3416-3419, BS 3084: 
2006 en NF G 91-005 wat eveneens 
voordelen met zich meebrengt voor 
klanten actief in de civiele markt.



SPORTKLEDIJ

KROKO biedt specifiek voor sportkle-
dij verschillende “lichtgewicht” ritsen 
aan welke tegelijkertijd voldoende 
performant zijn.
Alsook de ontwikkeling van geperson-
aliseerde schuivertrekkers behoort tot 
de mogelijkheden om uw merk meer 
aandacht te schenken.

SCHOEISEL

KROKO biedt een uitgebreid gamma 
versterkte ritsschuivers aan voor veilig-
heidslaarzen dewelke een langere 
levensduur van de rits waarborgen bij 
deze toch wel veeleisende applicatie.  
Alsmede uiteenlopende types ritslint 
zijn mogelijk die een hogere bes-
cherming en comfort toevoegen.

BAGAGE

KROKO produceert tal van hoog-
waardige afwerkingen voor bagage 
dewelke een hogere veiligheid en 
een langere duurzaamheid met zich 
meebrengen dankzij een reciprocating 
van 5.000 cycles.

STOFFERING, LUCHTVAART 
EN AUTOMOBIEL

Kroko heeft reeds geruime tijd een 
stevige ervaring opgebouwd in hun 
supply-chain onder andere d.m.v. een 
nieuw geïmplementeerd ERP soft-
warepakket dat mede verantwoordelijk 
is voor een gestructureerd stockbe-
heer.  Hiermee wordt de just-in-time 
aanlevering van vast geijkte ritsen, 
typisch voor deze industrietakken,  
keer op keer gewaarborgd.

BEDDING EN SLAAPZAKKEN

KROKO is enorm sterk in de productie 
van kwalitatieve ritsen voor de matras-
industrie mede door het gebruik van 
versterkte schuivers en ritskettingen 
die een hoge zijdelingse trekkracht 
waarborgen.
Ook voldoen we aan de noden van 
deze markt om industriële proeforders 
snel te kunnen aanleveren en latere 
bulkorders aan competitieve prijzen 
aan te bieden al dan niet met afroep-
contracten.

TENTEN, NAUTICA 
EN ZONWERING

KROKO ontwikkelt reeds jaren 
weerbestendige ritsen voor outdoor 
toepassingen zoals zonwering, civiele 
en industriële tenten, militaire shelters 
en cabrio-tops.
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Breedte
vertanding

Band
breedte

(+-0.5mm)

Totale
breedte
(+-1mm)

METAALRITSEN



KLEUR VERTANDING

K
Koper 

(messing)

NA 
Antiek nikkel

KA
Antiek koper

V
Vertind 

(nikkelvrij)

N 
Nikkel (Alpaca)

BO
Zwart gebronsd

A
Aluminium

M4 M5 M7 M9

4,8 mm

12 mm

26 mm

6 mm

16 mm

34 mm

7 mm

16 mm

35 mm

9 mm

20 mm

42 mm

M4 M5 M7 M9

Breedte
vertanding

Band
breedte

(+-0.5mm)

Totale
breedte
(+-1mm)

Band te verkrijgen in polyester, vlamvertragend polyester, aramide, katoen of jeans. Andere types op aanvraag.
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METAALRITSEN

   ABS ACL AGL AVL LDL LLA

A ABS ACL ACO ADA ADR AHA AGL

    A ACO ADA AME ASP AST

M4

M5

Niet alle schuivers beschikbaar in stock

AKR AMA APA ASW LKO LLA S 



AMA AOM ASW AGR S 

       A ACO ADA AMA 

   ASW LLA ACM LDL 

    A ASB LDL LLA 

M7

M9

Vele andere beschikbaar op aanvraag
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Breedte
vertanding

Breedte
vertanding

SPIRAALRITSEN

Band
breedte

(+-0.5mm)

Band
breedte

(+-0.5mm)

Totale
breedte
(+-1mm)

Totale
breedte
(+-1mm)



P40 P50 P60 P80 P100

4 mm

12 mm

24 mm

4 mm

12 mm

24 mm

5 mm

14 mm

27 mm

6 mm

15 mm

31 mm

6,4 mm

16 mm

32 mm

7,15 mm

18 mm

36 mm

4 mm

12 mm

24 mm

8,2 mm

20 mm

40 mm

6 mm

16 mm

32 mm

10,5 mm

20 mm

40 mm

15,7 mm

27 mm

54 mm

P40 P50 P60 P65 P70 P80 P100 P150

I4    W40 W60 

Breedte
vertanding

Breedte
vertanding

Breedte
vertanding

Band in polyester of vlamvertragend polyester en spiraal in polyester. Andere types op aanvraag.

Kantband en spiraal in polyester, ADR-schuiver. 
Gelaste onder- en bovenstoppen. 
Andere types en uitvoeringen op aanvraag.

Band in polyester. Spiraal in polyester.

STANDAARD SPIRAALRITSEN

BLINDE SPIRAALRITSEN GEWEVEN SPIRAALRITSEN

Band
breedte

(+-0.5mm)

Band
breedte

(+-0.5mm)

Band
breedte

(+-0.5mm)

Totale
breedte
(+-1mm)

Totale
breedte
(+-1mm)

Totale
breedte
(+-1mm)
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SPIRAALRITSEN

ADR

  LKSBW  LBW      LLA  P  S  SRU

I4

P40

P50

A ADR AGL  ACO  AST  LKO

A  ACO ADR  ASP  LKO  LLA  SRU



 A LLA AGR 

P60

P65

A ALA ASP  ACO  ADA  AHA AKS

AGR ABS AST  AMA  ACL  APA AOM  LKO

LDL LKS LLA  LZT  SRU  S SRU-NG
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SPIRAALRITSEN

P70

P100

     A  ASB  ALA  ARH  ACO

 A ASB  ADL  AKS  AMA

 ASP  LDL  LLA

  A  ACO ADA  ASP  LLA  LZT

P80

LLA

Niet alle schuivers beschikbaar in stock



P150

  ASP  ACO LLA  LSL  

  LZT  LDL LKS  LKSDL  

LLA

Vele andere beschikbaar op aanvraag
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Breedte
vertanding

BLOKTANDRITSEN

Band
breedte

(+-0.5mm)

Totale
breedte
(+-1mm)



B6 B8 B9 B14

4,7 mm

13 mm

27 mm

5,8 mm

15 mm

31 mm

7,8 mm

18 mm

39 mm

8,6 mm

18 mm

39 mm

14 mm

23 mm

50,5 mm

18 mm

35 mm

77,5 mm

B4 B6 B8 B9 B14 B18

Breedte
vertanding

Band in polyester, vlamvertragend polyester of aramide. Andere types op aanvraag.
Vertanding in polyacetal of FR polyamide 6.6

A  ACO  A  ADA  ACO  AKS  AMA  ARU-NG

BLOKTANDRITSEN

Niet alle schuivers beschikbaar in stock

B4 B6

Band
breedte

(+-0.5mm)

Totale
breedte
(+-1mm)
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BLOKTAND RITSEN

B6

B8

AST  ASW  AKSDL  AOM  ARUMA

A  ACO  ADA  AKS  AMA

AOM  LLA  LDL

ASP  AKRVK  LKS  LLA  LDL  LZT

Niet alle schuivers beschikbaar in stock



AKSDL  PGVDA LLA  LKR LDL

   LDLZT LGR LKSGR LRUDL 

                    AKSGR  LKSGR 

B9

B14

B18

  A  ASWVK ALA  LKRDL  ADL  AKRVK

Schuivers B14 en B18
afgebeeld op halve grootte

Vele andere beschikbaar op aanvraag
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AFWERKING

CE - Eénweg niet deelbaar, gesloten OE - Eénweg deelbaar

OF1 - Eénweg niet deelbaar O-vorm

O - Tweeweg niet deelbaar O-vorm

X - Tweeweg niet deelbaar X-vorm

Y - Tweeweg niet-deelbaar Y-vorm

CO - Tweeweg deelbaar combi

OE/OE - Tweeweg dubbeldeelbaar

CO/CO - Vierweg deelbaar dubbelcombi

OEQR - Quick-release
              snelopeningsysteem

GF - Gate-fitting
 versterkt, rastervormige banduiteinden

COQR - Quick-release
              snelopeningsysteem

O/X - Drieweg niet deelbaar



RITSBEHANDELINGEN EN -TOEBEHOREN

Vuurvertragende PE-band  FR

Permanent, vuurvertragende PE-band, wasbaar  FRP

Aramideband (voor metaal- en bloktandritsen !)  ARA

Hittebestendige vertanding voor bloktandritsen  POMHR

Vlambestendige vertanding voor bloktandritsen NL66

Waterafstotende PE-band  WR

Permanent, waterafstotende PE-band, wasbaar  WRP

Permanent spatwaterdichte PU-gecoate (‘splash’) 

glanzende band (voor spiraal- en bloktandritsen) SS

Permanent spatwaterdichte PU-gecoate (‘splash’) 

matte band (voor spiraal- en bloktandritsen) SD

Infrarood reflectie  IR

Hoog frequent lasbare strips (verschillende breedtes beschikbaar)  HFW

Uitwisselbare ritsen  IC

Reflecterende strips RS

Extra brede bandbreedtes tot 100mm totale ritsbreedte

Gecurvde ritsen, rechts gecurvd  CR

Gecurvde ritsen, links gecurvd  CL

Supplementaire beschermingsband  PT

Uitbloedingsvrij  BF

Transparante band  K932

Jeansband (voor metaalritsen)  K984

Katoenband (voor metaalritsen)  CTN

Warm gesneden banduiteinden HC

Lengtemarkeringen (volgens de specificaties van de klant)  LM

Lengtestempel  LS

Afgewerkte ritsen op rol  X22

Rastervormige banduiteinden (gate-fitting), 

zie ook tekening op p.22  GF

Quick-release snelopeningssysteem voor metaal- en bloktandritsen, 

zie ook tekening op p.22  QR

Goud, zilver, oud zilver spiraalritsen

‘Alulook’ of ‘oud koper’-look bloktandritsen

Voorgevormde boven- en/of onderstops (voor metaalritsen)

Spiraalritsen met gelaste stops, kunststof injectie stops

DIVERSE TOEBEHOREN
Onderstoptangen, diverse boven- en onderstops

Opzetvoetje voor schuivers

Puller cords

Bijkomende afwerkingen/behandelingen of speciale kleuren op aanvraag.
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SCHUIVERAFWERKING

De schuiverafwerking van metalen 
zink schuivers kan in realiteit licht 
afwijken van de foto’s. 

Meer schuiverafwerkingen  
beschikbaar op aanvraag

Niet alle schuivers zijn beschikbaar 
in stock in alle afwerkingen. Gelieve 
onze verkoopsdienst te contacteren 
voor meer info.

G - Gelakt K - Koper BO - Zwart gebronsd

N - Nikkel*

CC - Cold chamber

NA - Antiek nikkel* KA - Antiek koper* Ook beschikbaar in nikkelvrij

PP - Powder paintCCD - Cold chamber mat



LENGTEBEPALING VAN EEN RITS
Meet de lengte steeds in cm.

CE

Van schuiveruiteinde tot
uiteinde van de onderstop

X

Van schuiveruiteinde tot 
schuiveruiteinde

OE

Van schuiveruiteinde tot
kasuiteinde

O 

Van uiteinde van de ene stop tot
uiteinde van de andere stop

CO

Van schuiveruiteinde tot
schuiveruiteinde

QR 

Voor 1-weg deelbaar: van uiteinde
van de hoogst gepositioneerde
stop tot kasuiteinde

Voor 2-weg deelbaar: van uiteinde
van de hoogst gepositioneerde
stop tot uiteinde van de onderste 
schuiver
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DURLON
Haak en lus

Geweven kwaliteit met grote horizon-
tale trekkracht voor intensief gebruik; 
gaat moeiteloos 10.000 keer open en 
dicht

PRESSFLEX
Paddestoel en velours

Geweven en gebreide kwaliteit met 
grote verticale trekkracht voor weer-
stand en sterkte; circa 100 keer te ope-
nen en sluiten

GRIPPER
Haak en velours

Kunststof geëxtrudeerde kwaliteit voor 
hygiënische of waterbestendige appli-
catie; grote hechtkracht in combinatie 
met een “non-woven”

Uitvoeringen

• op rol, met of zonder schijven (25m)
• gesneden op lengte
• gesneden op breedte
• rondjes
• zelfklevend
• vuurvertragend
• back-to-back
• side-by-side
• niet-geborstelde lus
• H.F. lasbaar

Breedtes

10, 12, 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150 mm
Speciale breedtes, riempjes en kleuren op aanvraag

KLITTENBAND



A DB EC F

HOE KIEST U DE RITS DIE U NODIG HEEFT?
De Kroko artikelreferenties bouwt u als volgt:

Voorbeelden van artikelreferenties:
P60_AGLA_CE+FR K580 20cm
M5K_AK/AKCO_CO K501 60cm 

 Ritstype
Kies een ritstype (metaal :pagina 9/ spiraal: pagina 13 / bloktand: pagina 19 ).
Voor metaalritsen: voeg de kleur van de vertanding toe. Zie pagina 9 voor de 
beschikbare kleuren. Bvb. M5 (ritstype) + K (tandkleur) = M5K

 Schuiver(s)
Schuiverfunctie en trekkervorm

Kies uw schuiver (metaal:pagina 10 en 11/ spiraal: pagina 14 tem. 17 / 
bloktand: pagina 19, 20 en 21).

De eerste letter van de schuiverreferentie verwijst altijd naar de schuiverfunctie.
De schuiverfuncties kunnen zijn:

Referentie  Functie

A   Autorem  Remt automatisch als er geen kracht wordt gezet.

L   Los  Remt niet.

S   Semi-autorem  Als de trekker naar beneden wordt gedaan blokkeert
   de rits. Als de trekker omhoog wordt gedaan
   deblokkeert de rits.

P   Pinrem Een pin op de trekker werkt op de elementen en
   blokkeert de rits.

Schuiverafwerking
Kies de gewenste schuiverafwerking (pagina 24).
Plaats de afwerkingreferentie van de schuiver meteen na de functiereferentie van de
schuiver Voorbeeld: AGCO = autorem gelakt met CO-trekker.
A= autorem
G = gelakt
CO = trekkervorm

Meerdere schuivers op 1 rits
Indien uw rits meer dan 1 schuiver bevat: vermeldt eerst de bovenste schuiver, 
vervolgens de tweede,… Scheid de verschillende schuivers door een ‘/’-teken. 
(voorbeeld : ‘AG/AGCO’)

 Afwerking
Zie pagina 22 voor de verschillende beschikbare afwerkingen. (voorbeeld : CE = gesloten)

 Extra’s
Diverse beschikbare ritsbehandelingen vindt u terug op pagina 23.

 Kleur
Kies uw kleur op onze kleurenkaart op onze website www.kroko.com of 
vraag een kleurenkaart aan onze verkoopsdienst.

 Lengte
Zie pagina 25 hoe u de lengte van uw rits kan bepalen. Vermeld de lengte altijd in cm.

A

D

B

E

C

F



Z IP  MANUFACTURER  
- SINCE 1944 -

Factory / offices: 
KROKO NV
Doornikserijksweg 10 
B-8510 Kortrijk 

+32 (0)56 23 20 90 

+32 (0)56 23 20 99

info@kroko.com

www.kroko.com

Brussels branch: 
KROKO Brussels
Rue Brogniezstraat 136 
B-1070 Bruxelles / Brussel 

+32 (0)2 523 80 42 

+32 (0)2 523 80 41

brussels.depot@kroko.com

Versie N2.0 - 2020


