Oplegslot
PATENTED

Te combineren met een

Het M&C automatisch sluitende veiligheids-oplegslot is uniek is zijn soort.
Dit M&C opleg slot is voorzien van het SKG keurmerk en voldoet aan de
normen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Daarnaast heeft het slot
unieke functies die andere oplegsloten niet hebben. Extra veilig, meer
gemak en het vervangt moeiteloos een bestaand slot.

De voordelen van het M&C automatisch sluitende oplegslot
Automatisch vergrendeld
Trek de voordeur achter je dicht en het slot
wordt automatisch vergrendeld, zónder sleutel!
Extra veilig, de deur valt niet alleen in het slot, maar
wordt ook direct vergrendeld.

Optimale afstelling
De unieke meegeleverde sluitkom zorgt
voor optimale afstellingen. Zelfs bij renovatie
en oude deuren genereert het M&C veiligheids-oplegslot een perfect sluitend resultaat.

Meer gemak
Als je de speciale rolschoot inschakelt, loop je
makkelijk in en uit, zonder dat je buitengesloten
wordt. Een andere handigheid is dat als de deur
vergrendeld is, je met de één-handsbedieningsknop
het huis makkelijk zónder sleutel kunt verlaten. Ook
handig in noodsituaties, dan hoef je niet eerst de
sleutel te zoeken.

Moeiteloze vervanging
Het M&C oplegslot is iets groter en
bedekt daardoor de plek van het oude slot.
Opnieuw schilderen is verleden tijd.
Een nieuw gat voor de rimcilinder hoef je
niet te boren, het slot is speciaal ontworpen
om de meest gangbare oplegsloten te
vervangen.
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Perfect sluitend
Het oplegslot geeft een perfect sluitend resultaat dankzij de verstelbare rolschoot opvang en de verstelbare hulpschoot opvang
(2 richtingen). De rolschoot functie zorgt voor een soepel sluitend
resultaat en geeft je de mogelijkheid om (zónder sleutel) makkelijk
en geruisloos in en uit te lopen als je even buiten bezig bent.
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Afmetingen

Technische specificaties slot
Verstelbare rolschoot opvang

Check

Verstelbare hulpschoot opvang (2 richtingen)

Check

Voorstand tonrolschoot instelbaar

Check

Speciale rolschoot ipv dagschoot functie

Check

Automatische hulpschoot activering in sluitkom Check
Solide zwaar oplegslot

Check

Verstelbare doornmaat

Check

Één-hands-bediening

Check

Verkrijgbaarheid
Certificering - testen

Links naar binnen draaiend

art.nr.: RIMLOCK-L

SKG** slot, SKG3*** cilinder, PKVW

Rechts naar binnen draaiend

art.nr.: RIMLOCK-R

Veiligheidsklasse

zwaar inbraakwerend

BUITENZIJDE

BUITENZIJDE

LINKS

Maatvoering en toepassing

RECHTS

NAAR
BINNEN
DRAAIEND

NAAR
BINNEN
DRAAIEND

Deurdiktes

37-70mm

Doornmaat

50-80mm

Afmeting slotkast

120 x 110 x 65/39 mm

Afmeting sluitkom

110 x 65 x 35 mm

M&C automatisch sluitende veiligheids-oplegslot
is verkrijgbaar in en te combineren met

Uitvoering

links en rechts beschikbaar

Rimcilinders

Color+, Condor, Matrix, Move, Minos

Draairichting

geschikt voor naar binnendraaiende voordeuren

Inhoud verpakking

Materiaal

slotkast

metaal zwart

oplegslot, sluitkom, handleiding,
bevestigingsmiddelen.

Materiaal

sluitkom

metaal zwart

Om een oplegslot compleet te plaatsen of vervangen is enkel nog een
rim buiten cilinder nodig. Je kunt hierbij kiezen uit de bovenstaande
M&C SKG 3*** rimcilinders.

