
Voordelen
•	 Bedieningsvriendelijk;

•	 5 jaar garantie;

•	 Grote scheluwte-opname;

•	 Perfect toepasbaar binnen de renovatie wegens kleine en ondiepe slotkasten;

•	 Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten;

•	 Zeer sterke Meerpuntssluiting door tandwielconstructie in de hoofdkast;

•	 Inbraakwerend volgens gestelde eisen SKG3 en SKH3;

•	 Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen;

•	 Zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar;

•	 Toepasbaar tot deurlengte 2700 mm;

•	 Geen kans op inwatering wegens afgeronde voorplaat.

Toepassing
De HMB Meerpuntssluitingen Serie 004 zijn kwalitatief hoogwaardige sluitingen die in elke houten deur 

tot een lengte van 2700 mm toegepast kunnen worden. Tevens zijn deze Meerpuntssluitingen voorzien 

van kleine en ondiepe slotkasten, waardoor de sluitingen ook perfect toegepast kunnen worden in smalle 

deurstijlen en bij renovatieprojecten.

Door middel van een cilinderbediening wordt de Meerpuntssluiting tegelijkertijd op drie punten vergrendeld. 

Hierdoor hoeft er maar één deurbeslag geplaatst te worden en niet meerdere, zoals bij bijzetsloten. 

Daarnaast zijn de sluitingen, wegens de speciale aan beide zijden afgeschuinde haakschoten en middels 

het eenvoudig omdraaien van de dagschoot, zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar. Tevens kunnen de 

Meerpuntssluitingen wegens de soepele uitdraai van de haak (van beneden naar boven) en in combinatie met 

de HMB Sluitgarnituursets, een grote scheluwte van de deur opvangen die binnen de GND-normering valt. 

Tot slot voldoen de Meerpuntssluitingen wegens de unieke combinatie met het Sluitganituur in 

gevelelementen aan inbraakwerendheidsklasse 3 volgens NEN 5096. 

Artikel Omschrijving Lengte Doornmaat PC-maat Din
500290  HMB Mps Cilinderbediend  1700 mm  55 mm  72 mm LS/RS

500292  HMB Mps Cilinderbediend  1700 mm  65 mm  72 mm LS/RS

500310  HMB Mps Cilinderbediend  1950 mm  55 mm  72 mm LS/RS

500312  HMB Mps Cilinderbediend  1950 mm  65 mm  72 mm LS/RS

500340  HMB Mps Cilinderbediend RVS vpl. 1700 mm  55 mm  72 mm LS/RS

500341  HMB Mps Cilinderbediend RVS vpl. 1950 mm  55 mm  72 mm LS/RS

500346 HMB Mps Cilinderbediend 1700 mm 60 mm 72 mm LS/RS

Specificaties
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“Inbraakwerend volgens  
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Artikel Omschrijving

706100  Sluitgarnituur HMB Meerpuntssluitingen DIN links/rechts

Inhoud  
Artikel  Omschrijving Aantal

706380  Sluitplaat D+N korte lip, DIN links verstelbaar  1

706390  Sluitplaat D+N korte lip, DIN rechts verstelbaar  1

600599  Verlengblokje 16 mm verstelbare Sluitplaat  1

707022  Sluitkom t.b.v. nachtschoot 1

706300  Sluitkom m/plaat HMB 500290 sloten  2

700006  Opvulring voor HMB Sluitplaat  1

Voordelen
•	 Ondiepe infrezing;

•	 Nastelbaarheid van 3 mm;

•	 Geschikt voor 95% van alle insteeksloten in de markt;

•	 Sluitplaat is voorzien van een oploopblok, waardoor de dagschoot netjes naar 

binnen wordt geleid en een grotere sluitnaad op wordt gevangen;

•	 Geschikt voor toepassing in tussenstijlen van 67 mm.

Ook verkrijgbaar

706101 Sluitgarnituur voor HMB mps Din R

706102 Sluitgarnituur voor HMB mps Din L

Artikel Omschrijving

706300  Sluitkom & -plaat t.b.v. HMB 500290

Omschrijving
De 706300 bestaat uit een Sluitkom t.b.v. haakschoten en een Nastelbare  

Sluitplaat met twee excenters (art. nr. 600357). In combinatie met de 

Meerpuntssluitingen kan de Sluitkom zowel onder als boven toegepast worden.

Met deze Sluitkom kan een scheluwte van 9 mm opgevangen worden. De minimale

schroefmaat is 4 mm dik x 30 mm lang en de Sluitkom heeft een diepte van 26 mm.

Tevens zijn deze Sluitkommen geschikt voor kozijnstijlen met een dikte van 67 mm.

Voordelen
•	 Nastelbaar door excenters;

•	 Gemodificeerde inloopschuinte;

•	 De achterzijde van de nastelbare Sluitplaat is  

geoptimaliseerd voor meer tolerantie i.v.m. sluitnaad van 6 mm;

•	 Rechttrekken van kromme deuren (9 mm scheluwte);

•	 Voldoet aan tolerantie, zoals voorgeschreven door GND-norm;

•	 Sluitkom hoeft niet losgeschroefd te worden om te verstellen.

Artikel Omschrijving

707031  HMB Sluitkom nastelbaar t.b.v. dorpel Grijs

707031Z  HMB Sluitkom nastelbaar t.b.v. dorpel Zwart

600686  Sluitkraag 6gr schuin t.b.v. Sluitkom Grijs

600686Z  Sluitkraag 6gr schuin t.b.v. Sluitkom Zwart

600676  Sluitkraag 9gr schuin t.b.v. Sluitkom Grijs

600676Z  Sluitkraag 9gr schuin t.b.v. Sluitkom Zwart

707032  HMB inzetstuk t.b.v. nastelbare Sluitkom Zwart

Omschrijving
Bij dubbele deuren en ramen dienen de HMB Sluitkommen toegepast te worden. 

Deze Sluitkom wordt in zowel de boven- als onderdorpel gemonteerd, waardoor 

extra nastelbaarheid gecreëerd wordt. De Sluitkraag wordt alleen gebruikt in de 

onderdorpel bij naar buitendraaiende deuren. Hierdoor kan uw deur of raam in elk 

jaargetijde goed gesloten worden. De Sluitkommen en Sluitkragen zijn universeel 

toepasbaar en verkrijgbaar in zowel grijs al zwart. 

Voordelen
•	 Universeel toepasbaar;

•	 Extra inbraakwerendheid;

•	 Extra nastelbaarheid;

•	 Perfect sluitende deuren;

•	 Verkrijgbaar in grijs en zwart.

•	 Voldoet aan tolerantie, zoals voorgeschreven door GND-norm;

•	 Sluitkom hoeft niet losgeschroefd te worden om te verstellen.
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