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• Extra controle van rechten dankzij Inspect-systeem

• Hoog sluitcomfort dankzij moderne keersleutel met 

horizontale sleutelinvoer

• Ideaal voor kleine sluitinstallaties, bijvoorbeeld in 

de woningbouw en in kleine bedrijven

• Als enkele sluiting of gelijksluiting perfect voor 

woning- en huiseigenaren

De voordelen
• Inspect-systeem

• Meervoudig paracentrisch keerprofiel

• 6-stifts-keersleutelsysteem

• 6 geveerde vergrendelingen

In één oogopslag

Standaard boorbescherming
van gehard staal

6 geveerde ver-
grendelingen

Meervoudig paracentrisch
keerprofiel

vergrendelingsniveau
(geveerd)

Inspect
-systeem

Handelsmerk- 
bescherming

Vela.1000 voor sluitinstallaties
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Hoog sluitcomfort
De moderne, fraai vormgegeven keersleutel sluit alle deuren

comfortabel af. Hij bestaat uit slijtvast materiaal zodat u lang

plezier beleeft aan uw sluitsysteem.

Een sleutel voor uw thuis
Open met slechts één sleutel de portiekdeur, de voordeur,

de brievenbus, de kelder en de schuur. Aan iedere gebruiker

van de sluitinstallatie kunnen individuele rechten worden

toegekend.

Zich thuis veilig voelen

Kwaliteit: made in Germany
De ontwikkeling en productie van de sluitcilinder vindt plaats

in Duitsland. Dat staat garant voor producten van de hoogste

kwaliteit en met een lange levensduur.

Toekomstbestendige investering
Het Vela-systeem kan altijd worden uitgebreid. Aanvullende

producten voor uw sluitsysteem blijven verkrijgbaar, ook na

vele jaren.

Bescherming van uw privacy
Het innovatieve Inspect-systeem binnenin de cilinder en op de

sleutel beschermt tegen illegale sleutelkopieën en manipulatie

van de sluitcilinder.

Vela.1000 MX voor enkele sluiting of gelijksluiting               

Staalharde veiligheid
De boorbeschermingsinlay, het modulaire tussenstuk

van extra sterk rvs en de stiften van gehard staal bieden

verhoogde boor- en trekbescherming.

Maximale flexibiliteit
Bij verhuizingen kan de Vela MX-cilinder snel worden

aangepast aan de nieuwe deurmaat. Zo blijft de

sluitinstallatie gehandhaafd, ondanks de veranderingen

in gebruik en rechten.
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Een sleutel voor uw thuis
Conventionele en modulaire systemen slim met elkaar verbonden

Voorbeeld meergezinswoning

Lift
Liftcilinder

Portiekdeur
Dubbele cilinder

Droogruimte
Knopcilinder

Huisdeur
Dubbele MX-cilinder

Vela Schlüssel
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