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Magneet-insteekslot 116 1/2

Technische veranderingen voorbehouden.

116 1/2 PZW
voor profielcilinder, met wissel, nachtschoot 2-toerig.

116 1/2 BB
Bontbaard met 1 sleutel facon 104, zonder wissel, nachtschieter 2-toerig.

116 1/2 WC
Vrij en bezet-uitvoering met dubbel 8 mm krukgat, 
10,5 mm nachtschoot-uitdraaiing 1-toerig.

116 1/2 F (Stulp 20 mm)
Als loopslot (zonder nachtschoot), met 8 mm krukgat.

standaard uitvoering
voorplaat rvs/inox mat geborsteld, kunststof dagschoot met magneet, 
nachtschoot glans vernikkeld, gesloten verzinkte kast, 8 mm krukgat

Bij dit slot is de dagschoot bij geopende deur bundig met de slot-voorplaat. 
In gesloten toestand van de deur springt de dagschoot magnetisch in de sluitplaat.
Hierdoor kan deze dagschoot niet tegen de sluitplaat-lip slaan bij het dichtdoen van de deur,
en is daardoor aanzienlijk stiller en lichtgangiger vergrendelbaar.

72 mm pc-maat, 8 mm krukvierkant (WC = 78 mm)

makkelijker poetsen vermits geen voorstaande schoot

met beslagschroef-gatenpatroon

geruisarme sluiting

gelijkliggende hoogwaardige optiek

weinig verslijt vermits geen aanslag tegen de sluitplaat

onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)

Voor binnen- en afsluitdeuren, rechts en links toepasbaar, 
116 ½ voor opdek- en stompe deuren*

Kozijn/kader toebehoren

 Door een magneetslede in de dagschootsparing ontstaat een automatische afstelling 
tegen het “afzakken” van de deur

De speciale sluitplaat met magneten is bij gesloten deur niet zichtbaar

 De sluitplaat is door een eenvoudige 180° omdraaiing van het dagschoot-afdekkapje 
horizontaal instelbaar, zo heeft men 1mm verstelmogelijkheid

Afdekkapjes uit hoogwaardig kunststof 

hoogwaardige optiek

Verminderde montage-intensiteit omdat men geen lip van een sluitplaat moet infrezen 

De met * gekentekende varianten zijn geen DIN 18251-1 uitvoeringen.
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Technische gegevens

Technische veranderingen voorbehouden.

art.nr. voorplaat maat

116 1/2 rond 235 x 20 mm

116 1/2 rond 235 x 18 mm

     55 mm

art.nr.  maat uitvoering

116-245-20HR/41 245 x 20 mm
alle vlakke sluitplaten met dag- en 
nachtschoot afdekkapjes, afge-
rond, rvs/inox mat geborsteld

116-245-18HR/41 245 x 18 mm

116-200-20HR/41 200 x 20 mm

116-120-20HR/41 120 x 20 mm

2514-116/SG
Dagschoot-afdekkapje los, met 
magneetjes appart, in signaalgrijs


