
Veiligheidsmeerpuntssluitingen

  

Sloten - 37

2.3
2

Inleiding
Nemef veiligheidsmeerpuntssluitingen zijn SKG® goedgekeurd en geschikt voor toepassing binnen het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen®, de Nationale Beveiligingsrichtlijn en BORG. Toepassing van SKG® goedgekeurde producten is een garantie 
voor duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Onderzoek wijst uit dat hierdoor de kans op een inbraak met 90% afneemt.

Goedgekeurde (gecertificeerde) producten zijn te herkennen aan het SKG® keurmerk met twee of drie sterren.
Aan dit keurmerk wordt een zgn. "vluchtend mannetje" toegevoegd in geval van panieksloten.
De paniek sloten voor toepassing in vluchtdeuren zijn EN 179 gecertificeerd en zijn te herkennen aan het EN 179 icoon.

Voor toepassing in de nieuwbouw moeten bereikbare gevelelementen in de woningbouw minimaal voldoen aan NEN 5096 
klasse 2. Alle Nemef meerpuntssluitingen voldoen zelfs aan de hoogste classificering, namelijk NEN 5096 klasse 3. Deze zijn 
te herkennen aan het SKH klasse 3 logo.

Logo's om op te letten:

Meerpuntssluitingen bieden gemak, veiligheid en een soepele bediening voor de eindgebruiker. De Comforte en Comfort 
uitvoeringen bieden optimaal gebruiksgemak door plaatsing van de cilinder boven de kruk.
De elektro-mechanische varianten bieden uitgebreide mogelijkheden in combinatie met toegangscontrole systemen 
waaronder Nemef Radaris Evolution.

Een goede basisbeveiliging van deuren bestaat uit de combinatie van een meerpuntssluiting, veiligheidssluitkommen met 
sluitplaten, veiligheidsbeslag, een veiligheidscilinder en veiligheidsscharnieren.

Meerpuntssluitingen in stuksverpakking (zie kolom "type") worden standaard geleverd met sluitkommen en sluitplaten.



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4913 Comfort line cilinderbediend

38 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Cilinderbediend
 - Tandwieloverbrenging
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal rechthoekige of afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links 

en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 

2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9491300553 4913 rechthoekig 2170 x 24  mm 55 mm per 5

9491300653 4913 rechthoekig 2170 x 24  mm 65 mm per 5

9491301553 4913/01 afgerond 1950 x 24  mm 55 mm per 5

9491301653 4913/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9491302553 4913/02 afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per 5

9491302551 4913/02 per stuk afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per stuk

9491302653 4913/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9491311553 4913/11 afgerond 1950 x 20  mm 55 mm per 5

9491311653 4913/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9491312553 4913/12 afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per 5

9491312653 4913/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4913Comfort line cilinderbediend

Sloten - 39

2.3
2

Afgebeeld
4913/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4915 Comfort line cilinderbediend (t.b.v. levensloopconcept)

40 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Uniforme afmetingen met Comforte 4900 en 5100 series
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Cilinderbediend
 - Tandwieloverbrenging
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x 
bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9491501653 4915/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9491502653 4915/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9491511653 4915/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9491512653 4915/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4915Comfort line cilinderbediend (t.b.v. levensloopconcept)

Sloten - 41
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Afgebeeld
4915/01



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4916 Comfort line krukbediend

42 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal rechthoekige of afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x 
bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9491600553 4916 rechthoekig 2170 x 24  mm 55 mm per 5

9491600653 4916 rechthoekig 2170 x 24  mm 65 mm per 5

9491601553 4916/01 afgerond 1950 x 24  mm 55 mm per 5

9491601653 4916/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9491602553 4916/02 afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per 5

9491602551 4916/02 per stuk afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per stuk

9491602653 4916/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9491611553 4916/11 afgerond 1950 x 20  mm 55 mm per 5

9491611653 4916/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9491612553 4916/12 afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per 5

9491612653 4916/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4916Comfort line krukbediend

Sloten - 43
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- 97,25

- 65

Afgebeeld
4916/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4917 Comforte EasyExit voordeur

44 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voordeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Uniforme afmetingen met Comforte 4900 en 5100 series
 - Buitenzijde direct weer afgesloten na toegang
 - Snelle (nood) ontgrendeling binnenzijde, uit te schakelen voor extra beveiliging
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend                       -  Staal verzinkte afgeronde voorplaat 
 - Mechanische uitvoering                      -  Bestel Rs voor draairichting 1 en 4 (4: dagschoot omleggen)
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar)                -  Bestel Ls voor draairichting 2 en 3 (3: dagschoot omleggen)
 - Buitenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar            -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan 

d.m.v. sleutel (OneShot)
 - Binnenzijde vluchtfunctie, in- en uit te schakelen 

d.m.v. sleutel (EasyExit)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit: 

1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x 
bijzetsluitplaat P 4915/12 

of:   Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit: 
1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12

Gedeelde vierkantstift 4918
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9491701651 4917/01 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491701652 4917/01 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491702651 4917/02 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491702652 4917/02 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491711651 4917/11 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491711652 4917/11 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491712651 4917/12 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9491712652 4917/12 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4917Comforte EasyExit voordeur

Sloten - 45

2.3
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Afgebeeld
4917/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4917 Comforte dubbelzijdig krukvrijloop voordeur

46 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voordeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Zowel aan binnen- als buitenzijde alleen toegang d.m.v. de sleutel
 - Na toegang is de deur direct weer afgesloten
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Mechanische uitvoering
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Buitenzijde en binnenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar d.m.v. sleutel (OneShot)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x 
bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9491781651 4917/81 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491782651 4917/82 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491783651 4917/83 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491784651 4917/84 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4917Comforte dubbelzijdig krukvrijloop voordeur

Sloten - 47
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Afgebeeld
4917/82



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4917 Comforte paniek voordeur

48 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voor(nood)deuren in de woningbouw en utiliteitsbouw
Niet toepassen i.c.m. een knopcilinder
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Buitenzijde direct weer afgesloten na toegang
 - Binnenkruk met paniekfunctie volgens EN 179
 - Groot gebruikersgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Mechanische uitvoering    -  Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Buitenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar -  Gecertificeerd volgens EN179, voorzien van CE markering 

d.m.v. sleutel (OneShot)    -  Bestel Rs voor draairichting 1 en 4 (4: dagschoot omleggen)
 - Binnenzijde met paniekfunctie volgens EN179  -  Bestel Ls voor draairichting 2 en 3 (3: dagschoot omleggen)
 - Messing vernikkelde dagschoot   -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links 

en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 

2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
Gedeelde vierkantstift 4918
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9491785651 4917/85 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491785652 4917/85 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491786651 4917/86 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491786652 4917/86 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491787651 4917/87 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491787652 4917/87 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491788651 4917/88 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9491788652 4917/88 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4917Comforte paniek voordeur

Sloten - 49
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Afgebeeld
4917/85



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4918 Comforte EasyExit voordeur

50 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voordeuren in woning- en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Uniforme afmetingen met Comforte 4900 en 5100 series
 - Buitenzijde direct weer afgesloten na toegang
 - Snelle (nood) ontgrendeling binnenzijde, uit te schakelen voor extra beveiliging
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Elektro-mechanische uitvoering   -  Bestel Rs voor draairichting 1 en 4 (4: dagschoot omleggen)
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Bestel Ls voor draairichting 2 en 3 (3: dagschoot omleggen)
 - Buitenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan 

d.m.v. elektronisch signaal (OneShot)
 - Binnenzijde vluchtfunctie, in- en uit te schakelen 

d.m.v. sleutel (EasyExit)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links 

en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 

2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
Gedeelde vierkantstift 4918
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9491801651 4918/01 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491801652 4918/01 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491802651 4918/02 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491802652 4918/02 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491811651 4918/11 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491811652 4918/11 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491812651 4918/12 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9491812652 4918/12 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4918Comforte EasyExit voordeur

Sloten - 51

2.3
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Afgebeeld
4918/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4918 Comforte dubbelzijdig krukvrijloop voordeur

52 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voordeuren in woning- en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Zowel aan binnen- als buitenzijde alleen toegang d.m.v. een electronisch signaal
 - Na toegang is de deur direct weer afgesloten
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Elektro-mechanische uitvoering
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Buitenzijde en binnenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar d.m.v. elektronisch signaal (OneShot)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x 
bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9491881651 4918/81 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491882651 4918/82 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491883651 4918/83 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491884651 4918/84 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4918Comforte dubbelzijdig krukvrijloop voordeur

Sloten - 53

2.3
2

Afgebeeld
4918/82



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4918 Comforte paniek voordeur

54 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voor(nood)deuren in de woningbouw en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Niet toepassen i.c.m. een knopcilinder
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Buitenzijde direct weer afgesloten na toegang
 - Binnenkruk met paniekfunctie volgens EN 179
 - Groot gebruikersgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening 

(tot bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Elektro-mechanische uitvoering   -  Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Buitenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar -  Gecertificeerd volgens EN179, voorzien van CE markering 

d.m.v. elektronisch signaal (OneShot)   -  Bestel Rs voor draairichting 1 en 4 (4: dagschoot omleggen)
 - Binnenzijde met paniekfunctie volgens EN179  -  Bestel Ls voor draairichting 2 en 3 (3: dagschoot omleggen)
 - Messing vernikkelde dagschoot   -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links 

en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 

2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
Gedeelde vierkantstift 4918
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9491885651 4918/85 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491885652 4918/85 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9491886651 4918/86 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491886652 4918/86 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9491887651 4918/87 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491887652 4918/87 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9491888651 4918/88 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9491888652 4918/88 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4918Comforte paniek voordeur

Sloten - 55

2.3
2

Afgebeeld
4918/85



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4923 Excellence line cilinderbediend

56 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Uniforme afmetingen met Excellence 4900 en 5100 serie
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Cilinderbediend
 - Tandwieloverbrenging
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal rechthoekige of afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4920 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4920 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4921/12, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4920 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4920 (links en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x 
bijzetsluitplaten P 4915/12
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9492300553 4923 rechthoekig 2170 x 24  mm 55 mm per 5

9492300653 4923 rechthoekig 2170 x 24  mm 65 mm per 5

9492301553 4923/01 afgerond 1950 x 24  mm 55 mm per 5

9492301653 4923/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9492302551 4923/02 per stuk afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per stuk incl. sluitgarnituur

9492302553 4923/02 afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per 5

9492302653 4923/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9492311553 4923/11 afgerond 1950 x 20  mm 55 mm per 5

9492311653 4923/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9492312553 4923/12 afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per 5

9492312653 4923/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4923Excellence line cilinderbediend

Sloten - 57

2.3
2

Afgebeeld
4923/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4926 Excellence line krukbediend

58 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Uniforme afmetingen met Excellence 4900 en 5100 serie
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal rechthoekige of afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4920 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4920 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4921/12, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4920 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4920 (links en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x 
bijzetsluitplaten P 4915/12
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9492600553 4926 rechthoekig 2170 x 24  mm 55 mm per 5

9492600653 4926 rechthoekig 2170 x 24  mm 65 mm per 5

9492601553 4926/01 afgerond 1950 x 24  mm 55 mm per 5

9492601653 4926/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9492602551 4926/02 per stuk afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per stuk incl. sluitgarnituur

9492602553 4926/02 afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per 5

9492602653 4926/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9492611553 4926/11 afgerond 1950 x 20  mm 55 mm per 5

9492611653 4926/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9492612553 4926/12 afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per 5

9492612653 4926/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4926Excellence line krukbediend

Sloten - 59

2.3
2

Afgebeeld
4926/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4928 Comforte EasyExit achterdeur

60 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Achterdeuren in woning- en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Uniforme afmetingen met Comforte 4900 en 5100 series
 - Snelle (nood) ontgrendeling binnenzijde, uit te schakelen voor extra beveiliging
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Bestel Rs voor draairichting 2 en 3 (2: dagschoot omleggen)
 - Elektro-mechanische uitvoering   -  Bestel Ls voor draairichting 1 en 4 (1: dagschoot omleggen)
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan
 - Binnen- en buitenzijde dagschoot altijd bedienbaar
 - Deur te vergrendelen door krukbeweging omhoog
 - Buitenzijde te ontgrendelen d.m.v. elektronisch signaal
 - Binnenzijde vluchtfunctie, in- en uit te schakelen d.m.v. sleutel (EasyExit)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links 

en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 

2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
Gedeelde vierkantstift 4918
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9492801651 4928/01 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9492801652 4928/01 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9492802651 4928/02 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9492802652 4928/02 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9492811651 4928/11 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9492811652 4928/11 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9492812651 4928/12 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9492812652 4928/12 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4928Comforte EasyExit achterdeur

Sloten - 61

2.3
2

Afgebeeld
4928/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4928 Comforte dubbelzijdig krukvrijloop achterdeur

62 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Tussendeuren in utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Indien slot vergendeld is zowel aan binnen- als buitenzijde alleen toegang d.m.v. een electronisch signaal
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Elektro-mechanische uitvoering
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Binnen- en buitenzijde dagschoot altijd bedienbaar
 - Deur te vergrendelen door krukbeweging omhoog
 - Buitenzijde en binnenzijde te ontgrendelen d.m.v. elektronisch signaal 
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x 
bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:
Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit:
1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9492881651 4928/81 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9492882651 4928/82 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9492883651 4928/83 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9492884651 4928/84 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4928Comforte dubbelzijdig krukvrijloop achterdeur

Sloten - 63

2.3
2

Afgebeeld
4928/82



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4928 Comforte paniek achterdeur

64 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Achter(nood)deuren in de woningbouw en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Niet toepassen i.c.m. een knopcilinder
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Binnenkruk met paniekfunctie volgens EN 179
 - Groot gebruikersgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Elektro-mechanische uitvoering   -  Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Binnen- en buitenzijde dagschoot altijd bedienbaar -  Gecertificeerd volgens EN179, voorzien van CE markering
 - Deur te vergrendelen door krukbeweging omhoog -  Bestel Rs voor draairichting 2 en 3 (2: dagschoot omleggen)
 - Buitenzijde te ontgrendelen d.m.v. elektronisch signaal  -  Bestel Ls voor draairichting 1 en 4 (1: dagschoot omleggen)
 - Binnenzijde met paniekfunctie volgens EN179  -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan
 - Messing vernikkelde dagschoot 

Extra bij te bestellen
1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 Rs of Ls en 2x bijzetsluitplaat P 5115 (beste verstelbaarheid)
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4911/12, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4910 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4910 (links 

en rechts) en 2x bijzetsluitkom VS 4915 met 2x bijzetsluitplaat P 4915/12 
of:  Sluitgarnituur PM of VPM 4900/17, bestaande uit: 1x hoofdsluitkom VS 4900 met hoofdsluitplaat PM of VPM 4900/17 en 

2x bijzetsluitkom met sluitplaat VS 4905/12
Gedeelde vierkantstift 4918
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9492885651 4928/85 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9492885652 4928/85 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9492886651 4928/86 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9492886652 4928/86 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9492887651 4928/87 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9492887652 4928/87 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9492888651 4928/88 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9492888652 4928/88 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4928Comforte paniek achterdeur

Sloten - 65

2.3
2

Afgebeeld
4928/85



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4989 Excellence line cilinderbediend rolschoot

66 - Sloten

2.3
2

Toepassing
O.a. winkeldeuren
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor zowel links- als  rechtsdraaiende deuren bruikbaar
 - Uniforme afmetingen met Excellence 4900 en 5100 serie
 - Overdag in te stellen als "duwdeur" en in de nacht afgesloten op de haakschoten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Cilinderbediend
 - Tandwieloverbrenging
 - Zowel links als rechts bruikbaar
 - Verstelbare messing vernikkelde rolschoot d.m.v. schroef in schoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde afgeschuinde hoofdhaakschoot
 - Staal rechthoekige of afgeronde verzinkte voorplaat
 - Verpakt per stuk inclusief sluitgarnituur
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Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9498911550 4989/11 afgerond 1950 x 20  mm 55 mm per stuk

9498911650 4989/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9498912550 4989/12 afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per stuk

9498912650 4989/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

4989Excellence line cilinderbediend rolschoot

Sloten - 67

2.3
2

Afgebeeld
4989/12



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5113 Comfort line cilinderbediend

68 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten 
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening 

(tot bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Cilinderbediend
 - Tandwieloverbrenging
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Staal afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9511301553 5113/01 afgerond 1950 x 24  mm 55 mm per 5

9511301653 5113/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9511302553 5113/02 afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per 5

9511302551 5113/02 per stuk afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per stuk incl. sluitgarnituur

9511302653 5113/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9511311553 5113/11 afgerond 1950 x 20  mm 55 mm per 5

9511311653 5113/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9511312553 5113/12 afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per 5

9511312653 5113/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5113Comfort line cilinderbediend

Sloten - 69

2.3
2

Afgebeeld
5113/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5115 Comfort line cilinderbediend (t.b.v. levensloopconcept)

70 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Uniforme afmetingen met Comforte 4900 en 5100 series
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten 
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Cilinderbediend
 - Tandwieloverbrenging
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Staal afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9511501653 5115/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9511502653 5115/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9511511653 5115/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9511512653 5115/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5115Comfort line cilinderbediend (t.b.v. levensloopconcept)

Sloten - 71

2.3
2

Afgebeeld
5115/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5116 Comfort line krukbediend

72 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten 
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9511601553 5116/01 afgerond 1950 x 24  mm 55 mm per 5

9511601653 5116/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9511602553 5116/02 afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per 5

9511602551 5116/02 per stuk afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per stuk incl. sluitgarnituur

9511602653 5116/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9511611553 5116/11 afgerond 1950 x 20  mm 55 mm per 5

9511611653 5116/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9511612553 5116/12 afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per 5

9511612653 5116/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5116Comfort line krukbediend

Sloten - 73

2.3
2

Afgebeeld
5116/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5117 Comforte EasyExit voordeur

74 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voordeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Uniforme afmetingen met Comforte 4900 en 5100 series
 - Buitenzijde direct weer afgesloten na toegang
 - Snelle (nood) ontgrendeling binnenzijde, uit te schakelen voor extra beveiliging
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Mechanische uitvoering
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar)
 - Buitenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar d.m.v. sleutel (OneShot)
 - Binnenzijde vluchtfunctie, in- en uit te schakelen d.m.v. sleutel (EasyExit)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Bestel Rs voor draairichting 1 en 4 (4: dagschoot omleggen)
 - Bestel Ls voor draairichting 2 en 3 (3: dagschoot omleggen)
 - Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01
Gedeelde vierkantstift 4918

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9511701651 5117/01 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511701652 5117/01 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511702651 5117/02 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511702652 5117/02 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511711651 5117/11 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511711652 5117/11 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511712651 5117/12 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9511712652 5117/12 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5117Comforte EasyExit voordeur

Sloten - 75

2.3
2

Afgebeeld
5117/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5117 Comforte dubbelzijdig krukvrijloop voordeur

76 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voordeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Zowel aan binnen- als buitenzijde alleen toegang d.m.v. de sleutel
 - Na toegang is de deur direct weer afgesloten
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Mechanische uitvoering
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Buitenzijde en binnenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar d.m.v. sleutel (OneShot)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9511781651 5117/81 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511782651 5117/82 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511783651 5117/83 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511784651 5117/84 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5117Comforte dubbelzijdig krukvrijloop voordeur

Sloten - 77

2.3
2

Afgebeeld
5117/82



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5117 Comforte paniek voordeur

78 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voor(nood)deuren in de woningbouw en utiliteitsbouw
Niet toepassen i.c.m. een knopcilinder
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Buitenzijde direct weer afgesloten na toegang
 - Binnenkruk met paniekfunctie volgens EN 179
 - Groot gebruikersgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is
 - Mechanische uitvoering       (anti-fout bediening)
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Buitenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar -  Gecertificeerd volgens EN179, voorzien van CE markering 

d.m.v. sleutel (OneShot)    -  Bestel Rs voor draairichting 1 en 4 (4: dagschoot omleggen)
 - Binnenzijde met paniekfunctie volgens EN179  -  Bestel Ls voor draairichting 2 en 3 (3: dagschoot omleggen)
 - Messing vernikkelde dagschoot   -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit: 1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 
5105/01 Gedeelde vierkantstift 4918

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9511785651 5117/85 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511785652 5117/85 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511786651 5117/86 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511786652 5117/86 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511787651 5117/87 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511787652 5117/87 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511788651 5117/88 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9511788652 5117/88 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5117Comforte paniek voordeur

Sloten - 79

2.3
2

Afgebeeld
5117/85



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5118 Comforte EasyExit voordeur

80 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voordeuren in woning- en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Uniforme afmetingen met Comforte 4900 en 5100 series
 - Buitenzijde direct weer afgesloten na toegang
 - Snelle (nood) ontgrendeling binnenzijde, uit te schakelen voor extra beveiliging
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Elektro-mechanische uitvoering
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar)
 - Buitenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar d.m.v. elektronisch signaal (OneShot)
 - Binnenzijde vluchtfunctie, in- en uit te schakelen d.m.v. sleutel (EasyExit)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Bestel Rs voor draairichting 1 en 4 (4: dagschoot omleggen)
 - Bestel Ls voor draairichting 2 en 3 (3: dagschoot omleggen)
 - Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit: 1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 
5105/01 Gedeelde vierkantstift 4918

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9511801651 5118/01 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511801652 5118/01 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511802651 5118/02 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511802652 5118/02 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511811651 5118/11 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511811652 5118/11 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511812651 5118/12 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9511812652 5118/12 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5118Comforte EasyExit voordeur

Sloten - 81

2.3
2

Afgebeeld
5118/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5118 Comforte dubbelzijdig krukvrijloop voordeur

82 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voordeuren in woning- en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Zowel aan binnen- als buitenzijde alleen toegang d.m.v. een electronisch signaal
 - Na toegang is de deur direct weer afgesloten
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Elektro-mechanische uitvoering
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Buitenzijde en binnenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar d.m.v. elektronisch signaal (OneShot)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9511881651 5118/81 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511882651 5118/82 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511883651 5118/83 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511884651 5118/84 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5118Comforte dubbelzijdig krukvrijloop voordeur

Sloten - 83

2.3
2

Afgebeeld
5118/82



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5118 Comforte paniek voordeur

84 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Voor(nood)deuren in de woningbouw en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Niet toepassen i.c.m. een knopcilinder
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Buitenzijde direct weer afgesloten na toegang
 - Binnenkruk met paniekfunctie volgens EN 179
 - Groot gebruikersgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is
 - Elektro-mechanische uitvoering      (anti-fout bediening)
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Buitenzijde krukvrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar -  Gecertificeerd volgens EN179, voorzien van CE markering 

d.m.v. elektronisch signaal (OneShot)   -  Bestel Rs voor draairichting 1 en 4 (4: dagschoot omleggen)
 - Binnenzijde met paniekfunctie volgens EN179  -  Bestel Ls voor draairichting 2 en 3 (3: dagschoot omleggen)
 - Messing vernikkelde dagschoot   -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit: 1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 
5105/01
Gedeelde vierkantstift 4918

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9511885651 5118/85 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511885652 5118/85 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9511886651 5118/86 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511886652 5118/86 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9511887651 5118/87 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511887652 5118/87 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9511888651 5118/88 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9511888652 5118/88 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5118Comforte paniek voordeur

Sloten - 85

2.3
2

Afgebeeld
5118/85



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5123 Excellence line cilinderbediend

86 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Uniforme afmetingen met Excellence 4900 en 5100 serie
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Cilinderbediend
 - Tandwieloverbrenging
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Staal afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9512301553 5123/01 afgerond 1950 x 24  mm 55 mm per 5

9512301653 5123/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9512302551 5123/02 per stuk afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per stuk incl. sluitgarnituur

9512302553 5123/02 afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per 5

9512302653 5123/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9512311553 5123/11 afgerond 1950 x 20  mm 55 mm per 5

9512311653 5123/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9512312553 5123/12 afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per 5

9512312653 5123/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5123Excellence line cilinderbediend

Sloten - 87

2.3
2

Afgebeeld
5123/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5126 Excellence line krukbediend

88 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 - Uniforme afmetingen met Excellence 4900 en 5100 serie
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal afgeronde verzinkte voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9512601553 5126/01 afgerond 1950 x 24  mm 55 mm per 5

9512601653 5126/01 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per 5

9512602551 5126/02 per stuk afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per stuk incl. sluitgarnituur

9512602553 5126/02 afgerond 1700 x 24  mm 55 mm per 5

9512602653 5126/02 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per 5

9512611553 5126/11 afgerond 1950 x 20  mm 55 mm per 5

9512611653 5126/11 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per 5

9512612553 5126/12 afgerond 1700 x 20  mm 55 mm per 5

9512612653 5126/12 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per 5



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5126Excellence line krukbediend

Sloten - 89

2.3
2

Afgebeeld
5126/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5127 Comforte EasyExit achterdeur

90 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Achterdeuren in woning- en utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Uniforme afmetingen met Comforte 4900 en 5100 series
 - Snelle (nood) ontgrendeling binnenzijde, uit te schakelen voor extra beveiliging
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Bestel Rs voor draairichting 2 en 3 (2: dagschoot omleggen)
 - Mechanische uitvoering    -  Bestel Ls voor draairichting 1 en 4 (1: dagschoot omleggen)
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan
 - Binnen- en buitenzijde dagschoot altijd bedienbaar
 - Deur te vergrendelen door krukbeweging omhoog
 - Buitenzijde te ontgrendelen d.m.v. sleutel
 - Binnenzijde vluchtfunctie, in- en uit te schakelen d.m.v. sleutel (EasyExit)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit: 
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01
Gedeelde vierkantstift 4918

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9512701651 5127/01 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512701652 5127/01 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512702651 5127/02 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512702652 5127/02 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512711651 5127/11 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512711652 5127/11 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512712651 5127/12 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9512712652 5127/12 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5127Comforte EasyExit achterdeur

Sloten - 91

2.3
2

Afgebeeld
5127/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5127 Comforte dubbelzijdig krukvrijloop achterdeur

92 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Tussendeuren in utiliteitsbouw
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Indien slot vergendeld is zowel aan binnen- als buitenzijde alleen toegang d.m.v. een electronisch signaal
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Mechanische uitvoering
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Binnen- en buitenzijde dagschoot altijd bedienbaar
 - Deur te vergrendelen door krukbeweging omhoog
 - Buitenzijde en binnenzijde te ontgrendelen d.m.v. sleutel
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9512781651 5127/81 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512782651 5127/82 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512783651 5127/83 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512784651 5127/84 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5127Comforte dubbelzijdig krukvrijloop achterdeur

Sloten - 93

2.3
2

Afgebeeld
5127/82



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5127 Comforte paniek achterdeur

94 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Achter(nood)deuren in de woningbouw en utiliteitsbouw
Niet toepassen i.c.m. een knopcilinder
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Binnenkruk met paniekfunctie volgens EN 179
 - Groot gebruikersgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is
 - Mechanische uitvoering       (anti-fout bediening)
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Binnen- en buitenzijde dagschoot altijd bedienbaar -  Gecertificeerd volgens EN179, voorzien van CE markering
 - Deur te vergrendelen door krukbeweging omhoog -  Bestel Rs voor draairichting 2 en 3 (2: dagschoot omleggen)
 - Buitenzijde te ontgrendelen d.m.v. sleutel   -  Bestel Ls voor draairichting 1 en 4 (1: dagschoot omleggen)
 - Binnenzijde met paniekfunctie volgens EN179  -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01
Gedeelde vierkantstift 4918

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9512785651 5127/85 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512785652 5127/85 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512786651 5127/86 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512786652 5127/86 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512787651 5127/87 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512787652 5127/87 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512788651 5127/88 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9512788652 5127/88 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5127Comforte paniek achterdeur

Sloten - 95

2.3
2

Afgebeeld
5127/85



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5128 Comforte EasyExit achterdeur

96 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Achterdeuren in woning- en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Uniforme afmetingen met Comforte 4900 en 5100 series
 - Snelle (nood) ontgrendeling binnenzijde, uit te schakelen voor extra beveiliging
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Bestel Rs voor draairichting 2 en 3 (2: dagschoot omleggen)
 - Elektro-mechanische uitvoering   -  Bestel Ls voor draairichting 1 en 4 (1: dagschoot omleggen)
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan
 - Binnen- en buitenzijde dagschoot altijd bedienbaar
 - Deur te vergrendelen door krukbeweging omhoog
 - Buitenzijde te ontgrendelen d.m.v. elektronisch signaal
 - Binnenzijde vluchtfunctie, in- en uit te schakelen d.m.v. sleutel (EasyExit)
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01
Gedeelde vierkantstift 4918

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9512801651 5128/01 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512801652 5128/01 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512802651 5128/02 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512802652 5128/02 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512811651 5128/11 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512811652 5128/11 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512812651 5128/12 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9512812652 5128/12 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5128Comforte EasyExit achterdeur

Sloten - 97

2.3
2

Afgebeeld
5128/02



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5128 Comforte dubbelzijdig krukvrijloop achterdeur

98 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Tussendeuren in utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Indien slot vergendeld is zowel aan binnen- als buitenzijde alleen toegang d.m.v. een electronisch signaal
 - Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend
 - Elektro-mechanische uitvoering
 - Eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Binnen- en buitenzijde dagschoot altijd bedienbaar
 - Deur te vergrendelen door krukbeweging omhoog
 - Buitenzijde en binnenzijde te ontgrendelen d.m.v. elektronisch signaal 
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is (anti-fout bediening)
 - Staal verzinkte afgeronde voorplaat

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9512881651 5128/81 afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512882651 5128/82 afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512883651 5128/83 afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512884651 5128/84 afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5128Comforte dubbelzijdig krukvrijloop achterdeur

Sloten - 99

2.3
2

Afgebeeld
5128/82



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5128 Comforte paniek achterdeur

100 - Sloten

2.3
2

Toepassing
Achter(nood)deuren in de woningbouw en utiliteitsbouw
Te gebruiken in combinatie met toegangscontrolesystemen
Niet toepassen i.c.m. een knopcilinder
Geschikt voor deuren tot en met 2400 mm hoogte (deurdikte 38-40 mm)
Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met 2700 mm hoogte

Voordelen
 - Veiligheidsslot klasse extra zwaar inbraakwerend
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
 - Binnenkruk met paniekfunctie volgens EN 179
 - Groot gebruikersgemak door sleutelbediening boven de kruk
 - Anti-fout bediening voorkomt beschadiging van kozijnen door uitstaande haken
 - Makkelijk te installeren door beperkte infreesdiepte en grote verstelbaarheid van de sluitplaten
 - Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
 - Door speciale haakschootlengte kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een verstelbare sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot 

bij 8 mm kromgetrokken deuren)

Kenmerken
 - Krukbediend     -  Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Elektro-mechanische uitvoering   -  Haakschoten kunnen alleen uit indien deur dicht is
 - Links en rechts verschillend (dagschoot omlegbaar) -  (anti-fout bediening)
 - Binnen- en buitenzijde dagschoot altijd bedienbaar -  Staal verzinkte afgeronde voorplaat
 - Deur te vergrendelen door krukbeweging omhoog -  Gecertificeerd volgens EN179, voorzien van CE markering
 - Buitenzijde te ontgrendelen d.m.v. elektronisch signaal  -  Bestel Rs voor draairichting 2 en 3 (2: dagschoot omleggen)
 - Binnenzijde met paniekfunctie volgens EN179  -  Bestel Ls voor draairichting 1 en 4 (1: dagschoot omleggen)
 - Messing vernikkelde dagschoot   -  Geef bij bestellling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan

Extra bij te bestellen
Sluitgarnituur PM/VPM 5107/01, bestaande uit:
1x hoofdsluitplaat PM/VPM 5106/01 en 2x bijzetsluitplaat incl. opvulstuk VS 5105/01
Gedeelde vierkantstift 4918

SKH
98-08

2
SKH
98-08

3

Art.nr Type Model voorplaat Afmeting voorplaat Doornmaat Verpakking

9512885651 5128/85 Rs afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512885652 5128/85 Ls afgerond 1950 x 24  mm 65 mm per stuk

9512886651 5128/86 Rs afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512886652 5128/86 Ls afgerond 1700 x 24  mm 65 mm per stuk

9512887651 5128/87 Rs afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512887652 5128/87 Ls afgerond 1950 x 20  mm 65 mm per stuk

9512888651 5128/88 Rs afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk

9512888652 5128/88 Ls afgerond 1700 x 20  mm 65 mm per stuk



Veiligheidsmeerpuntssluitingen

5128Comforte paniek achterdeur

Sloten - 101

2.3
2

Afgebeeld
5128/85


