
Eurocilinderslot MG

Bol-/krukset

Gebruik het cilinderslot met bol-/krukset om een deur 
te verkrijgen die gesloten is aan de buitenzijde, te 
openen met een sleutel, en die van binnenuit te 
openen is met een deurkruk. Het slot is verkrijgbaar in 
2 versies. Kit 5800 is voorzien van een SAG slot zonder 
nachtschoot, en kit 5810 omvat een SAG slot met een 
nachtschoot met noodontgrendeling. Dit betekent dat 
het mogelijk is de deur te openen van binnenuit, zelfs 
als de deur op slot is gedraaid.

Zowel de slotkast als de aanslagplaat zijn verstevigd 
met een gelaste stalen afdekplaat om het risico op 
manipulatie te verminderen. Extra beugels maken het 
onmogelijk om de deur te openen door haar zijwaarts 
te trekken.

Combineer dit slot met onze profielcilinders.
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DATA

Afmetingen (benaderend)

B x H x D
70 mm x 290 mm x30 mm
 
Het slot wordt geleverd in een kit voor eenvoudige montage 
ter plaatse, passend op onze verschillende deuren.
 
Eurocilinderslot bol-/krukset met nachtschoot:

enkele draaideur - kit 5810
dubbele draaideur - kit 5830

Eurocilinderslot bol-/krukset zonder nachtschoot:

enkele draaideur - kit 5800
dubbele draaideur - kit 5820

Afmetingen (benaderend)

B x H x D
70 mm x 290 mm x30 mm
 
Het slot wordt geleverd in een kit voor eenvoudige montage 
ter plaatse, passend op onze verschillende deuren.
 
Eurocilinderslot bol-/krukset met nachtschoot:

enkele draaideur - kit 5810
dubbele draaideur - kit 5830

Eurocilinderslot bol-/krukset zonder nachtschoot:

enkele draaideur - kit 5800
dubbele draaideur - kit 5820

PROFIELCILINDERS

Artikelnummer: Omschrijving:
89051081 Dubbele 

profielcilinder
verschillend 
sluitend

89051089 Dubbele 
profielcilinder
gelijksluitend

Artikelnummer: Omschrijving:
89051095 Enkele 

profielcilinder
verschillend 
sluitend

89051096 Enkele 
profielcilinder
gelijksluitend

Artikelnummer: Omschrijving:
89051081 Dubbele 

profielcilinder
verschillend 
sluitend

89051089 Dubbele 
profielcilinder
gelijksluitend

Artikelnummer: Omschrijving:
89051095 Enkele 

profielcilinder
verschillend 
sluitend

89051096 Enkele 
profielcilinder
gelijksluitend
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