SIEGENIA nieuwigheden voor u:

MAGNEETSLOT 111
Onze voordelen 3:
➊ Magneettechniek voor opdek binnendeuren
➋ Sluit zacht door geïntegreerde ontgrendelmagneet
in het kaderdeel
➌ Mooi design dankzij de verzonken schoot
in de slotkast

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimten,
zodat mensen zich hierin behaaglijk voelen: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Comfortabele oplossing
voor binnendeuren:
Magneetslot 111.

Als de deur geopend is, ligt de schoot in de
slotkast verzonken en sluit zo glad en vlak
met de voorplaat af. Hier is geen zichtbare
techniek met uitstekende hoeken en randen.

Eersteklas
tot in detail.

Voordelen voor de verwerker
slotmontage volgens DIN 18251-1 en
daardoor bruikbaar als 1 op 1 vervang-

Dat zorgt voor een hoogwaardig en mooi

ing van een traditioneel insteekslot

uiterlijk, dat door het gebruik van roest-

doorlopende uitvulling waardoor een

vrijstalen componenten nog extra wordt
benadrukt.
Bij het sluiten van de deur garanderen in het
kaderdeel geïntegreerde magneten voor het

derde aanschroefgat tussen schoot en
nachtschoot mogelijk is
2 fixatiepunten voor stabiele grip
tussen PVC uitvulling en sluitplaat

precieze naar buiten komen van de schoot

aandrukregeling door vijlneus in de

en daarmee voor het heel zachte sluiten,

sluitplaat

zonder dat u de schoot tegen het kader
hoort slaan. Nog een voordeel dat de gebruiker niet ziet: de magneettechniek zorgt
voor lichtlopend, behoedzaam en slijtage- en

machine hoeft niet opnieuw te
worden ingesteld omdat DIN wordt
aangehouden

onderhoudsvrij sluiten van de deur. Zelfs het

als BB, toiletuitvoering en ook als

bij andere oplossingen gebruikelijke smeren

dagslot leverbaar

komt te vervallen. Voor optimale duurzaamheid zorgt daarbij de extreem sterke permanente magneet van neodymium, die traditio-

onderhoudsvrije magnetische
dagschoot

nele oplossingen ver overtreft.

Voordelen voor de gebruiker
geen uitstekende hoeken en randen in
geopende toestand; hoogwaardige look
de dagschoot slaat niet tegen het kader
geruisloos, nauwelijks hoorbaar sluiten
van de deur
ontgrendelen van de schoot door moderne neodymium magneettechniek
functionele veiligheid door hoge kwaliteit van het materiaal
de magneet kan als hij is ingebouwd
niet worden verwijderd
soepel lopend en onderhoudsvrij

Meer technische informatie vindt u in het
Downloadportal.
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