
SecuraInnovatief en doordacht glasbeslag

De beproefde Secura-sloten zijn nu nog handiger dankzij het masterkey- 
systeem en de sleutel met inwendige sleutelbaard!

De Secura-sloten worden voortaan voorzien van robuuste omkeer- 
sleutels met een vlak profiel en inwendige sleutelbaard, die bijzonder 
gemakkelijk in de binnencilinder kunnen worden gestoken en handig 
in gebruik zijn.

Nu nog meer gemak door nieuwe sleutel met 
inwendige sleutelbaard!

Een nieuwe, nog sterkere binnencilinder zorgt 
ervoor dat alle Secura-sloten met behulp van  
een masterkey geopend kunnen worden. 

Dankzij de verschillende sloten kunnen vitrines 
afzonderlijk toegankelijk gemaakt worden voor 
bepaalde gebruikers, terwijl een hoofdverant-
woordelijke met een masterkey alle vitrines  
kan openen.

Nieuw! Masterkey-systeem voor  
Secura-sloten!
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Overzicht van de voordelen van Secura-sloten

Secura-sloten bestaan uit de behuizing van het draaidruk- 
cilinderslot en een vervangbare binnencilinder. 

De universeel inzetbare binnencilinder is geschikt voor alle 
typen Secura-sloten. Door de verschillende sluitmogelijk- 
heden is hij geschikt voor zowel gelijksluitende als voor  
verschillend sluitende systemen. 

De binnencilinder kan met behulp van een demontagesleutel  
eenvoudig worden vervangen als het slot vervangen moet  
worden.

Secura-sloten bieden bescherming tegen optillen en uit elkaar duwen!

Secura-sloten zijn draaidrukcilindersloten voor glazen 
schuifdeuren. Hun uitgekiende constructie staat garant voor 
maximale veiligheid en bescherming tegen manipulatie. 

De speling die noodzakelijk is voor het inzetten van het glazen 
paneel zorgt er bij normale sloten voor dat de schuifdeuren 
uit de sponning kunnen worden getild. Korte of afbreekbare 
sluitpinnen bieden te weinig bescherming tegen manipulatie 
van buitenaf.

Secura-sloten zorgen ervoor dat de schuifdeuren bij het  
op slot draaien onwrikbaar met elkaar worden verbonden  
door middel van een L-bout die in de loopadapter grijpt.  
De schuifpanelen kunnen niet horizontaal uit elkaar worden 
geschoven of verticaal uit de sponning worden getild.

Secura-sloten zijn modulair opgebouwd!

Loopslot voor Supra en 
Robustus

Glaspaneel-vitrineslot 
voor Supra

Glasdeur-vitrineslot 
voor Penda/Bipenda

Overzicht van Secura-sloten


