MAGNEETSLOTEN
Heeft u last van klapperende deuren, irriteert u zich aan die lelijke sluitlip op het kozijn of blijft u weleens met uw kleding of handen achter de dagschoot
hangen? Met magneetsloten is dit verledentijd!
Uw bestaande binnendeursloten zijn makkelijk te vervangen door deze magneetsloten daar de slotkast volgens de Nederlandse standaard maatvoering
binnendeursloten is gemaakt.
Een groot voordeel van een magneetslot is het feit dat de dagschoot bij een geopende deur niet uitsteekt. Hierdoor blijft u niet meer met uw kleding of
handen achter de schoot haken. Een sluitplaat met lelijke sluitlip is niet meer nodig omdat de dagschoot pas uit het slot schiet na het sluiten van de deur.
Voordelen op een rij:
-Minder weerstand bij het sluiten van uw deur
-Geen klapperende deuren
-Zowel links als rechtsom bruikbaar
-Geen uitstekende dagschoot
Standaard slot

Magneetslot

-Sluitlip van de sluitplaat niet meer zichtbaar aan de buitenkant.
Standaard slot met sluitlip

Magneetslot zonder sluitlip

-Sluitkom te monteren in zowel stalen als houten kozijnen (zie montage handleiding)
-Nederlandse standaard maatvoering

MONTAGE HANDLEIDING:

Deze sluitkom is universeel en kan gebruikt worden in zowel houten, als de meest voorkomende stalen kozijnen.
Let op! Bij een stalen kozijn waar deze sluitkom niet direct past zijn er een aantal mogelijke creatieve oplossingen
waarbij het magneetslot toch te gebruiken is. Deze creatieve oplossingen zijn te vinden op de volgende pagina.

MONTAGE IN HOUTEN KOZIJN
Plaats de sluitkom in het
uitgefreesde gat van het kozijn
en bevestig deze met
bijgeleverde schroeven.

MONTAGE IN METALEN KOZIJN
Plaats de sluitkom in het metalen
kozijn. Borg de sluitkom door de
aangegeven clipjes achter het
kozijn te drukken.

SLUITKOM:

De universele sluitkom voor het magneetslot voor stalenkozijnen is gemaakt voor houten kozijnen en de meest voorkomende standaard opdekdeurkozijnen.
Voor houten kozijnen kan de sluitkom in het uitgefreesde gat gemonteerd worden d.m.v. de bijgeleverde schroefjes.
Er zijn veel soorten stalen kozijnen in de omloop waardoor het helaas onmogelijk is om een sluitkom te ontwikkelen welke op elk kozijn past.
Wanneer dit het geval is, kunnen hier creatieve oplossingen voor bedacht worden, zodat het magneetslot toch werkt.

1. Berkvens standaard kozijn

2. Demonteer de sluitplaat

3. Druk de magneet sluitkom in het kozijn

1. Theuma kozijn standaard

2. Sluitplaat Theuma kan gemonteerd blijven
Druk de magneet sluitkom in de sluitplaat

Wanneer de magnetische sluitkom niet in het stalen kozijn of sluitplaat past, kunnen onderstaande creatieve oplossingen om het magneetslot toch te
monteren een uitkomst bieden.

Door de magneet uit de sluitkom te halen kan deze tegen de achterkant van deze sluitplaat gemonteerd worden door magnetisme en een dotje Polymax kit.

Video sluitkom montage t.b.v. magneetslot in kozijn

