B-Slide
Modulair meerpuntslot

ALGEMENE KENMERKEN
• Meerpuntslot voor schuifdeuren in aluminium en PVC.
• Modulair: het middenslot is eenvoudig uitbreidbaar naar een meerpuntslot (3-puntslot en meer)
met behulp van verlengstukken. Het middenslot en de verlengstukken bevatten een regelbare sluithaak.
• Het openen en sluiten van de schuifdeur gebeurt door middel van een tringel die in de voorplaat schuift
waardoor de sluithaken naar boven of naar onder bewegen.
• Het meerpuntslot wordt bediend met een raamkruk of een komgreep en kan vergrendeld worden door
middel van een cilinder.

TECHNISCHE KENMERKEN
• Volledig vervaardigd uit hoogwaardige materialen. De voorplaat, de tringel, de sluithaken en de schroeven
zijn in roestvrij staal. De kruknoot is in messing.
• Snelle en eenvoudige montage met speciale koppelingen tussen het middenslot en de verlengstukken.
• Slot met vierkantstift verkrijgbaar in 3 verschillende doornmaten: 11.6, 14.1 en 20.6 mm.
• Meerpuntslot is beschikbaar met een U-vormige voorplaat van 15.2 mm.
• De verlengstukken zijn verkrijgbaar in 2 lengtes: 350 mm en 640 mm.
• Eenvoudige regeling van de sluithaken: 4 mm.
• Anti-foutbediening: in geopende stand blijven de sluithaken op hun plaats.
• Anti-kantelschroeven: bij gebruik van slechts één kruk zal het slot niet kantelen door het gebruik
van anti-kantelschroeven.
• De van onder naar boven schuivende sluithaak voorkomt het uitheffen van de vleugel.
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• Vergrendeling met standaard eurocilinder.
• Geleidingsstukken waardoor de sluithaken beter in de profielgroef glijden en beter beschermd zijn.
• Raamkrukken: verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren. B-Slide kan eveneens bediend worden met een
Sobinox handgreep uit roestvrij staal of een Horizon handgreep.
• Komgreep: verkrijgbaar in natuur geanodiseerd en in meer dan 450 RAL-kleuren.

