Waar op letten na de plaatsing?
Onze monteurs werken zo zorgzaam als maar
mogelijk in functie van de werkomstandigheden.
Na Verona.pro komen er nog heel wat mensen
op uw werf.
De eindkwaliteit van uw schrijnwerk is sterk
afhankelijk van de zorg die alle vakmensen
besteden op uw werf.

Waar op letten
na de plaatsing?

Beoordelen
zichtbare fouten

Laat uw ramen en deuren beschermen (afdekken met
plastic of “peel-off’-coating) tegen pleisterwerken en
mortelspecie. Uw stukadoor en uw voegwerker hebben
de verplichting om deze klus te klaren voor ze aan hun
werkzaamheden beginnen. Let er tevens op dat zij
plakband gebruiken die geen blijvende lijmresten op uw
profielen nalaten. Bij het morsen van metselspecie of
pleisterwerk, zo snel mogelijk (voor het droog is) afspoelen met overvloedig water. Zorg er ook voor dat steeds
de volledige oppervlakte van de beglazing wordt afgedekt, dit om thermische breuken te voorkomen.

Het bouwproces is steeds de uiting van creatief, eenmalig vakmanschap. Het is nooit seriewerk. Hoewel wij
maximale zorg besteden aan onze producten, kan er
altijd een klein foutje voorkomen.

Gebruik ten allen tijde de méérpuntsluiting van uw
deuren. Dit zal kromtrekken van uw deuren tegengaan
tijdens de bouwfase.
Trek geen kabels of andere vreemde voorwerpen door
gesloten ramen, deuren en poorten.
Vermijd krassen. Spoel scherp stof of bevulling eerst af
met overvloedig water.
Vermijd krassen op uw vloer. Spoel bevuiling onder de
deuren weg met water.
Wees ook streng op andere vakmensen. Rijden met
kruiwagens over onderregels van deuren, ramen,
schuifdeuren, stoten met voorwerpen tegen uw schrijnwerk, kabels via het buitenschrijwerk, ladders tegen het
schrijnwerk... kunnen allemaal schade aanbrengen.
Sommige profielen zijn beschermd door een speciale
folie. Ook hier is het wenselijk (zeker aan buitenzijde)
om die folie niet te lang op de profielen te laten kleven.
Verwijder de folie aan buitenzijde zeker vooraleer uw
gevel wordt gevoegd, zodat deze niet wordt “mee-gevoegd”. Aan de binnenzijde laat u deze beschermfolie
(indien aanwezig) best hangen tot na de interventie van
de stukadoor.
Verwijder in geen geval steunen geplaatst onder uw
ramen, schuiframen... Deze worden geplaatst om
stabiliteit en het goede functioneren van zware elementen te garanderen. Laat ze ook niet wegnemen door
andere vakmensen.
Laat geen enkel raam- of deuranker lostrekken. Bij
problemen voor andere vakmensen kan u hierdoor
telefonisch contact met ons opnemen.

SCHADE AAN OPPERVLAK, KRASJES, VLEKKEN...
Vuistregel: u kijkt bij daglicht naar de betrokken plaats:
buitenzijde: afstand van 5m, onder hoek van 60°.
binnenzijde: afstand van 3m, onder hoek van 60°.
Als het gebrek van op die afstand nauwelijks of niet
zichtbaar is, dan wordt het als aanvaardbaar
beschouwd.
ZICHTBARE GEBREKEN AAN GLAS
Krassen en oppervlaktebeschadiging buiten- en
binnenzijde.
Enkel gewaarborgd door Veronapro bij melding binnen
de 5 dagen na plaatsing.
Was dan ook liefst uw ruiten zo snel mogelijk na de
uitvoering van de montage, om aanspraak te kunnen
maken op de waarborg.
Glas is breekbaar en op maat
Onze monteurs hebben een loodzwaar werk, waarvoor
wij enig begrip vragen. Het is dus best mogelijk dat
tijdens de behandeling een glasvolume stuk gaat. Geen
zorg: wij bestellen dit glas meteen opnieuw en zorgen
voor een spoedige vervanging.
“Float”-beglazing
De productie van floatglas is een industrieel procédé
waarbij kleine onvolmaaktheden onvermijdelijk zijn.
Luchtbellen met diameter kleiner dan 2mm of krasjes
met een lengte korter dan 15 mm horen niet tot de
garantie. De glasproducenten vermelden daarenboven
dat de waarnemer van binnen naar buiten dient te kijken
bij een lichtsterkte van 500 candela (betrokken lucht) en
dat hij zich op een afstand van minimum 2 meter dient te
bevinden voor observatie.
Zichtvermindering, dampvorming, vlekken ... tussen
de beglazing
Dit valt onder onze tienjarige waarborg na inspectie ter
plaatse door onze diensten. Het glas wordt gratis
vervangen, het werkloon en de verplaatsing voor vervanging worden wel aangerekend. (niet de inspectie door
onze kwaliteitsdienst).

Ingewerkte kruiskozijnen tussen glas
Een, met het oog zichtbare, afwijking op rechtheid,
verwerking... valt onder garantie.
Opgelijmde kruiskozijnen
Deze worden, afhankelijk van het type kruiskozijn en het
materiaal, soms afgewerkt met silicone. Het opkitten van
kruiskozijnen is een vak op zich en wij vragen ook begrip
bij uw beoordeling hiervan.
Bij getemperde (geharde) beglazing
is er altijd optische vertekening. Het ziet er dus nooit
volledig vlak uit.
ZICHTBARE GEBREKEN AAN HOUTEN SCHRIJNWERK
Opmerking bij aankoop houten schrijnwerk
Het aanbrengen van twee extra verflagen in de fabriek
betekent nooit dat het houten schrijnwerk volledig is
“afgelakt”. Een eindlaag dient mogelijks nog te worden
uitgevoerd na de volledige afwerking van de werken en
valt in geen geval ten laste van belorama.
“Blushing”-effect
Vlekvorming of witte waas bij een eerste blootstelling
aan het buitenlicht is mogelijk. Dit verdwijnt na uitdroging. In geval van extreem vochtig weer, kan dit maximaal 3 maanden duren. Raak deze vlekken vooral niet
aan.
Tintverschil
Hout is een natuurlijk product. Tint-verschijnselen, vooral
bij niet-dekkende afwerkingslagen, kunnen niet als een
tekortkoming worden gezien.

Extrusie-strepen met glansverschillen
Deze zijn inherent aan het productieproces van in de
massa gekleurde kunststof profielen. Met folie beklede
profielen zijn hiervoor een stuk minder vatbaar.
ZICHTBARE GEBREKEN AAN ALUMINIUM
SCHRIJNWERK
Strepen in de langsrichting van profiel
Bij geanodiseerde profielen (natuurkleur) is dit onvermijdelijk. Tevens zijn er ook grote nuance verschillen mogelijk
in hetzelfde kleur.
Krassen op gemoffeld aluminium
Bij de verwerking besteden wij de meeste zorg aan het
vermijden van krassen. Krassen die na montage (door
derden) zijn veroorzaakt zijn soms heel moeilijk te verwijderen of te herstellen.

Onderhoud van uw
schrijnwerk
Wij zorgen voor onderhouds-’arm’ schrijnwerk. Maar niets
is onderhouds’vrij’. Door aandachtig onze richtlijnen te
volgen, zorgt u voor jarenlang plezier aan uw investering.
Uw profielen dienen regelmatig te worden afgewassen,
zodat het vuil zich niet definitief inbakt in de oppervlakte.
Standaard ruitenwas of afwaszeep (niet agressief) zijn
hiervoor aangewezen.
HOUTEN SCHRIJNWERK
MET DRINKINGSLAAG OF “ONBEHANDELD”

Natuurlijke kleine knopen of knuisten in de houtstructuur
Enkel de loskomende knopen zijn ontoelaatbaar voor
buitenschrijnwerk.

Nabehandling uiterlijk één maand na plaatsing.
De drenkingslaag is een tijdelijke bescherming, die rot- en
schimmelwerend is. Om vervorming, kromtrekken,
barsten... te vermijden, vraagt uw schrijnwerk om een
nabehandeling met aangepaste hout-oliën uit te voeren.

ZICHTBARE GEBREKEN AAN PVC SCHRIJNWERK

Nabehandeling: lichtjes opschuren, afstoffen en aanbrengen van drie borstellagen hout-olie.

Kleurverschillen
Enkel lichte kleurverschillen tussen profielen, deurpanelen, raamprofielen, plooihoeken en andere afwerkingen
zijn aanvaardbaar.
Lichte krasjes
Krassen worden beoordeeld op de algemene vuistregel
en kunnen perfect ter plaatse weggewerkt worden.

GESPOTEN HOUTEN SCHRIJNWERK
Aan te raden nabehandeling
Ook houten schrijnwerk met extra afwerkingslagen heeft
mogelijks een nabehandeling nodig.
Dit zorgt voor een extra bescherming maar ook om
eventuele schade van andere vakmensen te herstellen.

Nabehandeling: goed afstoffen en afwassen, eventueel
ontvetten en opnieuw schilderen. Houten schrijnwerk
met drenkingslaag of “onbehandeld”.
Bij het nalaten van deze nabehandeling binnen de
maand na uitvoering, vervalt helaas elke garantie op
scheluw-trekken, barstvorming en waterdichtheid.

Extra aandachtspunten
Afwatering onderaan de raamkaders
Regelmatig nazien op verstopping, wil u risico op
waterinfiltratie vermijden
Agressieve producten
Was uw houten schrijnwerk NIET met agressieve
producten (ammoniak, white spirit,...)
SCHRIJNWERK IN PVC
Niet onderhoudsvrij
ruiten, omlijstingen en profielen dienen regelmatig
gewassen te worden.
Nooit droog reinigen
Dit kan krassen of schrammen veroorzaken.
Hardnekkige vlekken
Voor elke toepassing is een aangepast product
verkrijgbaar bij Veronapro.
Voor PVC is dit de VEKAPRO. Hier zijn diverse
reinigingsproducten voor te verkrijgen afhankelijk
van de toepassing. Raadpleeg onze cataloog voor
meer informatie.
Reinig minstens 4 maal per jaar
Uw profielen dienen minstens 4 keer per jaar mee
gereinigd worden.
ALUMINIUM SCHRIJNWERK
Nooit autopolish gebruiken
Op geanodiseerde profielen mag je nooit autopolish
gebruiken. Hierdoor verlies je de garantie.
Gebruik een vochtige doek of spons
Nooit droog reinigen. Dit kan namelijk krassen of
schrammen veroorzaken.

Gebruik de juiste producten
Gebruik een neutrale zeep of raadpleeg de cataloog
voor specifieke producten.
Reinig minstens 4 maal per jaar
Uw profielen dienen minstens 4 keer per jaar mee
gereinigd worden.
Doffer worden van poederlak is normaal na
verloop van jaren.
Een behandeling met autopolish doet dan wonderen.
Let wel, op geanodiseerde profielen mag je nooit
autopolish gebruiken.
ONDERHOUD GLAS
Gebruik altijd overvloedig veel water
Nooit droog reinigen. Dit kan krassen in uw glas
geven.
Gecoate beglazing
Gebruik een PH-neutrale zeep (gewoon wasmiddel,
maar geen afwasmachine-middel)
Trek na met een rubber trekker en wrijf droog
met een zachte badstofdoek
Nooit hoge drukreiniger gebruiken op uw glas.
Verwijderen kalkaanslag
Raadpleeg de cataloog van Veronapro voor speciale
producten om dit te verwijderen.
ONDERHOUD DICHTINGEN
Dichtingen
Was deze dichtingen regelmatig mee af.
TIP: Gebruik onze ‘Seal Protect’ hiervoor.
Deze is via onze site aan te kopen.

Silicone dichtingen regelmatig reinigen met
neutrale zeep
TIP: Vogels pikken soms de silicone, dichtingen en
mousseband stuk. Neem vogelwerende maatregelen om schade te voorkomen.
Silicone jaarlijks controleren
Silicone, dichten en mousseband dient aan de
buitenzijde jaarlijkst te worden gecontroleerd op
elasticiteit, dichtingen en schade. Dit dient onmiddellijk hersteld te worden waar nodig, dit om
gevolgschade te voorkomen.
ONDERHOUD HANG- EN SLUITWERK

*
*
*
*

Garantie storingsvrije, soepele werking en maximale
levensduur
Controleer op werking en smeer ze één maal per jaar in
met kruipolie of vet.
Stroever worden van cilindersloten
Gebruik speciale ‘grafiet’-smeermiddelen
en smeer NOOIT olie of vet in de cilinder.

Garantie
Buitenschrijnwerk: 10 jaar
Glas en beglazing: 10 jaar
Hang- en sluitwerk: 2 jaar

Voor alle details van onze garantie verwijzen we u
graag naar onze website waar u het garantievoorwaarden kan downloaden.

Meldingsformulier
zichtbare schade
We verzoeken u beleefd om zichtbare schade binnen
de 48u na plaatsing en/of levering te melden.
Deze melding dient te gebeuren via ons formulier op
de site: www.belorama.be/dienst-na-verkoop
Na het ontvangen van de informatie
zullen wij zo spoedig mogelijk
contact met u opnemen voor een
passend gevolg.

*

Handige tools

PLAATSEN OF VERVANGEN VAN CILINDER

5. Sleutel altijd recht, niet schuin uittrekken
6. Sleutel niet geforceerd draaien.

Op een eenvoudige manier kan u zelf uw cilinder
plaatsen of vervangen. Hierbij de nodige richtlijnen.
TIP: op de plaats hierboven aangeduid door de
schroevendraaier: de schroeven van de cilinder
zonder spanning op te zetten aandraaien

Aanwijzingen voor montage en gebruik
voor mechanische sluitingen
1. Cilinders niet met geweld insteken.
2. Trek de deur niet met sleutel open of dicht

3. Geen beschadigde of verbogen sleutels in
cilinder steken.
4. Standaard: sluitbaar van één van beide zijden

7. Steek geen vreemde voorwerpen in het sluitkanaal.
8. Cilinder 2 maal per jaar met speciale verzorgingsproducten smeren, in geen geval grafiet
gebruiken.

9. Zo neemt u de maat op voor de profielcilinder
A: Midden bevestigingschroef tot voorkant
buitenbeslag
B: Midden bevestigingschroef tot voorkant
binnenbeslag

ONDERHOUD EN VERZORGING CILINDER

Van beslagdelen die voor de veiligheid belangrijk
zijn, moet regelmatig gecontroleerd worden of ze
goed vastzitten en of er geen slijtage aanwezig is.
In voorkomend geval moeten de borgschroeven
vastgezet worden en de defecte onderdelen
vervangen worden.
De mechanische sluitfunctie en de soepele
vergrendeling van het sluitsysteem moeten regelmatig (bv. minstens 1 keer per kwartaal) met de
sleutel getest worden.

Minstens één maal per jaar - volgens het gebruik ook
vaker - moeten alle bewegende delen en alle toegankelijke smeerpunten van het sluitsysteem en mechanisch
en / of elektronisch op hun werking worden gecontroleerd.

TIP: Silicone spray moet verenigbaar zijn met de
materialen van het raam.

Om de bescherming tegen corrosie van de beslagdelen
niet te verminderen, mogen uitsluitend ph-neutrale
schoonmaak- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt,
die geen schuurmiddelen bevatten.
Elektronische componenten alleen droog schoonmaken.

AFREGELEN VAN UW RAMEN
1. Instellen van de aanpersdruk op de schaararm

3. Oplichten of laten zakken van het raam
Vervolgens afstellen van de zijkant van het raam
op de hoekspeun en instellen van de aanpersdruk op de hoekspeun

2. Afstellen van de zijkant van het raam op de
schaararm
4. Instellen van de aanpersdruk op de sluitnok

Indien u op een later tijdstip de vleugelinstelling
wilt aanpasse, adviseren wij u contact op te
nemen met belorama die een specialist is op het
gebied van afregelen van uw hang- en sluitwerk.

Troubleshooting: bluematic EAV
STORING

BETEKENIS

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

Deur sluit niet automatisch

of massieve haakschoten
niet gesloten

- Deur kromgetrokken
- te hoge aanduwdruk
- deur niet goed ingebouwd

- Montage controleren
c.q. sluitplaten
- scharnieren afstellen

Schoot blijft ‘hangen’

Deur in middenbereik niet
gesloten

c.q. freezing bij de hoofdslotkast onvoldoende

c.q. freezing verbeteren

Deur kan niet gesloten
worden

Taster blijft aan sluitplaat
‘hangen’

Montage deurvleugel niet
optimaal

Bij het sluitplaat: de
sluitplaat in hoogte verschuiven door middel van een
schroevendraaier

Motor werkt niet, hoewel
de deur van spanning
voorzien is

Deur kan niet geopend
worden’

geen stroom via kabelverbinding

Kabelverbinding controleren
(bv. bij KÜ-T1-FT contacten,
bevestiging)

Deur ontgrendelt niet via
motor

Motor werkt niet

Stroomstoring

Mechanisch via profielcilinder / kruk ontregelen dan
opnieuw via profielcilinder
vergrendelen.

Uitval van voeding

Werking van de voeding
controleren

Stroomtoevoer onderbroken,
bijvoorbeeld bij kabelverbinding

KÜ controleren, in voorkomend geval steekverbinding
corrigeren en/ of contacten,
bevestiging controleren

Aansluitingsfout

Bekabeling op juistheid
controleren.

Troubleshooting: bluemotion
STORING
4 x korte signaaltoon
De vergrendeling heeft
plaatsgevonden maar
draait niet soepel en kan
zo op termijn worden
beschadigd.

MOGELIJKE OORZAAK
bijvoorbeeld:
- stroef ont-/vergrendelen
- deur vertrokken
- deurvleugel hangt
- incorrecte montage

Aanwijzing:
De vergrendeling functioneert nog correct

OPLOSSING

- controleer deurmontage (vb. speling sponning)
- deur opnieuw afstellen (vb. de verstelbare sluitplaten
justeren, scharnieren afstellen)
Aandacht!
Alarmtoon (4 x kort) als gevolg van stroef vergrendelen
wordt 10 x weergegeven; daarna wordt de motorische
vergrendeling geheel geblokkeerd om verdere schade
te voorkomen! Als het systeem geblokkeerd is hoort u
alleen nog maar 5 sec. een korte pieptoon (30x) bij
gebruik van de elektrische vergrendeling.
De elektrische blokkering van de vergrendeling kan
weer op nul worden gezet als de oorzaak voor de
storingsmeldingen is verholpen. Hiertoe de toets voor
nulstelling van het storingsgeheugen op de externe
sturing ongeveer 6 sec. gedrukt houden. Daarna volgt
er een signaaltoon en het geheugen is gewist!
Belangrijk: Foutenteller is gewist, maar de oorzaak van
de fout niet!

10 x signaaltoon
ca. 1 seconde lang
De ont-/vergrendeling kon
niet worden uitgevoerd,
motor terug in uitgangsstelling.
Aandacht:
De vergrendeling kan nog
gesloten zijn (gedeeltelijk).
5 seconden lang, korte
signaaltonen (ca. 20x)

Ont-/vergrendeling te stroef,
bijvoorbeeld omdat :
- de vergrendeling tegen een
obstakel stootte
- de deur extreem is kromgetrokken
- de schoot niet in de sluitplaat
is geklikt
- de profielcilinder kan niet vrij
draaien
- stelling van de sluitneus is
groter dan 30°

Klantenservice informeren!
Deur dichttrekken, handmatig met de sleutel openen,
knop van de deuropener indrukken, werkingstest
doorvoeren. Verder :
- sluitplaten controleren op beschadiging
- instellingen van de deur (sluitplaten, kier van de sponning controleren)
- hoek justeren
- profielcilinder controleren

Stroomstoring

Vergrendeling mechanisch met sleutel / deurkruk
bedienen.

Aandacht!
Alarmtoon 10 x na elkaar = blokkering.

Aanwijzing : Bij stroomstoring tijdens de ver-/ontgrendeling gaat de motor met accustroom in een bepaalde
stelling. Er zijn geen verdere signalen voor bedrijf met
accustroom.
Geen bevestigingssignaal

- stroomstoring
- magneet buiten reikwijdte
- vergrendling in dagmodus

- mechanisch bedienen met sleutel / deurkruk
- afstelling deur controleren

Geen automatische
vergrendeling

- systeem in dagmodus
- deur niet compleet dicht
- magneet niet juist afgesteld
- stroomstoring
- de profielcilinder kan niet vrij
draaien

- in nachtmodus zetten
- deur goed dichttrekken of afstellen
- magneet juist afstellen
- stroomtoevoer controleren
- kabelovergang controleren
- vrijloop van de profielcilinder controleren

Troubleshooting: bluemotion
STORING
Altijd automatische
vergrendeling

MOGELIJKE OORZAAK
Systeem in nachtmodus

OPLOSSING
- in dagmodus zetten

Deur kan handmatig niet
volledig worden vergrendeld

- de profielcilinder kan niet vrij
draaien
- stelling van de sluitneus is
groter dan 30°

- profielcilinder controleren
- stelling sluitneus controleren

Geen signaaltoon bij
gebruik van de transponder

- transponderchip te ver weg
van de antenne
- transponderchip niet lang
genoeg bij antenne gehouden
- stroomstoring

- transponderchip dichter bij de antenne bewegen
ca 0 - 5 cm
- transponderchip langer voor antenne bewegen

Radiogr. ontvanger
ontvangt geen signaal

- batterijen van de zender zijn
te zwak
- reikwijdte is te gering

- batterij verwisselen
- radiogr. handzender dichterbij bewegen (max. 3 cm
in open ruimte)

Deur opent niet met de
radiogr. zender.
LED van de handzender
brandt niet of knippert.

- batterij leeg

Batterijen van de handzender verwisselen

Deur opent niet met de
radiogr. zender. LED van
de handzender brandt
niet.

Handzender nog niet ingeprogrammeerd

Handzender controleren en / of opnieuw
inprogrammeren

Geen uitgangsstelling bij
stroomstoring

Accu / batterij werkt niet meer

Accu / batterij vervangen

AANDACHT! Als de stroomtoevoer is onderbroken kunnen er systeemstoringen optreden! Als de
stroomtoevoer weer werkt justeert het systeem zich weer vanzelf (Homing). Ter voorkoming van
storigen raden wij de accu / batterij “T-HT BATTERIJ MET AUTOMATISCHE OPLADING” aan.

Key one X-pert (XR) Winkhaus

Dubbele profielcilinder (FZG) XR01/15
met vrijloopfunctie voor anti-paniek meerpuntsvergrendeling. Minimale lengte 61mm (30.5 + 30.5). Meenemer
360° vrij draaiend.
Dubbele profielcilinder XR51
Tweezijdig sluitbaar, met gevarenfunctie. Minimale lengte
61 mm (30.5 + 30.5)

TECHNISCHE KENMERKEN
- aantal verschillende sluitingen: > 50.000
- conform DIN 18252 en EN1303
- tegen corrosie beschermd met niet-toxische stoffen,
behuizing messing vernikkeld
- corrosievrije sleutel (standaard geleverd met 3 sleutels)
- meervoudige paracentrisch sleutelprofiel
- kenstiften van gehard staal
- standaard voorzien van SKG
- standaard beveiliging tegen manipulatie door speciale
stiften
- 5 geveerde, massieve stiften per zijde
- versterkte sleutelgeleiding door speciale cilinderkernen
- meenemer uit sinterstaal
- meer combinatiemogelijkheden met veiligheidsbeslag
door een verlengde 13 mm sleutelschacht

VERLENGINGEN

Dubbele profielcilinder XR 77 korte cilinder asymmetrisch
standaard dubbele cilinder met minimale lengte 62 mm
(27 + 35)
Dubbele profielcilinder XR 71 korte cilinder
Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 55 mm
(27.5 + 27.5)
Dubbele profielcilinder XR 5 7asymmetrisch
Tweezijdig sluitbaar, met gevarenfunctie
Minimale lengte 62 mm (27 + 35)

- verlengingen in stappen van telkens 5mm

OPTIES
- behuizing in kleur messing mat

TECHNISCHE INFORMATIE
Enkele profielcilinder XR 02
minimale lengte 40 mm, maat A=30.5mm
meenemer achtvoudig verstelbaar

Dubbele profielcilinder XR 01
standaard dubbele cilinder met minimale lengte 61 mm
(30.5 + 31.5)

Enkele profielcilinder XR 04
Minimale lengte 61 mm (30.5 + 30.5)
Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder

Keytec VS - monocilinder met veiligheidscertificaat Winkhaus
WINKHAUS

TECHNISCHE KENMERKEN

- conform DIN18252 en EN1303
- 5 geveerde massieve stiften per zijde en paracentrisch
sleutelprofiel
- additioneel met max 8 veerloos aangestuurde radiaalstiften
- gescheiden profielrijen tussen centraal- en (generale-)
hoofdsleutelsystemen
- ergonomisch vormgegeven sleutel van nieuwzilver
- behuizing messing vernikkeld
- standaard beveiliging tegen manipulatie door speciale
stiften

Dubbele profielcilinder VS 71 korte cilinder
standaard dubbele cilinder met minimale lengte 55 mm
(27.5 + 27.5)
Dubbele profielcilinder (FZG) VS 06/15 asymmetrisch
met vrijloopfunctie voor anti-paniek meerpuntsvergrendeling. Minimale lengte 61 mm (28 + 33). Meenemer 360°
vrij draaiend
Dubbele profielcilinder VS 57 asymmetrisch
Tweezijdig sluitbaar, met gevarenfunctie
Minimale lengte 63 mm (28 + 35)

OPTIES
- SKG
- Behuizing in kleur messing mat en messing gepolijst

TECHNISCHE INFORMATIE
Enkele profielcilinder VS 02
minimale lengte 40 mm, maat A=30.5mm
meenemer achtvoudig verstelbaar

Dubbele profielcilinder VS 01
standaard dubbele cilinder met minimale lengte 61 mm
(30.5 + 31.5)
Dubbele profielcilinder (FZG) VS 01/15
met vrijloopfunctie voor anti-paniek meerpuntsvergrendeling. Minimale lengte 61mm (30.5 + 30.5). Meenemer
360° vrij draaiend.
Dubbele profielcilinder VS 51
Tweezijdig sluitbaar, met gevarenfunctie. Minimale lengte
61 mm (30.5 + 30.5)

Knop profielcilinder VS 04
Minimale lengte 61 mm (30.5 + 30.5)
Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder
Knop profielcilinder VS 09 asymmetrisch
Minimale lengte 61 mm (28 + 33)
Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder

