Yale opdek slot

LIPS opdek slot

De SluitkomTM

Want voorkomen is beter dan genezen !
Als geen ander weten wij bij A-keys het belang van een
goede afsluiting van de voordeur. Onze filosofie is simpel: geef de inbreker geen kans!

Bij een beschadigde kozijn overbrugt de De SluitkomTM
de schade en voorkomt tegelijkertijd dat er ooit nog een
slot wordt geforceerd.

De SluitkomTM is geschikt om ingebouwd te worden in
een bestaande deurkozijn.

Een Politiekeurmerk of SKG keuring garandeert niet dat
men niet bij U kan inbreken. De SluitkomTM doet dat
wel !

Ook na inbraak direct toepasbaar.
Toepasbaar bij LIPS en Yale opdek sloten.
Bij 90% van de inbraken via een buitendeur is de grootste schade aan het kozijn. De meeste kozijnen zijn nauwelijks sterk genoeg voor de sluitkom die standaard bij
Uw slot wordt geleverd!

Op aanvraag ook voor inbouw sloten van alle bekende
merken.

Inbraak: voor verzekeraars een financiële risico, voor huiseigenaars een pijnlijke ervaring.
Helaas ontbreekt het bij architecten en ingenieurs aan inzicht hoe gemakkelijk inbraak
kan worden voorkomen. In de nieuwbouw zijn Politiekeurmerk en SKG keuringen tegenwoordig verplicht, echter worden er bij de toepassing van materialen en het afwegen
van belangen nog altijd te vaak compromissen gemaakt wat betreft braak veiligheid. Naderhand zijn de problemen niet of nauwelijks te verhelpen. A-keys levert een degelijke
oplossing: sluitkommen die in combinatie met de meeste gangbare sloten zowel inbraak
als beschadiging van het slot voorkomen.
De bevestiging van standaard sluitkommen in deurpost of kozijn bieden nauwelijks
voldoende houvast. (Zie voorbeelden rechts) De schroefgaten zijn weggewerkt binnen de
sluitkom zelf. Aangezien de sluitkom hooguit 2 cm breed is en 15 cm lang is de bevestiging aan het kozijn niet sterk genoeg om zijwaartse druk te weerstaan. Het gevolg: bij druk
van buitenaf scheurt de kozijn of de schroeven laten los. Het gevolg: een schadeclaim.
De SluitkomTM een oplossing op maat:
In bovenstaande diagram ziet U schematisch de situatie van deur, slot en kozijn. De
SluitkomTM biedt deze extra voordelen:
•bevestiging doormiddel van een 50 cm lange voorplaat van 6 mm staal
•overbrugging van het meest kwetsbare deel van het kozijn
•geschikt voor toepassing als het kozijn beschadigd is na inbraak
•weinig speling voor dag & nachtschoot, er zit letterlijk geen speling in de deur
Voor meer informatie kunt U terecht bij:
A-keys sleutels & sloten, Loosduinseweg 721, 2571AM Den Haag.
Zie online: www.a-keys.nl
Tel: 070-3450273

