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SLOT MET VERGRENDELING

Zelfverende grendel voor een 
gemakkelijke sluiting en een 
bijkomende vergrendeling met de 
sleutel voor extra veiligheid

(Wordt geleverd met ofwel Zwarte vlakke 
krukken - S, of met Traditionele krukken - T)

BLD1030S / T - 10-30mm poortkader
BLD4060S / T - 40-60mm poortkader

Model met zwarte 
krukken afgebeeld

QUICK EXIT SLOT MET SLEUTEL

Een Quick exit-hendel langs 
binnen, opening met de sleutel 
langs buiten

BQK1030L / R - 10-30mm 
poortkader
BQK4060L / R - 40-60mm 
poortkader
(L or R voor links-of rechtsdraaiende poorten)

CODESLOT

Een compact en betrouwbaar 
codeslot

BDG1030 - 10-30mm 
poortkader
BDG4060 - 40-60mm 
poortkader
(Omstelbaar links of rechts)

VEILIGHEIDSSLOTVANGER

Voor gebruik met het volledige 
Superlock assortiment, gewoon op 
de poort en paal vastschroeven bij 
het monteren van het slot.

BSK - Veiligheidsslotvanger

EENZIJDIG CODESLOT

Een compact codeslot met een 
hendel langs de binnenkant

BDGS1030L / R - 10-30mm 
poortkader
BDGS4060L / R - 40-60mm 
poortkader
(L or R voor links-of rechtsdraaiende poorten)Linksdraaiend 

slot afgebeeld

AFDEKKING VOOR QUICK EXIT 
SLOT

Voorkomt dat indringers binnenreiken 
en het slot van buitenaf bedienen.

Voor gebruik met de Quick exit-sloten

BQS - Afdekking voor Quick exit

Rechtsdraaiend 
slot afgebeeld
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QUICK EXIT SLOT MET 
CODEKLAVIER

Een Quick exit-hendel langs binnen, 
opening met de code langs buiten

BQDG1030L / R - 10-30mm 
poortkader
BQDG4060L / R - 40-60mm 
poortkader
(L or R voor links-of rechtsdraaiende poorten)

Rechtsdraaiend 
slot afgebeeld

Flexibel – De fijne 70mm behuizing betekent 
dat dit slot geschikt is voor verschillende 
poortstijlen

Eenvoudig te monteren – Verwijderbare pen 
voor een gemakkelijke installatie

Handig – De pen is aanpasbaar in lengte en 
kan eenvoudig worden omgedraaid voor zowel 
links- als rechtsdraaiende poorten

Vast te schroeven op de poort – Lassen is niet 
nodig


