Toepassing
De HMB Meerpuntssluitingen Serie 005 zijn in elke houten deur toepasbaar en speciaal
ontwikkeld voor het vervangen van sloten die defect, moeilijk verkrijgbaar en/of niet meer
leverbaar zijn. Doordat de Meerpuntsluiting uit drie delen bestaat kunnen de posities van
de haakschoot op gewenste hoogte worden geplaatst, zodat de bestaande Sluitplaten en
-kommen niet vervangen hoeven te worden, mits het passend is.
De Renovatie Meerpuntssluitingen zijn wegens de speciale aan beide zijden afgeschuinde
haakschoten en middels het eenvoudig omdraaien van de dagschoot, zowel DIN-links als
DIN-rechts toepasbaar. Tevens kunnen de Meerpuntssluitingen wegens de soepele uitdraai
van de haak (van beneden naar boven) en in combinatie met de HMB Sluitgarnituursets, een
grote scheluwte van de deur opvangen die binnen de GND-normering valt.
Tot slot voldoen de Meerpuntssluitingen wegens de unieke combinatie met het Sluitganituur in
gevelelementen aan inbraakwerendheidsklasse 3 volgens NEN 5096.
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Artikel

Omschrijving

Voorplaat Doornmaat

PC-maat

500490

HMB Mps Renovatie

24 mm

55 mm

72 mm

500495

HMB Mps Renovatie

20 mm

55 mm

72 mm

500496

HMB Mps Renovatie

20 mm

45 mm

92 mm

500505

HMB Mps Renovatie

16 mm

35 mm

92 mm

500506

HMB Mps Renovatie

16 mm

45 mm

92 mm

Specificaties
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“Probleemoplosser voor vervangen
bestaande Meerpuntssluitingen”
Voordelen

.BYJNBMFWPPSQMBBUMFOHUF  NN
#SFFEUFWPPSQMBBU

NN NNPGNN

%PPSONBBU

NNTMPULBTUEJFQUFNN



NNTMPULBTUEJFQUFNN



NNTMPULBTUEJFQUFNN

/BDIUTDIPPU

NN

7PPSQMBBU

4UBBMWFS[JOLU

Bedieningsvriendelijk;
In verschillende uitvoeringen leverbaar;
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Vervangende sluiting voor 95% van alle bestaande Meerpuntssluitingen;
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Probleemoplosser;
Grote scheluwte-opname;

* Dit geldt alleen voor art. nr. 500490, 500495 en 500496

Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten;
Zeer sterke Meerpuntssluiting door tandwielconstructie in de hoofdkast;
Inbraakwerend volgens gestelde eisen: SKG3 en SKH3 (m.u.v. 500505
& 500506);
Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen;
Zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar;
Toepasbaar voor alle deurlengtes.
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