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Het compact programma 
 

Omschrijving 
Het FUHR Compact-programma voor kunststofdeuren is speciaal ontwikkeld om snel en 
flexibel aan uiteenlopende eisen te kunnen voldoen. Met een meerpuntssluiting van 
standaardlengte en slechts enkele extra onderdelen kunnen snel en probleemloos 
oplossingen worden gerealiseerd voor lage of hoge deuren. Dit is mogelijk door 
geïntegreerde vertandingen aan de drijfstangen die tevens zijn gemarkeerd op de voorplaat, 
zodat het slot eenvoudig op maat kan worden gemaakt. Met de extra vertandingen in de 
uiteinden van het slot kunnen daarnaast bijvoorbeeld eindvergrendelingen met stangen, 
verlengingen of hoekoverbrengingen worden bevestigd. 
 
Toepasbaarheid 
Alle kunststof deuren en kozijnen. 
 
Eigenschappen 

- Universeel toepasbaar voor meerdere deuren. 
- Meer flexibiliteit en minder voorraad door één basisslot voor alle deurhoogtes. 
- Eenvoudig in te korten door bijbehorende markeringen op de voorplaat. 
- Compacte zwenkhaakkast voor minder freeswerk en efficiënte productie. 
- Naar keuze met 4 rolnokken of met 2 rolnokken en 2 zwenkhaken voor verhoogde 

veiligheid tot RC 2 conform EN 1627. 
- Montage achteraf van sloten met openingsbegrenzer of bijzetsloten is altijd mogelijk. 
- Afgestemd op het gebruik van bestaande sluitlijsten en stolpdeursloten. 
- Veel aansluitmogelijkheden boven en onder om aan verschillende wensen 

tegemoet te kunnen komen. 
- Identieke frezingen voor alle slottypen om flexibel te kunnen inspelen op de wensen 

van de klant. 
- Te gebruiken voor rechts- en linksdraaiende deuren. 

 
Uitvoeringen 

- Laag  - Geschikt voor deurhoogtes van 1628-1870 mm. 
- Standaard - Geschikt voor deurhoogtes van 1871-2170 mm. 
- Hoog  - Geschikt voor deurhoogtes van 2171-2400 mm. 

 
Opmerkingen 

Voor meer informatie over het compact programma verwijzen wij u graag door naar de 

(online) brochure of kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.  

Product informatie 

Laag         Standaard    Hoog 

http://www.fuhr.nl/
http://www.fuhrbenelux.info/
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Technische tekening 
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