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Omschrijving 
Kruk bediende meerpuntssluiting met wissel 
 
Toepasbaarheid 
Enkele en dubbele deuren, voor- en achterdeuren. 
 
Ontgrendelen 
Met de sleutel wordt de nachtschoot teruggedraaid. Door vervolgens aan de buitenzijde de deurkruk of beweegbare  
knop naar beneden te bewegen ontgrendelen de onderste en bovenste vergrendelingen, vervolgens kan men via de 
sleutel de dagschoot bedienen. Aan de binnenzijde zal nadat de nachtschoot is teruggedraaid alle overige 
vergrendelingen (boven, onder en dagschoot) ontgrendeld worden door de deurkruk te bedienen. 
Van buitenaf kan vervolgens via de sleutel de dagschoot worden teruggedraaid en van binnen kan dit via de 
deurkruk. 
 
Vergrendelen 
Door de deurkruk of beweegbare knop naar boven te bewegen vergrendelen de onderste en bovenste  
vergrendelingen. Met de sleutel wordt de nachtschoot uitgedraaid en word tevens de deurkruk geblokkeerd. De 
deur is hiermee zowel binnen als buiten compleet vergrendeld. 
 
Opmerkingen 
Wanneer dit slot gebruikt wordt om van buitenaf uitsluitend met sleutel (voordeur) te bedienen, dient u losse 
krukstiften erbij te bestellen. Om de juiste krukstiften te kiezen is het belangrijk om te weten wat de deurdikte is en 
of de deur naar binnen of buiten draait. Een overzicht van de beschikbare stiften kunt u vinden op de website of 
vragen aan een van de medewerkers. Indien men de deur van binnen en van buiten wil bedienen via de deurkruk  
(achterdeur) dan kan men een standaard krukstift toepassen. 
 
Let op: bij voordeuren aan de buitenzijde vast draaibaar beslag toepassen. Niet geschikt voor rozet montage. 
 
Uitvoeringen 
Voorplaat: 

 
 
Vlak 16, 20 en 24mm                            

 
 
Vergrendelingsmogelijkheden: 

                           U24x6  Type 1: Rolnokken 

Doornmaat: 30, 35, 40, 45 en 55mm              Type 3: Stalen zwenkhaken 

PC-maat:      92mm                                                   Type 8: Stalen penschoten 

Krukgat:        8mm                                                      

Afwerking: FUHR Silver en RVS 1.4301       

Draairichting: Links en rechts toepasbaar   
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