
Terugstelbare cijfersloten

Spuitgegoten
1178

De nieuwe ProSeries terugstelbare cijfersloten, die zijn 
ontworpen voor de hedendaagse beveiligingseisen, bieden 
een combinatie van kracht en weerbestendigheid tegen 
geweld en veeleisende omgevingen.

Deze sloten zijn verkrijgbaar in messing, roestvrij staal en 
duurzame spuitgegoten modellen, met nieuwe kenmerken 
voor een betere weerbestendigheid: de klep over de 
cijferschijven en de beugeldichtingen houden de inwendige 
mechanismen vrij van stof en grind voor een probleemloze 
werking. Sommige modellen zijn tevens verkrijgbaar met 
roestvrijstalen beugels.

Deze ProSeries-sloten zijn bestand tegen fysiek geweld 
als geen ander terugstelbaar hangslot. De verbeterde 
achthoekige boron-carbide beugels zijn tweemaal zo hard 
om door te knippen als standaard geharde beugels en het 
blokkeermechanisme is bestand tegen geweld door middel 
van breekijzers, shims en slagsleutels.

De ProSeries terugstelbare cijfersloten zijn een combinatie van 
deze beveiligingsverbeteringen met meer gebruiksgemak. 
Deze ergonomische cijferschijven met 10.000 mogelijke 
combinaties kunnen worden bediend met handschoenen, 
bij weinig of helemaal geen licht. Deze sloten zijn ook 
gemakkelijk in te stellen zonder gebruik van speciaal 
terugstelgereedschap.

Roestvrij
1174

Messing
1175LH
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Modelnr.
Omschrijving

Beugelmaten
Doos Blister (A) (B) (C)

1174 1174D
Roestvrijstalen huis van 57 mm met 
ronde roestvrijstalen beugel

8 mm 28 mm 25 mm

1175 1175D
Messing huis van 57 mm met 
achthoekige boron-carbide beugel 

10 mm 28 mm 24 mm

1175LH 1175DLH
Messing huis van 57 mm met 
achthoekige boron-carbide beugel

10 mm 53 mm 24 mm

1175LHSS –
Messing huis van 57 mm met ronde 
roestvrijstalen beugel

8 mm 53 mm 25 mm

1178 1178D
Spuitgegoten huis van 57 mm met 
achthoekige boron-carbide beugel

10 mm 28 mm 24 mm

SUPERIEURE BEVEILIGING BESCHERMT 
EIGENDOM:
•	Achthoekige	boron-carbide	beugel	

voor superieure knipbestendigheid
•	Blokkeermechanisme	beschermt	tegen	

het gebruik van breekijzers, shims en 
slagsleutels

EXTREME WEERBESTENDIGHEID VOOR  
JARENLANG PROBLEEMLOOS GEBRUIK:
•	Beugeldichting	en	klep	over	cijferschijven	

beschermen het binnenwerk en de 
cijferschijven voor probleemloos gebruik

•	Duurzame	messing,	roestvrijstalen	of	
spuitgegoten huizen bestand tegen de 
weersomstandigheden

MEER GEBRUIKSGEMAK:
•	10.000	mogelijke	cijfercombinaties
•	Grote,	ergonomische	cijferschijven	voor	

gebruik bij weinig of helemaal geen licht
•	Gemakkelijk	terug	te	stellen	-	geen	

gereedschap nodig

breedte


