Het alternatief voor Locinox, veilig en compact
met één schoot voor dag en nacht.
Slanke behuizing 7cm diep
Gatenpatroon 1-op-1 met
Locinox
RVS dag-/nachtschoot in één
Dag/nachtschoot in lengte
verstelbaar
Vergrendeling nachtschoot met
sleutel
Schoot uitneembaar voor
eenvoudige bevestiging
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Leverbaar in diverse RAL-kleuren
Compleet inclusief krukpaar en
cilinder met 3 sleutels
Bevestiging voor op
kokers 40-60mm of
platte profielen 10-30mm
Links en rechts toepasbaar

De beste totaaloplossingen voor de juiste prijs
In ons Kenniscentrum kunt u zelf veel producten in de praktijk ervaren en de kwaliteit
bevestigd zien. Onze medewerkers adviseren u graag over de mogelijkheden en
toepassingen. Ook verzorgen wij producttrainingen op maat voor u en uw medewerkers.
Sinds 1973 bouwen wij voortdurend aan onze kennis van producten en toepassingen. Door
onze kennis en producten te bundelen met uw kennis en ervaringen in verwerking, realiseren
wij samen met u de best passende oplossingen voor de juiste prijs voor alle betrokkenen.

www.maurikssolutions.com

Alle Superlock-sloten; het binnenwerk én de buitenkast, zijn uitgevoerd in RVS!

Anti-paniek slot d.m.v. pushknop met
codeslot of europrofiel-cilinder

Code slot
enkel- of dubbelzijdig

Veiligheidsslotvanger
tekst toelichting 1 rgl

Beschermingskap
tekst toelichting 1voor
rgl
vluchtweg/paniekslot

Kennis centrum - Australiëlaan 10 - 5232 BB ‘s-Hertogenbosch - NL
Nederland t +31 (0)73 646 11 00
f +31 (0)73 646 11 10
België
t +32 (0)3 22 717 60
f +32 (0)3 22 717 58
e info@maurikssolutions.com i www.maurikssolutions.com

© Copyright 2020 Mauriks Group BV Nederland - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een database of een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt op enige wijze, elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mauriks Group BV

UwUw
partner
in alle
benodigdheden
partner
in alle
onderdelen
vanvoor
hekwerken poortonderdelen
poorten
en hekwerken

