
Het drie sterren menu:
Vlakwerkend, onderhoudsvrij en geruisloos.

Het magneetslot 116.
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Ventil atie-  en gebouwentechniek



3 voordelen.

SIEGENIA-AUBI GROEP

Verkoopkantoor Benelux

Derbystraat 49

B-9051 St-Denijs-Westrem

Telefoon:     +32 9 281 13 12

Telefax:       +32 9 282 80 23

post@siegenia-aubi.com

www.siegenia-aubi.com H
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Een onderneming van de SIEGENIA-AUBI GROEP.

Zonder hoeken en kanten.
Die kunnen weliswaar ook zeer attractief 

zijn, ons magneetslot gedraagt zich liever 

onopvallend. Bij een geopende deur zien 

vlakliggende metaaldelen er eenvoudigweg 

onverslaanbaar goed uit.

Zonder onderhoud.
Ons magneetslot is optisch zeer fraai en 

daarnaast ook onderhoudsvrij. De in de 

slotkast verdekt liggende schoot wordt bij  

het sluiten met behulp van een krachtige 

magneet automatisch in de sluitplaat 

getrokken en daar betrouwbaar gefixeerd.

U hebt hierbij géén sluitplaten met een lip 

nodig. Hierdoor is dit magneetslot ideaal 

voor toepassing bij stompe deuren.

Zonder geluid.
Het magneetslot van KFV functioneert 

namelijk haast geluidloos. De schoot komt 

pas automatisch naar voren, wanneer de 

deur geheel is gesloten en de magneet-

schoot zich in de vergrendelingspositie 

bevindt. Anders als bij conventionele sloten 

wordt hiermee het slaan van de schoot tegen 

het kozijn en het hiermede verbonden 

contactgeluid vermeden. 

De kenmerken en voordelen
in een overzicht:
 

 Geen sluitplaten met sluitlip nodig  

 — aansprekende optiek in het kozijn

 — geringere montagetijd
 Geen uitstekende hoeken en kanten 

 in geopende toestand 

 — fraai design
 Activering van de schoot door  

 een magnetisch veld

  — geluidloos sluiten van de deuren
 Slaan van de schoot tegen het kozijn  

 uitgesloten

 — geen slijtage
 Draaibare magnetisch inzetstuk van 

 de stuitplaat

 —  aandrukregeling mogelijk
 Magneetsledes in de sluitplaat  

 — automatisch nastellen bij het afzakken 

    van de deur

 Onderhoudsvrij en licht lopend

 — navetten niet nodig

 


