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PENTA-LOCK

Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren
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ALGEMENE KENMERKEN
• Robuust meerpuntslot met maximale inbraakveiligheid voor uw schuifdeuren. Het 

meerpuntslot met tuimelende haak en tot 4 bijkomende paddenstoeltappen zorgt voor 
een extra veilige sluiting en voorkomt het uitheffen van de schuifdeur. Het meerpuntslot is 
krukbediend en wordt in gesloten stand vergrendeld met cilinder.

• Het Penta-Lock slot kan eveneens voorzien worden van een kierstandsluiting: 2 
eindstukken met een naar onder en naar boven uitschuivende pen waardoor twee extra 
sluitpunten bekomen worden. De kierstandsluitstukken geven de mogelijkheid om de 
schuifdeur in kierstand te vergrendelen en zodoende een verluchting te bekomen.

• Volledig vervaardigd uit roestvrije materialen.
• De sluitstukken en de meegeleverde regelplaatjes zijn getand, zodat ze heel eenvoudig in 

de hoogte regelbaar zijn (tot 9 mm verticaal regelbereik).
• De Penta-Lock kan voorzien worden van een veiligheidspen (uitvoering ‘T’) die verkeerde 

bewegingen van de handgreep onmogelijk maakt. Deze handgreepbeveiliging verhindert 
dat men bij een geopende schuifdeur de nachtschieter en de paddenstoeltappen in de 
sluitstand kan plaatsen.

• Naast de hiernaast afgebeelde handgreep met hendel of de Horizon handgreep, hebt u 
keuze uit een groot gamma aan handgrepen. De handgrepen kunnen afgewerkt worden 
in meer dan 450 RAL-kleuren en sommige handgrepen zijn beschikbaar in roestvrij staal.

INBRAAKVEILIGHEID
• De van onder naar boven tuimelende nachtschieter (haak) in roestvrij staal voorkomt het 

uitheffen van de vleugel en zodoende het openen van de schuifdeur in gesloten stand met 
vergrendelde cilinder. 

• Tot 4 bijkomende roestvrijstalen paddenstoeltappen zorgen voor meerdere sluitpunten 
verdeeld over de hoogte van de schuifdeur. 

• Inbraakveilige versterkte deurkrukken zijn voorzien van een speciale kern waardoor de 
cilinder praktisch onbereikbaar wordt en het langschild uiterst moeilijk kan losgewrikt 
worden.

• Doorlopende lange sluitlatten.

UITVOERINGEN
• Penta-Lock bestaat in verschillende uitvoeringen:

 - meerpuntslot met tuimelende nachtschieter en met 0, 2 of 4 paddenstoeltappen op de 
doorlopende voorplaat.

 - meerpuntslot met doorlopende voorplaat voor een 3-delige of 4-delige schuifdeur.
 - meerpuntslot met 2 of 4 paddenstoeltappen op de doorlopende voorplaat.
 - kort slot met tuimelende nachtschieter.
 - kort slot met enkel 2 paddenstoeltappen op de voorplaat.

• Sloten
 - Verkrijgbaar met 2 doornmaten.
 - Voorplaten verkrijgbaar in verschillende lengtes: 1970 mm, 
2170 mm en 2370 mm.

 - Soorten voorplaten van het slot:
◊ vlakke voorplaat: 16 mm en 20 mm.
◊ U-vormige voorplaat: U20 mm en U24 mm.

• Sluitplaten:
 - Zowel korte als doorlopende sluitplaten in verschillende afmetingen zijn beschikbaar. 
 - Doorlopende sluitplaten in 6 verschillende lengtes:      
1970 mm, 2170 mm, 2370 mm, 2570 mm, 2770 mm en 2970 mm.


