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Secuparts breed schild geheel blind
Specificaties
Kruk uitvoering: n.v.t.
Uitvoering: geheel blind
PC maat: n.v.t.
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 12 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: blind-kruk, blind-knop, met cilinderuitsparing
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: n.v.t.

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk
of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te
dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare
modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test
van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts breed schild PC55 blind
Specificaties
Kruk uitvoering: n.v.t.
Uitvoering: PC zonder knop en/of kruk
PC maat: 55
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 12 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: blind-kruk, blind-knop, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: nee

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken
zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen
staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie
die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren
tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts breed schild PC55 blind
kerntrek
Specificaties
Kruk uitvoering: n.v.t.
Uitvoering: PC zonder knop en/of kruk
PC maat: 55
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 15 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: blind-kruk, blind-knop, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: ja

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren
met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is
ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om
eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van
de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die
de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit
wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts breed schild PC55
Specificaties
Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar
Uitvoering: PC met knop en/of kruk
PC maat: 55
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 12 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: nee

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken
zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen
staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test
van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts breed schild PC55 kerntrek
Specificaties
Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar
Uitvoering: PC met knop en/of kruk
PC maat: 55
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 15 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk, blind-knop,
zonder cilinderuitsparing, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: ja

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken
zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen
staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test
van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts breed schild PC72 blind
Specificaties
Kruk uitvoering: n.v.t.
Uitvoering: PC zonder knop en/of kruk (blind)
PC maat: n.v.t.
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 12 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: blind-kruk, blind-knop, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: nee

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is
te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een
kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade
af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de
toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test
van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts breed schild PC72 blind
Kerntrek
Specificaties
Kruk uitvoering: n.v.t.
Uitvoering: PC zonder knop en/of kruk (blind)
PC maat: n.v.t.
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 15 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: blind-kruk, blind-knop, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: ja

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is
te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een
kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade
af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de
toepasbare modellen staat onderaan deze pagina

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in
millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test
van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts breed schild PC72
Specificaties
Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar
Uitvoering: PC met knop en/of kruk
PC maat: 72
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 12 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: nee

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken
zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen
staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test
van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts breed schild PC72 Kerntrek
Specificaties
Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar
Uitvoering: PC met knop en/of kruk
PC maat: 72
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 15 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: ja

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie
die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De
kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts breed schild zonder
cilinderuitsparing
Specificaties
Kruk uitvoering: n.v.t.
Uitvoering: knop en/of kruk zonder cilinderuitsparing
PC maat: n.v.t.
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 12 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 125 mm
Breedte: 52 mm
Combinaties: blind-kruk, blind-knop, kruk-kruk, knop-kruk,
cilinderuitsparing, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrekbeveiliging: n.v.t.

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken
zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen
staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie
die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren
tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270 mm

90 mm

70 mm

60 mm
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Secuparts smal schild PC92 blind
Specificaties
Kruk uitvoering: n.v.t.
Uitvoering: geheel blind
PC maat: n.v.t.
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 12 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 250 mm
Breedte: 32 mm
Combinaties: blind-kruk, blind-knop, met cilinderuitsparing
Certificaat: SKG**®
Kerntrek: n.v.t.

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken
zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen
staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test
van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 001 ABL/SEC 002 ABL/SEC 003 ABL/SEC 004

Hoogte

270 mm

Breedte totaal 35 mm

290 mm

290 mm

350 mm

55 mm

45 mm

45 mm
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Secuparts smal schild PC92 blind
kerntrek
Specificaties
Kruk uitvoering: n.v.t.
Uitvoering: PC zonder knop en/of kruk
PC maat: 92
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 15 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 250 mm
Breedte: 32 mm
Combinaties: blind-kruk, blind-knop, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrek: ja

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken
zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen
staat onderaan deze pagina. Om eventuele schade af te dekken
zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen
staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test
van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 001 ABL/SEC 002 ABL/SEC 003 ABL/SEC 004

Hoogte

270 mm

Breedte totaal 35 mm

290 mm

290 mm

350 mm

55 mm

45 mm

45 mm

13

Secuparts smal schild PC92
Specificaties
Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar
Uitvoering: PC met knop en/of kruk
PC maat: 92
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 12 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 250 mm
Breedte: 32 mm
Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind
Certificaat: SKG**®
Kerntrek: nee

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken
zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen
staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test
van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 001 ABL/SEC 002 ABL/SEC 003 ABL/SEC 004

Hoogte

270 mm

Breedte totaal 35 mm

290 mm

290 mm

350 mm

55 mm

45 mm

45 mm
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Secuparts smal schild PC92 kerntrek
Specificaties
Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar
Uitvoering: PC met knop en/of kruk
PC maat: 92
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 15 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 250 mm
Breedte: 32 mm
Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind
Certificaat: SKG***®
Kerntrek beveiliging: ja

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is
mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te
combineren met een (geheel) blind binnenschild. De
combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of
knop met een blind schild. Om eventuele schade af te
dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de
toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie
die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren
tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 001 ABL/SEC 002 ABL/SEC 003 ABL/SEC 004

Hoogte

270 mm

Breedte totaal 35 mm

290 mm

290 mm

350 mm

55 mm

45 mm

45 mm
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Secuparts smal schild zonder
cilinderuitsparing
Specificaties
Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar
Uitvoering: knop en/of kruk zonder cilinderuitsparing
PC maat: n.v.t.
Dikte binnenschild: 6 mm
Dikte buitenschild: 12 mm
Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm
Hoogte: 250 mm
Breedte: 32 mm
Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind
Certificaat: SKG**®
Kerntrek: nee

Mogelijkheden
Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te
combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk
om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met
een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is
ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om
eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht
van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen
PC: schild met cilinderuitsparing
PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie
die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren
tot een maximum van drie sterren.
Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en
daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten
Model

ABL/SEC 005 ABL/SEC 006 ABL/SEC 007 ABL/SEC 008

Hoogte

350 mm

Breedte totaal 90 mm

290 mm

270 mm

270

90 mm

70 mm

60
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