
U heeft een Nemef veiligheidsslot aangeschaft dat voldoet aan de SKG*®

kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit
en duurzaamheid. Bovendien is dit produkt geschikt voor gebruik ten
behoeve van het politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Toepassing
• Dit Nemef veiligheidsslot kan toegepast worden in houten deuren

en altijd in combinatie met de meegeleverde veiligheidssluitkom.
• Veiligheidssluitkom dient gemonteeerd te worden in sterke kozijnstijl

(muurstijl òf tussenstijl breder dan 85 mm). Tussenstijlen smaller dan
85 mm dienen versterkt te worden met bijvoorbeeld een dwarsstijl
òf de deur dient voorzien te worden van een (extra) Nemef SKG**®

haakschootslot.
• Dit bijzetslot bij voorkeur monteren op ca. 40 cm hoogte. Bij montage

van 2 bijzetsloten het tweede slot op ca. 40 cm vanuit bovenzijde deur
monteren. 

• In hardhouten deuren en kozijnen schroefgaten altijd (met een 
kleinere diameter dan die van de schroef) voorboren.

• Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel 
speciaal voor sloten, bv. Nemef Snel slotspray.

• Om storingen te voorkomen adviseren wij om de voorplaat van het 
slot niet te schilderen. 

Montage
1. Teken boven- en onderzijde van slotkast af op sluitkant deur op gewenste 

hoogte (bij voorkeur op kniehoogte, ± 40 cm). Trek een verticale hart-
lijn tussen deze lijnen en boor hierop een rij gaten (boormaat ø 16 mm
en 75 mm diep). Steek hout weg tussen geboorde gaten zodat slot
moeiteloos in uitsparing past (figuur 1).

2. Teken nu omtrek van de voorplaat af en steek het met een beitel op
4 mm diepte uit zodat voorplaat vlak ligt met de deur (figuur 2).

3. Houdt het slot op juiste plaats tegen de deur. Teken nu boorgat voor
de sleutel af (figuur 3). (Let op: voorkant voorplaat gelijk aan kopse
kant deur, zie pijl)

3.1 Boormaat sleutelgat ø 10 mm (figuur 3.1).
4. Monteer het slot in de deur met spaanplaatschroeven 4x40 mm.

Bevestig de rozetten met de meegeleverde schroeven (figuur 4).
Het rozet met afdeklipje hoort aan de buitenzijde.

5. Sluit de deur en draai met de sleutel de schoten uit tegen het kozijn
zodat de punten van de schoten een afdruk in het kozijn achterlaten
(figuur 5).

6. Boor op de afgetekende plaatsen (exact) 2 gaten ø 16 mm met een
diepte van 30 mm (figuur 6).

7. Plaats de sluitkom en teken de de omtrek af op het kozijn. Steek op
de afgetekende plaatsen het hout 2 mm diep weg zodat de sluitkom
vlak ligt met het kozijn (figuur 7).

8. Monteer de sluitkom met spaanplaatschroeven 4x40 mm (figuur 8).

Neem bij vragen contact op met uw leverancier of mail aan
consumentenservice@nemef.nl

Montagehandleiding

SLOTKAST

DEUR

SCHOOT

KOZIJN

VOORPLAAT ± ø  2mm

16

16

10

1 2 3

3.1 4 5

6 7 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice




