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Optimale veiligheid

NEMEF VEILIGHEIDSMEERPUNTSSLUITINGEN
cilinderbediend 5040 en krukbediend 5060



Optimale veiligheid

Nemef introduceert een nieuwe serie cilinder- en krukbediende 
veiligheidsmeerpuntssluitingen. Deze meerpuntssluitingen zijn SKG***® 
gecertificeerd (inbraakwerendheid volgens NEN 5096) en voldoen aan de 
laatste strengere richtlijnen en kwaliteitseisen. Tevens voldoet deze serie 
sloten aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en aan het SKH® keurmerk 
(weerstandsklasse 2 en3).

De meerpuntssluitingen van Nemef bieden gemak, veiligheid én gebruiks- 
vriendelijkheid en zijn eenvoudig toe te passen door de industriële verwerker 
dankzij een zeer korte montagetijd. Door de compacte afmetingen past het slot  
in bestaande sparingen, wat renovatie zeer eenvoudig maakt.

De voordelen van de Nemef meerpuntssluitingen op een rij: 
• Nachtschoot voorzien van een anti-manipulatievorm voor een hogere 

inbraakwerendheid
• Verbeterde krachtoverbrenging en duurzaamheid door stalen 

tandwielconstructie in cilinderbediende meerpuntsluiting
• Versterkte krukconstructie voor een hogere belasting 
• Voorzien van SKG***® conform de herziene richtlijnen en het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen®

• Door de speciaal ontworpen haakschoot kan een sluitnaad (stolpdeuren)  
van 10 mm overbrugd worden

• De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een zelfstellende sluitkom 
garandeert een probleemloze bediening (tot bij 8 mm kromgetrokken deuren)

• Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten 
• Ook geschikt voor deuren met een smalle stijl door de kleinere inbouwdiepte, 

een achterdoornmaat van 17,5 mm
• Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheisklasse 2 en 3 

Eigenschappen:
• Voorzien van twee afgeschuinde haakschoten in de bijzetsloten en een 

blokschoot in het hoofdslot voor toepassing in houten deuren
• De meerpuntssluitingen van Nemef zijn zowel links als rechts bruikbaar door 

de eenvoudige omlegconstructie
• Doornmaat 55 en 65 mm
• Voorplaatlengte 1700, 1772, 1950 en 2090 mm
• Voorplaatbreedte 20 en 24 mm
• Cilinderbediend 5040 en krukbediend 5060 

Bijpassende producten
Sluitgarnituur PM/VPM 5010, bestaande uit: 
sluitkom VS 4920, sluitplaat PM/VPM 4920/17, 2 stuks bijzetsluitkom VS 5005 
(nemef.nl/VS5005)
 

Beveilig altijd compleet 
Nemef veiligheidscilinders, veiligheidsbeslag, veiligheidsscharnieren en verstelbare 
sluitkommen maken de meerpuntssluiting compleet en zorgen voor een soepele 
en veilige afsluiting van de deur. 

Kijk voor meer informatie op nemef.nl/???????????

Cilinderbediend 5040
Krukbediend 5060

Technische tekening 5040/ 5060

Afmeting totaal Maat A Maat B Maat C

1700 mm 706.8 744.2 839.8

1772 mm 765.8 722 908

1950 mm 706.8 994.2 839.8

2090 mm 765.6 1080 908

Hoge inbraakwerendheid
Net als alle andere veiligheidsproducten van Nemef, bieden de Nemef 
meerpuntssluitingen een hoge inbraakwerendheid. Dit product voldoet aan 
de laatste strengere richtlijnen en kwaliteitseisen van SKG***®, volgens de 
nieuwste testmethodiek. Bovendien voldoet dit product aan de eisen van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Kijk voor meer informatie op nemef.nl/meerpuntssluiting

Nemef introduceert een nieuwe serie cilinder- en krukbediende
veiligheidsmeerpuntssluitingen. Deze meerpuntssluitingen zijn SKG***®

gecertificeerd (inbraakwerendheid volgens NEN 5096) en voldoen aan de
laatste strengere richtlijnen en kwaliteitseisen. Tevens voldoet deze serie
sloten aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en aan het SKH® keurmerk
(weerstandsklasse 2 en3).

De meerpuntssluitingen van Nemef bieden gemak, veiligheid én gebruiks-
vriendelijkheid en zijn eenvoudig toe te passen door de industriële verwerker
dankzij een zeer korte montagetijd. Door de compacte afmetingen past het slot
in bestaande sparingen, wat renovatie zeer eenvoudig maakt.

De voordelen van de Nemef meerpuntssluitingen op een rij:
•  Nachtschoot voorzien van een anti-manipulatievorm voor een hogere 

inbraakwerendheid
•  Verbeterde krachtoverbrenging en duurzaamheid door stalen 

tandwielconstructie in cilinderbediende meerpuntsluiting
•  Versterkte krukconstructie voor een hogere belasting
•  Voorzien van SKG***® conform de herziene richtlijnen en het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen®

•  Door de speciaal ontworpen haakschoot kan een sluitnaad (stolpdeuren) 
 van 10 mm overbrugd worden
•  De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een zelfstellende sluitkom 

garandeert een probleemloze bediening (met clinderbediend 5040 tot 8mm 
kromgetrokken deuren)

•  Extra bescherming tegen binnendringen van vuil in patentgaten
•  Ook geschikt voor deuren met een smalle stijl door de kleinere inbouwdiepte, 

een achterdoornmaat van 17,5 mm
•  Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3

Eigenschappen:
•  Brandwerendheid voor cilinderbediende 5040 (conform EN 16035) 
• Voorzien van twee afgeschuinde haakschoten in de bijzetsloten en een 

blokschoot in het hoofdslot voor toepassing in houten deuren
•  De meerpuntssluitingen van Nemef zijn zowel links als rechts bruikbaar door de 

eenvoudige omlegconstructie
•  Doornmaat 55 en 65 mm
•  Voorplaatlengte 1700, 1772, 1950 en 2090 mm
•  Voorplaatbreedte 20 en 24 mm
•  Cilinderbediend 5040 en krukbediend 5060

Bijpassende producten
Sluitgarnituur PM/VPM 5010, bestaande uit: 
sluitkom VS 4920, sluitplaat PM/VPM 4920/17, 2 stuks bijzetsluitkom VS 5005 
(nemef.nl/VS5005)

Beveilig altijd compleet
Nemef veiligheidscilinders, veiligheidsbeslag, veiligheidsscharnieren en verstelbare 
sluitkommen maken de meerpuntssluiting compleet en zorgen voor een soepele en 
veilige afsluiting van de deur.


