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| Sluitplan / Cilinders

Type Cilinder | Nieuw keersleutelsysteem

Het nieuwe keersleutelsysteem Brondool T1 is door de
dubbele disc in de sleutel bijzonder goed beveiligd tegen
kopiëren door onbevoegden. De Brondool T1 voldoet
daarnaast aan vrijwel alle veiligheidseisen. De mechanische
cilinders zijn toepasbaar op b.v. uw voordeur, kelderdeur,

• Hoge sleutelkopieerbeveiliging
• Hoge manipulatiebeveiliging
• Patentlooptijd tot 2036
• Zeer comfortabele sleutelinvoer
• Zeer groot aantal gebruiksmogelijkheden
• Hoge mate van veiligheid
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Toepassingen:

De Brondool T1 cilinder heeft de volgende voordelen:

garagedeur of tuindeur en zijn verkrijgbaar in diverse
varianten, zoals bijvoorbeeld een europrofielcilinder.  
Ook hoofdsleutelsystemen behoren tot de mogelijkheden.

• Veilige investering
• Sleutelherkenning mogelijk per sleutelgroep 
• Breed toepasbaar. Geschikt voor ieder type deur in uw 

gebouw, bedienbaar met dezelfde sleutel
• Duurzame en slijtvaste sleutel van nieuwzilver

www.brondool.nl

Productnummer | gepersonaliseerd op aanvraag



Specificaties
Europrofiel SKG*** [standaard]
Cilinder bevat 12 pinnen
Sleutel voorzien van BRONDOOL logo
Nieuw zilveren sleutel
Duits product – hoogwaardige kwaliteit

Opties
Kerntrekbeveiliging
Verhoogde boorbeveiliging van kern
Verhoogde boorbeveiliging van lichaam
Modulair

Eigenschappen

BRONDOOL logo op de sleutel. 

Toepasbaar

Deze cilinder is toepasbaar in alle Brondool sloten. Een maatwerk sluitplan voor uw gebouw werken wij graag voor uw uit. 
Een plan wat voldoet aan uw complete programma van eisen.

Bestelcodes worden speciaal voor u aangemaakt na de eerste bestelling. Deze codes zorgen voor eenvoudige nabestellingen  
en Brondool zorgt dat het sluitplan wordt bijgehouden en geborgd.

Bestellen

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 – 36 11 220
Projectondersteuning en Advies

Specificaties:

www.brondool.nl
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Productnummer | gepersonaliseerd op aanvraag

PATENT
2036
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1      Nieuw sleutelkop ontwerp
2      Sleutellengte afgestemd op alle gangbare veiligheidsbeslagen
3      Complexe codering in de sleutel
4      Keursleutel met twee onafhankelijke bewegende discs
6      Anti bumping & Anti picking stiften
7      Boorbeveiliging onderdelen
8      Tot 12 revisie pinnen
5,9   7 vergrendelstiften van messing/gehard staal, incl. rolfunctiepennen
9      Rolfunctie pinnen

EN
1303


