
Type 4300

| Mechanische sloten

Type slot | Insteekslot

Het 4300 slot uit de Brondool serie mechanische sloten is een 
zeer sterk en betrouwbare oplossing. Dit slot is standaard 
voorzien van krukvrijloop en is getest volgens SKG**. De dag-
schoot kan alléén worden bediend, wanneer de nachtschoot 
is ontgrendeld. Dit voorkomt klemmen van de nachtschoot. 
Een sterke en betrouwbare slotoplossing. Dit slot is ook met 
nachtschootsignalering leverbaar.

In de praktijk blijkt dat bij het functioneren van sloten en 
deuren diverse problemen kunnen ontstaan, met name een 
klemmende nachtschoot verhinderd een optimale werking. De 
oorzaak van het slechte functioneren vinden we bijvoorbeeld 
in het niet goed afhangen van deuren en de verkeerde mon-
tage van sloten. Om deze problemen op te lossen zijn mecha-
nische deursloten met krukvrijloop ontwikkeld. Bijzonderheid 
van deze sloten is dat er geen sprake kan zijn van een klem-
mende nachtschoot.

• Zwaar veiligheidsslot
• Getest op uit- en  inbraakwerendheid [oa. SKG**]
• Volledig gesloten slotkast voorkomt binnendringen vuil 

voor lange probleemloze werking
• Slot is standaard voorzien van krukvrijloop
• Slot kan worden voorzien van nachtschootsignalering
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Toepassingen:

De type 4300 heeft de volgende voordelen:

www.brondool.nl



Opties
Nachtschootsignalering [optie] code RR
Uitvoering voorplaat 4300/17 of 4300/27

Specificaties:

www.brondool.nl

| Mechanische sloten

DIN rechtsDIN links

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

Bestelcode Omschrijving         
44001  Mech. slot  4300/17 - Zwaar cil. 17mm met krukvrijloop SKG*** DIN L
44002  Mech. slot  4300/17 - Zwaar cil. 17mm met krukvrijloop SKG*** DIN R
44101  Mech. slot 4300/17-RR - Zwaar cil. 17mm met krukvrijloop en nachtschootsign. SKG*** DIN L
44102  Mech. slot 4300/17-RR - Zwaar cil. 17mm met krukvrijloop en nachtschootsign. SKG*** DIN R

Bestellen

Type 4300
Type slot | Insteekslot
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Voor andere slotvarianten, verwijzen we naar onze prijslijst. Of neem contact met ons op: 026 - 36 11 220

Technische gegevens
Beveiligde uitvoering Volgens SKG-norm**
Nachtschoot Messing vernikkeld
Dagschoot RVS
Nachtschootsignalering Voorzien van wisselcontact [t.b.v. 

nachtschootsignalering]
Steekmaat PC72
Cilindermaat 17 mm europrofiel
Doornmaat 60 mm
Cilinderschroef Lengte max. M5 x 70 mm
Afwerking slotkast Staal verzinkt corrosiebestendig
Siervoorplaat RVS
Grootste slotkastdikte 18,5 mm
Sparingsmaat [D] 97,5 x [H] 170 mm


