NECO-PROJECTSLOTEN
MAGNEET
- Geruisloze en lichte sluiting
-O
 nderhoudsvrij en licht lopend,
navetten is niet nodig
-B
 ij geopende deur steekt er geen
dagschoot uit

WWW.IVANA.COM

HET ASSORTIMENT BESTAAT UIT:
MAGNEET DAGEN NACHTSLOT

Magneet dag- en nachtslot
met RVS afgeronde voorplaat
20 x 235 mm
(D/N 1427 CM,
art.nr. 51483).

NECO-PROJECTSLOTEN
MAGNEET
Bij de Neco-projectsloten van Ivana met magnetische
dagschoot is de dagschoot bij geopende deur vlak
met de voorplaat hetgeen een mooie strakke
uitstraling geeft. Wanneer de deur volledig gesloten
is, wordt de dagschoot door magnetische werking
in de sluitplaat getrokken. Hierdoor heeft u geen
sluitplaten met een lip nodig, ideaal voor gebruik
bij stompe deuren! Een groot bijkomend voordeel
is dat het slaan van de schoot tegen het kozijn
wordt uitgesloten en dat u geen uitstekende
hoeken en kanten meer heeft bij de geopende
deur en bij het kozijn.

MAGNEET LOOPSLOT

Magneet loopslot met
RVS afgeronde voorplaat
20 x 235 mm (Loop 1437 LM,
art.nr. 51485).

MAGNEET WC-SLOT

Magneet wc-slot met RVS
afgeronde voorplaat
20 x 235 mm (W/C 1417 TM,
art.nr. 51484).

De maatvoering van de magneetproject sloten is
gelijk aan andere Ivana projectsloten. Hierdoor is
uw huidige Ivana slot eenvoudig om te wisselen
naar een Ivana magneetslot.
Tevens hebben wij freesmallen in het programma
om de sluitplaten en sloten snel en foutloos te
frezen!

MAGNEET SLUITPLAAT
VOOR DAG- EN NACHTEN WC-SLOT

DAG- EN NACHTEN WC-SLOT

(Sluitplaat D/N, art.nr. 51486).

Voordelen:

- Bij gesloten deur is de sluitplaat niet zichtbaar,
perfect in combinatie met onzichtbare scharnieren.
- Geruisloze en lichte sluiting, de deur gaat zonder
weerstand dicht, ideaal in combinatie met een
deursluiter.
- Onderhoudsvrij en licht lopend, navetten is niet
nodig.
- Bij geopende deur steekt er geen dagschoot uit.

MAGNEET SLUITPLAAT
VOOR LOOPSLOT

(Sluitplaat loop, art.nr. 51487).

LOOPSLOT

voor adressen en meer informatie kijk op www.ivana.com

