Cilinders bestellen op deze site
Wat u moet weten;
Er zijn verschillende cilinder modellen,
De meest gebruikte in Nederland en België zijn de zogenaamde europrofiel cilinders (PC) (in hele of halve en knop uitvoering)
CILINDER:

Knopcilinder

Mono: of verschillend sluitend met 3 sleutels per cilinder.
Gelijksluitend: een sleutel passend op alle cilinders.
Set: (gelijksluitend) met 6 sleutels per set.
Sluitsysteem: (centraal, hoofd- of generaal hoofdsluitsysteem) met 3 sleutels per cilinder.
Standaard: hele cilinder maat 30/30 is 6 cm lang. (enkele merken beginnen bij 31/31)
Verlengd: oplopend per 5 mm per zijde naar keuze. ( lengte tot wel 90mm per zijde)
Kort: (20/20- 22/22 - 25/28 niet gelijksluitend leverbaar met standaard cilinders)
Halve cilinders: oftewel enkele (een zijde met sleutelbediening)
Hele cilinders: oftewel dubbele (2 zijdes met sleutelbediening)
Hele cilinder
Met knop: (een zijde sleutel een zijde knop)
Met certificaat: (geen sleutels bijmaken zonder certificaatpasje)
Op Nummer: (sleutels en cilinders nabestellen of extra bij bestellen op het sleutel nummer)
Rond of staartcilinder: voor opschroefbare oplegsloten, ook als set met binnen- en buitencilinder voor oplegsloten.
Hotel- of gevarenfunctie: cilinder is ook te bedienen als er een sleutel aan de binnenzijde van het slot zit
Met vrijloop: meenemer kan vrij bewegen, toepassen bij elektronische en panieksloten.
Overige uitvoeringen: Ovaal, Octro 22mm, Keso, Scandinavisch, als hangslot, postbusslot en nog veel meer;
bel hiervoor 073 6148601 of stuur een e-mail aan: info@slotenshop.nl

De juiste maat opmeten:
Cilinder meten vanaf het hart van het bevestigingsgat naar de binnen zijde en idem naar de buitenzijde.
Bijv. 30/45 = totaal 7,5 cm lang (zie foto ‘hele cilinder’: 30/30 = 6cm lang).
Bij een halve cilinder bijv. 10/45 = totaal 5,5 cm lang (10/ is de zijde die in het slothuis gemonteerd wordt).
Bij een knopcilinder de zijde van de knop aangeven. Bijv. kn40/45 (de knop zit aan de kortste zijde).
Bij een asymmetrische cilinder (30/50) maakt het niet uit welke zijde buiten is (u hoeft dat niet te vermelden)

Halve cilinder

De juiste opties bij uw bestelling:
Uitvoering: Standaard: hele cilinder maat 30/30 is 6 cm lang. (enkele merken beginnen bij 31/31)
Halve cilinders: (een zijde met sleutelbediening)
Hele: (2 zijdes met sleutelbediening)
Met knop: (een zijde sleutel een zijde knop)
Rond of staartcilinder: voor opschroefbare oplegsloten, ook set met binnen- en buitencilinder voor bijv. Lips oplegslot 1753-1754
Kort: speciale afwijkende maat bijv. 20/20- 22/22 - 25/28 (niet gelijksluitend leverbaar met standaard cilinders)
Overig: Ovaal, Octro 22mm, Keso, Scandinavisch, als hangslot, postbusslot en nog veel meer bel hiervoor 073 6148601
Hotel- of gevarenfunctie: cilinder is ook te bedienen als er een sleutel aan de binnenzijde van het slot zit
Met vrijloop: meenemer kan vrij bewegen, toepassen bij elektronische en panieksloten (apart aan te vragen)
Afmeting:
Standaard: hele cilinder maat 30/30 is 6 cm lang. (enkele merken beginnen bij 31/31)
Verlengd: oplopend per 5 mm per zijde naar keuze. ( lengte tot wel 90mm per zijde)
Halve cilinders: maat begint bij 10/30 (een zijde met sleutelbediening)
Met knop: bij asymmetrische Knopcilinder zijde van de knop apart vermelden bijv. KNOP45/30 of KN30/60(KN = knopzijde)
Bij een asymmetrische hele cilinder (bijv. 30/45) maakt het niet uit welke zijde buiten is (u hoeft dat niet te vermelden)
Sluitend:

Mono: of verschillend sluitend met 3 sleutels per cilinder.
Gelijksluitend: een sleutel passend op alle cilinders.
Set: (gelijksluitend) met 6 sleutels per set.
Sluitsysteem: (centraal, hoofd- of generaal hoofdsluitsysteem) met 3 sleutels per cilinder.

Extra sleutels:

Een bestelde gelijksluitende cilinderset wordt standaard met 6 sleutels geleverd ongeacht
het aantal cilinders in de set.
(gelijksluitend geleverd met 6 sleutels per set.)

Nabestelling op nummer: Cilinders nabesteld op nummer of certificaat worden altijd zonder sleutels geleverd.
Sleutel nummer:

Certificaat:

Uniek nummer op de sleutel dat samen met het merk en type cilinder het
nabestellen van originele sleutels of op bestaande sleutels passende cilinders
eenvoudig via mail of telefoon mogelijk maakt.

Controlepas afgegeven bij gepatenteerd sleutel- of cilindersysteem waarbij het nabestellen of extra bijmaken
van sleutels alleen mogelijk is na het tonen van de betreffende certificaat-pas.

Keurmerk SKG® : Beproefde cilinders door onafhankelijke instantie, waarbij globaal gesteld kan worden:
Geen*
: cilinder zonder keurmerk, geen beschermende voorzieningen, meer geschikt voor binnendeuren.
SKG*
: cilinder is uit productie, had aan een zijde een boorbescherming en soms anti-manipulatie voorziening.
SKG** ® : cilinder heeft antimanipulatie voorziening, en een degelijke boorbeveiliging.
SKG***® : cilinder heeft antimanipulatie voorziening, anti-klopstiften of voorziening, trek- en breekbescherming en een zware
. boorbeveiliging.
Video’s montage:

Cilinder vervangen:
Cilinder vervangen zonder sleutel:

http://www.youtube.com/watch?v=JMG324KCy1s
http://www.youtube.com/watch?v=iayhVQHNBZA&feature=endscreen&NR=1

