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WAAROM EEN MEERPUNTSSLUITING? 

Tegenwoordig zijn inbraakwerende deuren en ramen een pre in uw woning, gezien de steeds maar stijgende cijfers van 

inbraken in Nederland. Meerpuntssluitingen vormen een uitstekende inbraakvertragende sluiting. Ze zorgen bovendien 

voor een goede tocht- en geluiddichtheid van uw deuren en ramen. De centrale bediening zorgt voor een gemakkelijk en 

comfortabele bediening . Bovendien is er geen gevaar dat er een slot niet wordt vergrendeld. 

Een meerpuntssluiting is een slot waarmee de deur op meerdere punten tegelijk kan worden afgesloten. Door het 

draaien van de sleutel (sleutelbediend) – voor de voordeur- of het bewegen van de deurkruk (krukbediend) –achterdeur- 

kan de deur in één keer op meerdere punten worden afgesloten. De meerpuntssluiting is een extra veilige (indien SKG-

goedgekeurd ) en praktische versie van een cilinder insteekslot. U kunt uw cilinder maat opmeten en doorgeven aan de 

monteur. Het telt minstens drie, tot soms vijf sluitpunten die verdeeld zijn over de hele lengte van het slot. 

Meerpuntssluitingen worden tegenwoordig steeds vaker uitgerust met zogeheten haak- schoten. Deze maken het nog 

lastiger om een deur open te breken. 

 

Voordelen meerpuntssluiting 

We zetten de voordelen van een meerpuntssluiting even voor u op een rijtje: 

 Een meerpuntssluiting is een uitstekende inbraakvertragende sluiting. 

 Het bedieningsgemak, dit komt doordat alle sluitpunten tegelijk met één sleutel bediend worden. 

 De deur hoeft niet te worden ontsierd met extra beslag, zoals bij het plaatsen van losse bijzetsloten. 

 Goede tocht- en geluiddichtheid van u deuren en ramen. 

 Geen gevaar dat u sloten vergeet. 

 

Nadelen meerpuntssluiting 

We zetten natuurlijk ook de nadelen op een rijtje; 

 Werkt alleen naar tevredenheid met goedpassende deur (weinig of geen werking) 

 Indien defect alleen met veel schade te vervangen 

 U heeft maar cilinder zodat een inbreker ook maar een cilinder hoeft te kraken/manipuleren 

 Met een sleutelbediend exemplaar draaien alle schoten via de sleutel (dat kan sleutelbreuk veroorzaken) 

 

Hoe te installeren en te bestellen 

Het plaatsen van een meerpuntssluiting vraagt om specifiek gereedschap en ervaring met het monteren van deursloten. 

Het is daarom aan te raden om alleen als handige dhzelver of door een expert te laten doen. 
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