
Verankering Sistec MT SKG***

Veranker altijd uw kluis!
Vrijstaande inbraakwerende kluizen die lichter zijn dan 1.000 KG moeten ve-
rankerd worden. Verankering is zeer belangrijk, maar wordt helaas regelmatig 
vergeten. Bovendien stellen verzekeraars vaak de eis dat kluizen onder de 1.000 
KG deugdelijk verankerd zijn. 

Deze verankeringshandleiding is van toepassing op alle modellen uit de serie 
Sistec MT SKG*** meubelkluizen, namelijk:

110.400.0148 Sistec MT3 SKG 330x460x390 252x385x296 36 1 27

110.400.0149 Sistec MT3 SKG elo 330x460x390 252x385x296 36 1 27

110.400.0150 Sistec MT4 SKG 460x460x390 360x385x296 45 1 40

110.400.0151 Sistec MT4 SKG elo 460x460x390 360x385x296 45 1 40

110.400.0152 Sistec MT6 SKG 610x460x390 532x385x296 57 1 60

110.400.0153 Sistec MT6 SKG elo 610x460x390 532x385x296 57 1 60

110.400.0250 Sistec MT6 W SKG 610x600x500 532x500x400 70 1 106

110.400.0251 Sistec MT6 W SKG elo 610x600x500 532x500x400 70 1 106

110.400.0154 Sistec MT9 SKG 900x600x500 800x500x400 111 2 160

110.400.0155 Sistec MT9 SKG elo 900x600x500 800x500x400 111 2 160

Artikelnr. Type/Model Uitwendige afm. Inwendige afm. Gew. Legborden Volume

Verankering via houtdraadbout en plug (meegeleverd)
Bij een goed uitgevoerde montage heeft deze combinatie een uittrekkracht tussen de 80 en 100 kg. 
Het probleem is vaak dat de verankering niet deugdelijk wordt uitgevoerd, waardoor een inbreker de kluis eenvoudig 
los kan halen.

Bij de Sistec MT SKG*** worden 2 houtdraadbouten (ø08 x 100mm; kwaliteitsklasse 8.8) en bijbehorende pluggen 
M10 en revetten/carrosserieringen (20 mm) geleverd voor een deugdelijke verankering aan wand en/of vloer.

Voor een verzekerde waardeberging is een van de volgende bevestigingen vereist:

•	 Hout (bevestiging aan wand en/of vloer) 
Verankering in een massieve vloer- of wandbalk. Bevestigingsmateriaal 2x houtdraadbouten M8 met carrosserier-
ingen (meegeleverd). De bevestingsgaten dient u voor te boren met een 6 mm boor. De meegeleverde pluggen 
hoeft u niet te gebruiken.

•	 Beton (bevestiging aan wand en/of vloer) 
Bevestigingsmateriaal 2x houtdraadbouten M* met meegeleverde pluggen en carrosserieringen. De bevestigings-
gaten dient u voor te boren met een 10 mm boor (diepte 60 mm). Plaats daarna de pluggen gevolgd door de 
houtdraadbouten en carrosserieringen.

Opbergen kleine kostbaarheden
Let op! Indien kostbaarheden met een doorsnede van 15 mm of kleiner worden opgeborgen, dienen 
deze te worden verpakt in een doosje met grotere afmetingen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het plaatsen en verankeren van uw kluis? Neem contact 
op met uw Sistec dealer of kijk op onze website (www.sistec.nl). 
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