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Zo stellen we uw succes veilig.
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Het efficiënte systeem  
voor betere deuren.

Met SIEGENIA zet u in op beslissende 

bouwstenen voor een intelligente gevel 

met 100 jaar branche-ervaring, een reeds 

bewezen spoor binnen  de markt en op een 

gebundelde innovatiekracht van vier genera-

ties. In onze brede productfolio treft u inno-

vatieve beslagsystemen voor ramen, deuren 

en schuifdeuren en prestatiesterke ventilatie- 

en gebouwentechniek. Hiermede bieden we 

u compleet doordachte systeemoplossingen 

uit één hand, om tegemoet te komen aan de 

huidige eisen binnen de markt en ook die 

van de toekomst.

Wie bij “inbraakwering” niet langer aan 

weerstandsklassen, echter direct aan een 

zwenkhaak denkt, wie deuren niet vergren-

deld, echter automatisch veilig dichttrekt en 

wie zich niet laat afschrikken door “paniek”, 

echter oplossingen toepast: die heeft met 

de productgroep KFV de mogelijkheden en 

voordelen van een perfect op elkaar afge-

stemd compleet programma van meerpunts-

sluitingen.

Of het nu uw eigen vier muren betreft, voor 

moderne bedrijven of voor openbare gebou-

wen: met hoogwaardige deurbeslagen en in-

telligente sluitsystemen van KFV creërt u alle 

vrijheden voor een efficiëntere productie en 

wordt tevens het bereik van uw verkoopge-

bied uitgebreid. KFV deurbeslagen  bieden u 

flexibele en snelle oplossingen voor “eenvou-

dige” insteeksloten, echter daarnaast ook 

innovatieve producten rondom een intelligen-

te toegangscontrole.

Het voordeel ten opzichte van conventionele 

systemen betreft vooral een ding: ons volle-

dig compleet modulair opgebouwd systeem-

concept met uniforme rastermaten en vrij 

combineerbare productfamilies. Trouw aan 

het motto „zo smal mogelijk, zo breed als 

nodig en daarnaast steeds openstaan voor 

individuele speciale oplossingen” breidt u 

uw potentieel eenvoudig effectiever uit.

KFV: KWALITEITS-  EN INNOVATIEVE  

VOORSPRONG IN HET BEREIK

VAN MODERNE SLUITSYSTEMEN.
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Voor deuren  
enkel het beste.

Het volste vertrouwen in de hoogste kwaliteit 

dient steeds bij deurbeslagen vanzelfspre-

kend zijn. Deze overtuiging heeft ons 

traditionele merk KFV tot Duitse marktleider 

voor meerpuntssluitingen gemaakt. Want bij 

KFV is een meerpuntssluiting geen aaneenrij-

ging van verschillende sluitmechanismen, 

maar een perfect op elkaar afgestemd 

systeem bestaande uit bijzonder hoogwaar-

dige afzonderlijke componenten.

Van terugdrukbeveiligde zwenkhaken tot 

geprofileerde eindkappen overtuigen alle 

beslagonderdelen door de beste toegepaste 

materialen, precieze verwerking en zijn 

hoge functionaliteit. Daarbij maakt ieder 

slot, iedere paniekdeurvergrendeling en elk 

onderdeel van een sluitplaat deel uit van 

een modulair systeemconcept, welke u door 

doordachte rastermaten en vrij combineer-

bare produktlijnen een maximale veelvoud 

aan oplossingen garanderen. En omdat tot 

de voordelen van KFV deurbeslagen 

eveneens een uitstekende technische service 

behoort, schenken ons wereldwijd miljoenen 

verwerkers en klanten hun volste vertrouwen.
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Onze meerpuntssluitingen
zijn altijd een veilige zet.
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Méér meerpuntssluitingen.

Wanneer het om meerpuntssluitingen gaat, 

zult u bij KFV een grote veelvoud aan varian-

ten vinden. Voor houten-, PVC- of aluminium 

profielen, of sleutel- of krukbediend, voor 

enkele of dubbele deuren of deuren met een 

overmaat. 

Meer redenen welke voor onze meerpunts-

sluitingen pleiten zijn de omvattende voorde-

len voor de verwerker als daar bijvoorbeeld 

zijn de doelmatigheid door overeenkomstige 

freesbeelden voor zowel de vleugel als het 

kader, hoogwaardige materialen en een 

exacte verwerking. Een krachtig aantrek-

kende, licht bedienbare meerpuntssluiting 

en een lange levensduur zorgen alhier voor 

tevreden klanten.

Door continue verder ontwikkeling behouden 

we onze kwaliteits- en innovatieve voor-

sprong in het bereik van de meerpuntsslui-

tingen.

Geheel zoals uw klant het wil:
sleutelbediend of krukbediend.
Hoe uw klant de deur ook in de hand neemt, 

we hebben uiteraard beide varianten in het 

programma. 

En wanneer er naast de sleutel- of krukbedie-

ning nog meer veiligheid en comfort middels 

een druk op de knop wordt gewenst, kunt u

uw klanten onze elektronische meerpuntsslui-

tingen aanbevelen.

SLEUTELBEDIEND:

VER- EN ONTGRENDELEN MIDDELS

T WEETOURIGE SLEUTELBEDIENING.

KRUKBEDIEND:

VER- EN ONTGRENDELEN VAN BINNEN VIA DE 

KRUK: 1 VERGRENDELEN, 2 RUSTSTAND,  

3 ONTGRENDELEN, BLOKKADE VIA DE SLEUTEL.



AS 2500 AS 2600 AS 2750 AS 3500

Sleutelbediende meerpuntssluitingen.

AS 2300

De passende vergrendeling
voor iedere toepassing.
AS 2300: kenmerkt zich door een hoge 

warmtewerend- en dichtheid. Ronde 

staalpennen verhinderen het uitheffen van 

de deur en bemoeilijken het verzoek tot 

inbraak.

AS 2500: zwenkhaken voorkomen het 

uiteendrukken van het kaderprofiel en de 

deurvleugel. 

AS 2600: de pen-zwenkhaak-combinatie 

biedt een maximale veiligheid en is uni-

verseel in alle profielen en houten deuren 

toepasbaar.

AS 2750: vergrendelt de vleugel al bij het 

dichttrekken van de deur door twee extra 

aanwezige, verende gelagerde dagschoten 

in beide bijzetslotkasten. Veiligheid en opti-

male dichting door twee aanvullende stalen 

haakschoten. Standaard met drie softlock 

dagschoten uitgevoerd.

AS 3500: automatische veiligheid door 

twee zelfvergrendelde van onder naar boven 

ingrijpende haakschoten. Standaardmatig 

met softlock uitgerust.
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Sleutelbediende meerpuntssluitingen van 

KFV worden door een tweetourige draai 

met de sleutel vergrendeld. Ook de ver- en 

ontgrendeling gebeurt tweetourig.

Alle voordelen in één overzicht: 
 lichtlopend
 lichtlopende wisselbediening
 DIN-richting instelbaar
 uitvoeringen voor Zwitserse rondcylinders
 diverse doornmaten verkrijgbaar
 verschillende afstanden beschikbaar
 optioneel met Softlock-dagschoot
 nachtschoot hoofdslot beschermd tegen 

doorzagen
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AS 4350 AS 4600AS 4900

Krukbediende meerpuntssluitingen.

Krukbediende meerpuntssluitingen beno-

digen aan de binnen- en buitenzijde een 

deurkruk en worden door het omhoogtrek-

ken van de deurgreep vergrendeld. Geblok-

keerd wordt de meerpuntssluiting middels 

een ééntourige draai met de sleutel. Om te 

ontgrendelen is wederom een ééntourige 

draai met de sleutel noodzakelijk.

Alle voordelen in één overzicht:
 dag- en nachtschoot glanzend vernikkeld
 nachtschoot hoofdslot beschermd tegen 

doorzagen 
 DIN-richting instelbaar
 krachtig aantrekken van de deur
 licht bedienbare mechaniek

De passende vergrendeling  
voor ieder bereik.
AS 4100: meerpuntssluiting met 3D ver-

stelbare comfort veiligheidsnokken, deze is 

bijzonder lichtlopend en onderhoudsarm. De 

rollende nok grijpt zich achter de sluitplaat 

en verhoogd zo de inbraakwerendheid. 

AS 4100 BL: automatische-meerpunts-

sluiting met 3D verstelbare comfort veilig-

heidsnokken. Reeds bij het dichttrekken van 

de deur vergrendelen zich zowel de 3D 

verstelbare comfort veiligheidsnokken als 

ook de schoot door een ontkoppelelement 

in het slot, automatisch in de sluitstukken. De 

arretering van de kruk geschiedt door een 

90°-draaiing van de sleutel.

AS 4350: allround product, geschikt voor 

alle materialen, bijvoorbeeld voor stalen 

deuren. Pennen verhinderen het uittillen van 

de deur.

AS 4900: de vergrendeling van de zwenk-

haken van onder naar boven vermijdt in 

het geval van het zakken van de deur het  

inklemmen rsp. stoten van de schoten.

AS 4600: de pen-zwenkhaak-combinatie 

verenigt alle voordelen. De zwenkhaken 

grijpen achter de sluitplaat en de pennen 

houden de zwenkhaken in positie.

AS 4100 / AS 4100 BL
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Meerpuntssluitingen
naar rastermaat.

Alle voordelen in één overzicht.

De voordelen voor de verwerker: 
 identieke freesbeelden bij vleugel en 

kader alsook bij alle vergrendelingtypes
 compleet productengamma
 oplossingen voor speciale toepassingen

De voordelen voor de handelaar:  
 gereduceerde voorraadhouding aangaan-

de de sluitstukken/kaderdelen
 producten voor alle deurmaterialen: Hout, 

PVC, aluminium en staal

Onze meerpuntssluitingen naar rastermaat 

zijn intelligente bouwkastensystemen, welke 

uw werk aanzienlijk vereenvoudigen. De 

nieuwe generatie meerpuntssluitingen ken-

merken zich door gelijke freesbeelden voor

de verschillende vergrendelingtypes.

De voordelen liggen voor de hand: vereen-

voudigde uitwisseling, eenvoudige opwaar-

dering, meer mogelijkheden door een keuze 

uit varianten, vereenvoudigt voorraadbeheer, 

probleemloze vooraf vervaardiging, geredu-

ceerde inspanningen qua service ter plaatse.

Kortom: Onze meerpuntssluitingen naar 

rastermaat zullen u helpen uw potentiëlen 

effectiever uit de diepen.
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AS 2600 EE 930 AS 3500SluitlijstenSluitplaten
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Automatische-Meerpuntssluiting AS 3500.

MAGNETISCHE ONTGRENDELSTUKKEN 

WORDEN EENVOUDIG GECLIPST

Eenvoudig en efficiënt.
Als enige automatische vergrendeling komt 

de AS 3500 met een contactloze oplossing 

in de bijzetslotkasten zonder uitstekende 

schoten. Bij geopende deur zijn de zwenk-

haken in de voorplaat verzonken. Bij het 

sluiten van de deur worden de zwenkhaken 

door een falzluft onafhankelijk ontkoppelele-

ment geactiveerd en van onder naar boven 

vergrendeld.

Maximale flexibiliteit geven de verschillende 

varianten — van openen via kruk en sleutel 

tot de bediening middels een toegangscont-

rolesysteem of een druk op een intercomsys-

teem.

NIEUW: de AS 3500 werd nu ook door de 

VdS gecertificeerd. Zelfs zonder het manueel 

vergrendelen van de deur blijft de gehele 

verzekering behouden.

Alle voordelen van de AS 3500: 
 geen sluitproblemen bij afzakkende deur
 voorplaat bestaat uit hoogwaardig edel-

staal
 hoofdslotkast met onderhoudsvrije Soft-

lock schoot
 deurhoogten van 1600 tot 2400 mm 

realiseerbaar
 rechts en links toepasbaar, eenvoudig 

omstellen van de dagschoot
 grote inbouwtoleranties (Falzluft tussen 

stulp en sluitplaat 2-6mm) en hoogtetole-

ranties (+2 /- 4 mm)
 overeenkomende frezingen in vleugel en 

kozijn, compatibel met kaderdelen met 

Q-Verstelling
 instelbereik van de kaderdelen 5mm 
 gering voorraadvolume door modulaire 

bouwwijze
 inbraakwerendheid tot RC3 mogelijk 

VdS-CERTIFICAAT CONFORM KL ASSE C .
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Dagschootwissel.

 door een zijdelingse opening wordt 

middels een schroevendraaier een clips 

bediend en de schoot kan hierdoor wor-

den verwijderd of gedraaid
 hiermede is iedere meerpuntssluiting 

rechts en links toepasbaar
 de schoot kan probleemloos verwisseld 

worden, zonder de slotkast te moeten 

openen

Electrische A-Opener.

 uit te breiden naar een elektromecha-

nische meerpuntssluiting: mechanische 

vergrendeling → elektronisch openen
 combineerbaar met verschillende toe-

gangscontrole systemen, bv. fingerprint, 

KFVkeyless
 compatibel met kabelovergangen en 

toebehoren uit het GENIUS-programma

Dagschootont- 
grendeling.

 zonder sleutel uit uw huis: Door een 

vergrendelingsgreep kan de automatische 

functie gedeactiveerd worden
 combineerbaar met de het KFV inzetstuk 

of elektrische deuropener in de middelste 

sluitplaat — zo wordt de vertrouwde dag-

schootontgrendeling geactiveerd
 later aan te brengen zonder extra frees-

werk van profielen met een beslagopna-

me nut
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De drie schoten vergrendeling AS2750:
maakt eenvoudig drievoudig dicht.

Eenvoudig dichttrekken.
Twee aanvullende, verende gelagerde Soft-

lock schoten in de bijzetslotkasten maken het 

verschil: steeds drievoudig gefixeerd behoed 

de AS 2750 duurzaam voor het zakken 

van de deur en biedt zelfs niet vergrendeld 

een hoge basisveiligheid. Na het bedie-

nen van de sleutelbediende vergrendeling 

verhinderen de massieve zwenkhaken en 

schoten combinatie samen met de doorzaag 

beveiligde nachtschoot, tegen inbraak en 

uittillen van de deur. Het krachtige aantrek-

ken van het soepel lopende slot zorgt ook bij 

een sterke drukbeslasting voor een optimale 

dichtheid alsook een uitstekende warmte- en 

geluidsisolatie.

Alle voordelen van de AS2750: 
 het openen van de deur door terugdruk-

ken van de hoofdschoot met een bank-/

kredietkaart, wordt door twee extra scho-

ten in de bijzetslotkasten bemoeilijkt.
 zwenkhaken/schoot combinatie verhin-

dert het openbreken en uittillen van deur 

en zorgt voor een hoge inbraakwerend-

heid tot RC3
 beveiligd tegen afzakken van de deur 

door 3 Softlock schoten
 optimale dichtheid, warmte- en  

geluidsisolatie
 optioneel met kierstandbeveiliging
 sluitlijst E3Q maakt de combinatie  

mogelijk met een dagschoot
 geschikt voor afsluitbare deuren voor 

zowel de woning- als utiliteitsbouw

MET DRIEVOUDIGE ZELFSLUITENDE FUNCTIE

DOOR VERENDE GEL AGERDE SCHOTEN.



15

Fabrikantonafhankelijke flexibiliteit.
Het reparatieslot biedt een snelle hulp bij de 

reparatie en instandhouding van woning- en 

gemeenschappelijke toegangsdeuren.

Als fabrikantonafhankelijk systeem kunnen 

een veelvoud aan KFV- en concurrerende 

meerpuntssluitingen kostengunstig door 

deze worden vervangen. Naast de nodige 

flexibiliteit bij de montage bezit het slot dui-

delijke voordelen tot o.a. een gereduceerde 

voorraadhouding.

Met het reparatieslot zijn alle gangbare 

deurhoogtes van een FFH hoogte van ca. 

1625 tot 2400mm realiseerbaar. De hoogte 

van de deurkruk kan hierbij vrij worden 

bepaald. 

Het reparatieslot:
snelle hulp bij defecte toegangsdeuren.

Alle voordelen in één overzicht: 
 bijzonder vlakke koppeling met SIEGENIA 

TITAN AF fijnvertanding vermijdt frees-

werkzaamheden
 voorplaten bestaan uit roestvrij staal en 

zorgen voor een hoogwaardige optiek en 

zijn tevens beschermd tegen corrosie t.p.v. 

gezaagde kanten
 hoofdslot set separaat in verschillende 

doornmaten verkrijgbaar — geringere 

voorraadhouding 
 standaardmatig met reduceerhuls van 10 

naar 8 mm in hoofdslotkast-set inbegre-

pen
 verkrijgbaar met pennen, zwenkhaken of 

pen-zwenkhaken-combinatie

WEINIG FREESWERK: VL AKKE KOPPELING

LIGT BIJ U-VORMIGE VOORPL AAT IN HET

PROFIEL.

ACHT VERSCHILLENDE HOOFDSLOT-SETS.

RS 1300 RS 1500 RS 1600
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Softlock schoot. Pendeldagschoot.

 door druk op de deurduwer van buiten 

kan de deur geopend worden 
 voor hoogfrequente deuren, ideaal voor 

magazijnstoegangsdeuren en hoof-

dingangen van openbare gebouwen
 aanpassing van de pendelschoot aan de 

ruimte tussen kader en vleugel middels 

een instelschroef in de voorplaat

 met hoogwaardig, slijtvast kunststof, om-

mantelde schoot
 meer comfort door gering geluid bij het 

sluiten
 onderhoudsvrij, omdat de schoot niet 

gevet behoeft te worden 
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Kierstandbeveiliging. Stolpvleugelbeslag.Sluitpotje.

 toepasbaar in de passieve vleugel van 

tweevleugelige toegangsdeuren
 te combineren met mechanische en elec-

tronische KFV-meerpuntssluitingen
 eenvoudige ver- en ontgrendeling via de 

draaiknop
 bijzonder veilig door sterke pennen rechts 

of links wordt conform de DIN richting 

van de actieve vleugel bestelt

 beveiliging tegen ongenode gasten
 geen krassen op het deuroppervlak, door-

dat een op de deurvleugel te monteren 

ketting komt te vervallen
 blokkeren vanaf binnenzijde door een 

draaiknop
 bijzonderheid: de positie van de 

draaiknop is afgestemd op de doornmaat
 openen vanaf buitenzijde door een 1-tou-

rige draai van de sleutel in de sluitrichting
 verende blokkeernok met 12,5 mm uit-

vulling voor het opvangen van toleranties 

van de Falzluft
 rechts en links toepasbaar
 leverbaar in combinatie met sleutelbe-

diende meerpuntssluitingen voor houten-, 

aluminium- of PVC-deuren

 afgestemd op KFV-stolpdeurbeslag en 

kantgrendels 
 aandrukverstelling +2/–1 mm
 opvangen van montagetoleranties
 lichte bediening door een minimale wrij-

ving tussen kunststof en het staal 
 nivellerende ringen in schuintes van 5° en 

9° ter aanpassing van de onderdorpels 

beschikbaar



Velen noemen het geniaal.
Wij hebben het GENIUS genoemd.
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GENIUS-MOTOR
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Comfort en veiligheid
via een druk op de knop. 

Nieuw herbewerkte GENIUS:
nu nog sneller en stiller.
De GENIUS is ons mechanistisch ver- en ont-

grendelingssysteem. Het verbindt de inbraak-

werende eigenschappen van een mechani-

sche meerpuntssluiting met het comfort van 

de modernste elektrotechniek. Daarnaast is 

de GENIUS met toegangscontrole systemen 

en talrijke verdere toepassingen combineer-

baar en maakt zo een veelvoud aan indivi-

duele oplossingen mogelijk. Afhankelijk van 

de uitvoering, toepasbaar voor toepassingen 

binnen particuliere woningen als ook binnen 

bedrijfs- en industriële projecten.

Aangenaam en barrièrevrij.
Met GENIUS wordt de dagdagelijkse sleu-

telchaos beeindigt. Speciaal voor apparte-

menten complexen met ‘s avonds afgesloten 

toegangsdeur biedt de GENIUS een nieuw 

wooncomfort. Want bij een laat bezoek laat 

zich de huisdeur eenvoudig via de intercom 

ontgrendelen en vergrendelt zich automa-

tisch bij het dichtslaan.

In het bijzonder voor het wonen op hoge 

leeftijd en het leven met beperkingen biedt 

de GENIUS hiervoor een grote verlichting. 

In combinatie met draaideur aandrijvingen 

openen en sluiten zich de deuren volledig 

middels een druk op de knop.

Vertrouwen is goed,
toegangscontrole is beter.
Voor de toepassing binnen een onderneming 

is de GENIUS door een toegangscontrole 

systeem aanstuurbaar, welke de medewer-

kers exact gedefinieerde toegangsrechten 

voor alle ruimtes kan toewijzen. Door de 

dag-nacht modus verkrijgt men een perfecte 

synchronisatie met de werktijden. Ook de 

combinatie met tijdschakelaars en alarmin-

stallaties is mogelijk.

NIEUW: Voor een toepassing in private 

woningbouw zijn bij ons verschillende 

toegangscontrolesystemen verkrijgbaar, van 

radiografische zenders tot een fingerprint-sys-

teem of de nieuwe KFVkeyless met smartpho-

ne-APP als bediening.
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Onze sloten:
Meester van de weerstandsklassen.
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Met zekerheid voor iedere
deur het juiste slot.

De productgroep KFV biedt een grote band-

breedte aan sloten voor de projecten- en 

woningbouw. Hier vindt u voor iedere deur 

het juiste slot in de gewenste weerstandsklas-

se. En dit dan in de best mogelijke kwaliteit 

– met een hoge doorzaagbeveiliging door 

een met stalen stiften versterkte schoot, mas-

sieve constructie en hoogwaardig bewerkte 

schooten.

Kunt u het passende slot niet binnen ons  

DIN–programma terugvinden, dan beslist 

bij de sloten voor speciale eisen. En in beide 

categorieën geeft het in ieder geval één 

ding: marktconforme innovaties.

Zacht, zachter, Softlock.
Bij deuren, welke dagelijks meervoudig 

worden geopend, kan een bijzonder ge-

luidsarme sluiting van het slot een belangrijk 

verkoopargument worden. Bij onze Softlock 

hoort men dankzij een stabiele kunststof 

omhuizing om de schoot en geluidsdempers 

nauwelijks meer dan een zacht klikken. En 

dat zonder beperkingen aangaande de 

levensduur en veiligheid. 

Veiligheid van deur tot deur.
Klasse 1: voor deuren, die slechts worden-

geopend met het nodige overleg — bijvoor-

beeld deuren voor bergingen.

Klasse 2: voor deuren, die regelmatig en 

bedachtzaam geopend worden — bijvoor-

beeld burodeuren.

Klasse 3: voor deuren, welke vaak en deels 

krachtig worden geopend – bijvoorbeeld 

deuren in openbare gebouwen.

Klasse 4: voor deuren, welke zeer vaak en 

deels grof worden geopend – bijvoorbeeld 

deuren met een verhoogde inbraakwerend-

heid en deuren in openbare gebouwen.
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Wij sluiten niets uit :
onze sloten conform DIN.

Onze insteeksloten zijn er uiteraard voor 

zowel opdek- als stompe deuren in de ver-

schillende sluitvarianten bontbaard, vrij- en 

bezetuitvoering of cylinder.

De profielsloten bieden we 1- of 2-tourig 

aan, met verschillende nachtschootuitslag 

(15, 20 en 25 mm), diverse doornmaten als-

ook in verschilllende schootvarianten. Zoals 

u ziet, kunt u bij onze DIN- conforme sloten 

niet enkel op een uitstekende verwerkings-

kwaliteit vertrouwen, maar daarnaast ook op 

een breed productenpallet.

INSTEEKSLOT, KL.  4

PENDELDAG- EN NACHTSLOT

INSTEEKSLOT, KL.  3

NACHTSLOT

INSTEEKSLOT, KL.  2

DAG- EN NACHTSLOT

INSTEEKSLOT, KL.  1
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Speciaal innovatief:
onze speciaalsloten

In het bereik van speciale toepassingen 

opent KFV door een breed productportfolio 

van speciale sloten veelvuldige mogelijkhe-

den. Hier vindt u steeds bij speciale eisen al-

tijd de passende oplossing als bijvoorbeeld 

sloten voor schuifdeuren met haakschoten, 

sloten voor straalwerende deuren en een 

veelvoud aan verdere speciaalsloten, b.v. 

ook binnen het paniek- en brandwerende 

bereik.

MAGNEETSLOT

SLOT VOOR 
STRALINGBEVEILIGDE DEUR

De kracht van de magneten.
Bij een geopende deur ligt het intelligente 

detail in één lijn met de slotkast en blijft 

daarmee nagenoeg onzichtbaar. Evenzo 

eenvoudig als effectief is het functionele 

principe van de magneetsloten. Sterke 

magneten trekken de in de slotkast inge-

trokken schoot in de sluitplaat en fixeren 

deze aldaar. Het resultaat is een subtiele 

akoestiek. De toepassing van de magneet-

kracht verhindert anderszins bij het sluiten 

van de deur voorkomend aanslaggeluid van 

de schoot tegen de sluitplaat.

SCHUIFDEURSLOTSCHUIFDEURSLOT PENDELDEURSLOT BIJZETSLOTEN

Alle voordelen in één overzicht:
 geen sluitplaten met sluitlip nodig 
 geringere montagetijd
 geen uitstekende hoeken en kanten in 

geopende toestand 
 activering van de schoot door een ma-

gnetisch veld — geluidloos sluiten van de 

deuren
 slaan van de schoot tegen het kozijn uit-

gesloten — geen slijtage
 draaibare magnetisch inzetstuk van de 

stuitplaat — aandrukregeling mogelijk
 magneetsledes in de sluitplaat — automa-

tisch nastellen bij het afzakken van de deur
 onderhoudsvrij en licht lopend



Het laatste, waarover men zich
in geval van nood zorgen maakt,

zijn de deuren.
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Brandwerend, Nooduitgangen, Paniek.

Cylinder met en zonder vrijloop. 
 toepasbaar zijn cylinders met vaststaande 

of vrijlopende meenemer alsook mechatro-

nische cylinders met een doorsnede conform 

DIN 18252
 maximaal toelaatbare instelling van de sluit-

neus in de sleutel uittrekstand bedraagt 30° 

Verdere productvoordelen in detail:

Vlucht- en DIN-richting instelbaar. 
 rechts, links en vluchtzijde zijn individueel 

instelbaar door een eenvoudige aanpas-

sing van de schoot
 alle sloten en meerpuntssluitingen zijn 

universeel voor de EN179 en EN 1125 

toepasbaar

Volgende sluitfuncties mogelijk. 
 alle sloten en meerpuntssluitingen zijn in 

drie sluitfuncties (B, D of E) leverbaar
 sleutelloos openen in de vluchtrichting is 

altijd mogelijk 

De draai in geval van nood. 
In geval van nood telt iedere seconde. 

Hierdoor biedt de productgroep KFV een 

compleet gamma aan sloten en meerpunts-

sluitingen, welke zich door een hoge mate 

aan veiligheid, door een ongecompliceerde 

bediening en innovaties kenmerken.

Op de nooduitgangsluitingen conform 

de EN 179 of de paniekdeursluitingen 

conform de EN 1125 – en de veelvuldige 

productvoordelen van KFV kunt u vertrou-

wen. Bijvoorbeeld de uitslag van 20 mm 

van de schoot met slechts een halve draai 

van de sleutel of de beschikbaarheid voor 

insteeksloten, smaldeursloten en meerpunts-

sluitingen.

Innovatie geeft je vleugels: de twee- 
vleugelige paniekdeurvergrendeling 
We hebben het vervaardigingsproces 

van een tweevleugelige vluchtdeur met 

paniekfunctie gerevolutioneerd. Door de 

montagevriendelijke driedelige oplossing 

minimaliseert zich de freesarbeid en de pro-

duktietijd van een paniek stolpvleugel enorm. 

Het beslag in het passieve deel neemt de 

schoten van de actieve vleugel op. Wordt de 

bedieningseenheid op de passieve vleugel 

bediend, dan ontgrendelt deze automatisch 

ook de actieve vleugel en het element kan in 

zijn volledige openingsbreedte als vluchtweg 

worden gebruikt. Het beslag van de passieve 

vleugel vergrendelt bij het sluiten automa-

tisch. Leverbaar voor alle gangbare stolppro-

fielen vervaardigt uit de materialen hout, PVC 

en metaal.



Veelvoud is ons
kaderprogramma.
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Voor iedere opgave de juiste oplossing.

AFDEKKAP SCHOOTAANDRUKREGULERING

GEPROFILEERDE EINDKAP

Ongeacht welk profielsysteem, ongeacht 

welk deurprofiel: Veelvoudig is ons kader-

programma. Echter wat de productgroep 

KFV onderscheidt, zijn onze innovaties, 

Bijvoorbeeld onze nieuwe aandrukregule-

ring. Deze is met zijn grootte verstelbereik 

(+/– 2,5 mm) bij een geringe inbouwdiepte 

de beste binnen de markt. Een duidelijk 

hogere aandruk garandeert een effectieve 

bescherming, tegen bijvoorbeeld wind en 

slagregen.

De optisch meer dan fraaie afdekkap van 

de schoot aan de achterzijde van de sluit-

plaat, is comfortabel en vanaf de voorzijde 

inclipsbaar en beschikbaar in verschillende 

inbouwdiepten. Voor een juiste positionering 

bij de montage en een aansprekende optiek 

bij verschillende kunststof profielen zorgen 

de nieuwe geprofileerde eindkappen.
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E-Opener-Lijst. Sluitlijsten. Separate sluitstukken.

 fraaie optiek, vanwege de doorgaande 

lijsten 
 eenvoudige montage, doordat slechts één 

deel dient te worden gefixeerd
 met schuine geleidingsstukken en aandruk-

regulering via een AT-stuk in het bereik 

van de schoot
 met excentrische aandrukregulering voor 

de pen en de haak

 flexibel qua toepassing
 gunstig qua kosten en eenvoudig met 

betrekking tot de montage
 met aandrukregulering voor de dag- en 

nachtschoot in het bereik van de schoot 

via een AT-stuk
 met excentrische aandrukregulering voor 

de pen en de haak

 speciaal voor de 3-schoots meerpunts-

sluiting AS 2750 geconcipeerd
 wordt met 3 vrij in de handel verkrijgbare 

E-openers gecombineerd
 bekabeling vindt plaats via kaderprofiel
 vrijschakeling alle drie de schoten ge-

schiedt via de E-opener
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L-vormige sluitplaat. Mechanisch ontgrendelstuk.Sluitkasten.

Kaderdelen
met versterkingsplaat.

Beveiliging scharnierzijde.

 bestaat uit twee gelijkvormige, vertande 

spievormige uittilelementen
 kan aangepast worden aan elke Falzluft 

van elk willekeurig profielsysteem
 kan ook ingefreesd worden

 voor woningstoegangsdeuren in combina-

tie met dagkantbekleding voor verschil-

lende deursystemen in diverse uitvoer-

ingen toepasbaar
 bijvoorbeeld als sluitplaat dag- en nacht-

slot of als beveiliging scharnierzijde etc.

 verstelbare alternatieven voor onze  

sluitplaten en -lijsten
 speciaal voor toepassing binnen het  

houtsegment

 voor toegangsdeuren van huizen en wo-

ningen
 combineerbaar met verstelbaar AT-stuk
 voorzien van opening voor elektrische 

deuropener

 gunstiger qua kosten vergeleken met de  

E-opener
 mechanisch ontgrendelstuk voor achteraf 

inbouw of standaard toepassing bij alle  

KFV toebehoren
 vrijgave van de dagschoot door mecha-

nische ontgrendeling
 eenvoudige omstelling door schuifblokkering
 geringe inbouwmaten

 voor aluminium deuren tot 120 kg
 eenvoudige 3D-verstelling
 tweedelig scharnier met kader- en vleugel-

deel
 eenvoudig inhangen en uitnemen van het 

deurblad
 eenvoudige reiniging

axxent deurscharnier:
volledig verdekt liggend.
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iWindow —
eenvoudig,  

betrouwbaar, smart.

RAAMCONTROLE, LICHT, IP -CAM, MULTIMEDIA: MET EEN SLIMME iWINDOW  

ALL -IN-ONE- AFSTANDSBEDIENING.

De App-oplossing voor veilige ramen.

Doordat onze geavanceerde mechanische 

inbraakwerendheid consequent wordt uitge-

bouwd, biedt de SIEGENIA-AUBI  

Sicherheits-Service GmbH nu het electroni-

sche sturings- en controlesysteem iWindow.

iWindow is een eenvoudig te bedienen 

sturings- en controlesysteem voor uw ramen. 

De gebruiksvriendelijke App-toepassing is 

snel en handig uitbreidbaar voor nagenoeg 

alle SIEGENIA beslagen. Men heeft overal 

de ramen veilig in het zicht  en verkrijgt in 

termen van wooncomfort volledig nieuwe 

mogelijkheden. Want met iWindow wordt 

uw huis- en consumentenelectronica fabri-

kantonafhankelijk koppelbaar en met een 

smartphone, smartpad, of tablet-pc in een 

handomdraai een individuele “All-in-one-af-

standsbediening”.

Voor de verwerker: 

 ■ App-toepassing bestaande uit weinig 

bouwstenen: 
 ■ een zender en een magneetclip per 

raam of deur
 ■ SIEGENIA Gateway voor draadloze 

netwerkverbinding
 ■ software voor zelfstandige inrichting 

door de gebruiker
 ■ snel en eenvoudig uit te breiden naar na-

genoeg alle SIEGENIA beslagen
 ■ toekomstgerichte oplossing voor veilige 

ramen en Home automatisering

Voor de gebruiker: 

 ■ veilige toestandscontrole voor ramen en 

deuren ondersteund de mechanische in-

braakwerendheid
 ■ fabrikantonafhankelijke koppeling en stu-

ring van de totale huis- en consumenten- 

electronica mogelijk
 ■ gebruiksvriendelijke App-toepassing via 

smartphones, smartpads en Tablet-pc
 ■ consequent afzien van een buitensirene

HET ELECTRONISCHE STURINGS- EN 

CONTROLESYSTEEM MIDDELS SMART- 

PHONE, SMARTPAD OF TABLET-PC .



Het kader voor innovaties.

Onze beslagoplossingen voor hout, kunststof 

en alumnium  verbinden intelligente pro-

ductdetails met veelvuldige mogelijkheden 

aangaande tijds- en kostenreductie. Zo gaan 

een hoge functionaliteit steeds hand in hand 

met een minimale logistiek en het optimalise-

ren van productieprocessen.

Speciaal voor de eisen aangaande een 

moderne architectuur biedt SIEGENIA u met 

de beslagserie axxent de nieuwe generatie 

verdektliggende oplossingen. Hier treft een 

ultiem design een uitgekiende techniek. 

Beste voorbeeld: het aluminium systeem ALU 

axxent, welke naast een perfecte optiek en 

extreme duurzaamheid ook alle voordelen 

van ons modulaire bouwkastensysteem in 

zich heeft.

Zo licht kan zwaar zijn.

Onze schuifdeuroplossingen PORTAL breng-

en in alle gewichtsklassen een ontwerpvrij-

heid, comfort en veiligheid, compromisloos 

bij elkaar. Of het nu gaat om beslagen voor 

hout, kunststof of aluminium: zijn bijzondere 

lichte gang zorgt er voor, dat de optische 

lichte gang van grote glasoppervlakken niet 

met een zware bediening behoeft samen te 

gaan. Ontdekt u de totale bandbreedte aan 

intelligente schuifdeursystemen als bijvoor-

beeld ons hef-schuif-systeem PORTAL HS. 

Hiermede verkrijgt u een openingsbreed-

te tot wel 12 meter en een barrièrevrije 

onderdorpel, die ook op het gebied van 

warmteisolatie meer dan ruim voldoet aan 

de minimum gestelde eisen.

Meer producten. Meer van SIEGENIA.
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Een onderneming van de SIEGENIA GROEP

Neem contact op met uw vakbedrijf:

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10

42551 Velbert

DuItSlAND

telefoon: +49 2051 278-0

telefax:  +49 2051 278-167

info@kfv.de

www.kfv.de

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  telefoon: +32 9 2811312

China  telefoon: +86 316 5998198

Duitsland  telefoon: +49 271 39310

Frankrijk  telefoon: +33 3 89618131

Groot-Brittannië  telefoon: +44 2476 622000

Hongarije  telefoon: +36 76 500810 

Italië  telefoon: +39 02 9353601

Oekraïne  telefoon: +380 44 4637979

Oostenrijk  telefoon: +43 6225 8301

Polen  telefoon: +48 77 4477700

Rusland  telefoon: +7 495 7211762

Turkije  telefoon: +90 216 5934151

Wit Rusland  telefoon: +375 17 3121168

Zwitserland  telefoon: +41 33 3461010

Zuid-Korea  telefoon: +82 31 7985590

Onze internationale adresgegevens vindt  

u op de website: www.siegenia.com
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