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1. Algemene kenmerken
• Meerpuntslot voor schuifdeuren in aluminium en PVC.

• Modulair: het middenslot is eenvoudig uitbreidbaar naar een meerpuntslot (3-puntslot en 
meer) met behulp van verlengstukken. Het middenslot en de verlengstukken bevatten 
een regelbare sluithaak.

• Het openen en sluiten van schuifdeur gebeurt door middel van een tringel die in de 
voorplaat schuift waardoor de sluithaken naar boven of onder bewegen.

• Het meerpuntslot wordt bediend met een raamkruk of een komgreep en kan vergrendeld 
worden d.m.v. een cilinder.

2. Middenslot
2.1. Algemene afmetingen en werking

• Volledig vervaardigd uit hoogwaardige materialen:
 - voorplaat, tringel, sluithaken en schroeven: roestvrij staal
 - kruknoot: messing.

• U-vormige voorplaat van 15,2 mm.

• Snelle en eenvoudige montage met speciale koppelingen tussen het middenslot en de 
verlengstukken.

• De van onder naar boven schuivende sluithaak voorkomt het uitheffen van de vleugel.

• Anti-foutbediening: in geopende stand blijven de sluithaken op hun plaats.

• Positioneerschroeven of anti-kantelschroeven: vermijden dat het slot zal kantelen bij het 
bevestigen van de kruk.

Positioneerschroeven

Anti-foutbediening
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2.2. Types

• Slot verkrijgbaar in 3 verschillende 
doornmaten:

2.3. Regeling haak

• Eenvoudige horizontale regeling van 4 mm 
van de sluithaken.

• Onder de haakschieter bevindt zich het 
regelschroefje dat met een zeskantsleutel 
van 2.5 mm kan verdraaid worden.

Slot X (mm) 
70000-10 11,6
70000-14 14,1
70000-20 20,6

Zeskantsleutel 
2.5mm
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3. Boven- en onderslot
• Snelle en eenvoudige montage met speciale koppelingen tussen het 

middenslot en de verlengstukken: zie tekening rechts.

• De verlengstukken zijn verkrijgbaar in 2 lengtes: 350 mm en 640 mm.

• De haakschieters zijn tevens 4 mm horizontaal regelbaar.

• De onderste sluitstang is verkrijgbaar als versie met vergrendelings-
mechanisme dat bediend wordt met een eurocilinder.

• Belangrijke opmerking: de behuizing voor de cilinder heeft steeds dezelfde 
inbouwdiepte en is onafhankelijk van de doornmaat van het middenslot.

Lengte 640 mm       Lengte 350 mm

middenslot

bovenslot
onderslot

Opmerking:
De haakschieters zijn 
getekend in geopende 
stand.

Haakschieter

Vergrendeling

nr. 70001 nr. 70002 CYL
nr. 70002 (zonder 
vergrendeling)
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nr. 70005 nr. 70006 CYL
nr. 70006 (zonder 
vergrendeling)
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4. Sluitstukken

• De sluitstukken in zamak zijn profiel-afhankelijk.

nr. 72000 nr. 72001 nr. 72006

nr. 72002 nr. 72003

Wordt ingeschoven 
en geklemd
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5. Bedieningen
5.1. Sobinox handgrepen

• Eigenschappen Sobinox handgrepen: zie hoofdstuk A11.15.
• De handgrepen zijn leverbaar zonder vierkantstift of met vierkantstift van 7 mm met lengte 25 mm 

of 38 mm.

Op ovaal schild

Op rechthoekig schild

Afsluitbare handgrepen

• De afsluitbare handgrepen kunnen 
gebruikt worden:
 - wanneer er enkel aan de binnenzij-
de een handgreep geplaatst wordt.

 - ter vervanging van de ondersluit-
stang met vergrendeling.

nr. 1850-0
nr. 1850-25
nr. 1850-38

nr. 1854-0
nr. 1854-25
nr. 1854-38

nr. 1851-0
nr. 1851-25
nr. 1851-38

nr. 1852-0
nr. 1852-25
nr. 1852-38

nr. 1853-0
nr. 1853-25
nr. 1853-38

nr. 1855-0
nr. 1855-25
nr. 1855-38

nr. 1859-0
nr. 1859-25
nr. 1859-38

nr. 1856-0
nr. 1856-25
nr. 1856-38

nr. 1857-0
nr. 1857-25
nr. 1857-38

nr. 1858-0
nr. 1858-25
nr. 1858-38

nr. 1852 CYL-0
nr. 1852 CYL-25
nr. 1852 CYL-38

nr. 1857 CYL-0
nr. 1857 CYL-25
nr. 1857 CYL-38
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5.2. Horizon handgreep nr. 30000-680

• Raamkruk met ingebouwd kliksysteem, 
draaibaar over 360° in 4 stappen van 90°.

• Door de afdekkap zijn de schroeven steeds 
onzichtbaar.

• Materialen:
 - greep: aluminium
 - schild: zamak
 - afdekkap: aluminium
 - afwerking: geanodiseerd of polyester poeder 
gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren

5.3. Komgreep nr. 74003
• De B-Slide kan ook bediend worden met een komgreep met hendel die ingrijpt ter hoogte van de haak-

schieter van het middenslot.

• Eenvoudige bediening:
 - hendel omhoog: open
 - hendel omlaag: gesloten

• Bij de komgreep worden 2 meeneempinnen (kort en lang) in zamak geleverd. De keuze van de pin wordt 
bepaald door de afstand tussen de komgreep en de plaats van het slot. De pin moet ten minste 7 mm 
ingrijpen in het kastje van de haakschieter.

• Afwerking: aluminium voorplaat, geanodiseerd of polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.

Meeneempinnen

Montage:
1. Pin in komgreep schuiven. De pin kan 

links of rechts ingeschoven worden 
(volgens de openingsrichting).

2. Na de uitfrezing van het profiel de 
komgreep inbrengen.

3. Schuif de komgreep bovenaan achter 
de profielwand.

4. Draai de komgreep onderaan in de 
uitfrezing. Zorg ervoor dat de pin in-
grijpt in het kastje van de haakschie-
ter.

5. Zorg ervoor dat het klemstuk onder-
aan achter de profielwand klemt.

Demontage:
Via het gat van ø10 mm (zie uitfrezing), 
kan je met een schroevendraaier het 
klemstuk omhoog duwen. De komgreep 
wordt uit de profiel geduwd.

Korte pin: X = 24,4 mm
Lange pin: X = 31,8 mm

Klemstuk
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6. Geleidingsstuk nr. 79000
• Het geleidingstuk zorgt voor een betere geleiding van de vleugel bij het dicht-

schuiven van de schuifdeur.

• Het geleidingsstuk wordt op de voorplaat geplaatst en samen met het slot 
bevestigd.

• Wij raden aan een geleidingsstuk te voorzien ter hoogte van elke haakschieter.

• Materiaal: kunststof.

• Een set nr. 79000 bestaat uit 20 stuks.

7. Inbouwvoorbeelden

Inbouwvoorbeeld

Met handgreep 
binnen en buiten

B-Slide nr. 70000-14
Sluitstuk nr. 72001
Handgreep nr. 1850-0

Met handgreep binnen

B-Slide nr. 70000-14
Sluitstuk nr. 72006
Handgreep nr. 1850-25

Met komgreep

B-Slide nr. 70000-14
Sluitstuk nr. 72006
Komgreep nr. 74003
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8. Uitfrezingen en montage

Uitfrezingen

Lengte X afhankelijk van 
type middenslot:
70000-10 : X = 7.4 mm
70000-14 : X = 9.9 mm
70000-20 : X = 16.4 mm

Lengte Y afhankelijk van 
profieltype:
Y min = 11.8 mm
Y max = 13.8 mm

Voor de komgreep 
moet afmeting D 
tussen 13 mm en  
23 mm liggen.

Referentie

Kruk en cilinder Komgreep

Middenslot
Vergrendeling
Bovenslot
Onderslot

Uitfrezing 
bovenslot

Uitfrezing 
onderslot

Uitfrezing voor 
vergrendeling 
met eurocilinder

Gat voor 
demontage 
komgreep

Lengte Z afhankelijk van type 
verlengstuk:
Kort (350 mm) : Z=197.5 mm
Lang (640 mm) : Z=487.5 mm
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Montage

• Om te koppelen aan boven- en ondersluiting, moet de 
haak verschoven worden. Dit kan enkel gebeuren door 
de veiligheidspin in te drukken.

• Wij raden aan bevestigingsschroeven DIN 7982 St3.9 of 
St4.2 te gebruiken.

• Montagevolgorde:

 - Plaats het middenslot in de uitfrezing en zet de haak-
schieter in de onderste stand (1).

 - Bevestig het middenslot door het onderste schroefgat.
 - Koppel de onderste sluitstang (met de haakschieter in 
de onderste stand (1)) en bevestig de stang.

 - Verschuif de haakschieters naar de bovenste stand (2).
 - Bevestig het middenslot door het bovenste schroefgat.
 - Koppel de bovenste sluitstang (met de haakschieter in 
de bovenste stand (2)) en bevestig de stang.

• Positioneerschroeven of anti-kantelschroeven:   
Waar de profiel het toelaat, is het aan te raden om deze 
schroeven te monteren waardoor het slot niet kan kan-
telen bij het bevestigen van de kruk.

Onderslot koppelen

Open stand

Bovenslot koppelen
(gesloten stand)

(1)

(2)

Met zeskant-
sleutel 2 mm

Positioneer-
schroeven




