CES vario systemen
Geen starre opties meer –
Flexibiliteit met CES vario!
www.ces.eu

CES vario
Het systeem voor massieve deuren
Waarom zou de voorplaat altijd aan het basisslot moeten
vastzitten?
Dat heeft ook nadelen: meer opslagruimte, meer kosten, meer
magazijnadministratie, beperkte keuzevrijheid door vaste
standaardmodellen etc.
Daarom hebben wij bij CES een speciale schroefbevestiging
ontwikkeld die ruimschoots voldoet aan alle bevestigingseisen.
Ieder slot kan nu eenvoudig gecombineerd worden met de juiste
voorplaat voor het deurprofiel.
Vanzelfsprekend worden alle modellen gemaakt volgens onze
strenge kwaliteitsnormen. De dagschoot en nachtschoot zijn
gemaakt van slijtvast vernikkeld staal.

KK Ruimtebesparend
Als u de basissloten en voorplaten apart kunt opslaan, heeft
u 80% minder opslagruimte nodig. Dat levert extra flexibiliteit en permanente beschikbaarheid op.
KK Tijdbesparend
Alles altijd onder handbereik. Er gaat geen tijd verloren door
het wachten op bestellingen.
KK Kostenbesparend
U bespaart op de opslagkosten en op de administratieve
handelingen van het bestellen. Een keer naar de bouwplaats
is voldoende! U rijdt erheen, zoekt de juiste voorplaat bij de
sloten, monteert de sloten en klaar!

Productoverzicht

Type

Renovatieslot

Artikelnummer

Renovatieslot

0701

Classificatie

Projectslot

0702

0705

WC/badkamer
DIN 18251-1, klasse 3,
hoogte 153 mm
(kleine slotkast)

cilinderslot voor
profielcilinder
DIN 18251-1, klasse 3,
kasthoogte 165 mm

72 mm

78 mm

72 mm

55 mm

55 mm

55, 60, 65, 70, 80, 90, 100
mm

8 mm staal

krukgat 8 mm,
nachtschootgat 8 mm staal

8 mm staal

vernikkeld staal

vernikkeld staal

vernikkeld staal

18, 20, 22, 24, 26 mm,
235 mm

18, 20, 22, 24, 26 mm,
235 mm

18, 20, 22, 24, 26 mm,
235 mm

Afmetingen voorplaat voor
stompe deuren

24, 26, 28, 30 mm,
235 mm

24, 26, 28, 30 mm,
235 mm

24, 26, 28, 30 mm,
235 mm

Vorm voorplaat hoekig, afgerond

ja

ja

ja

Voorplaat met speciale lengte

200-350 mm

200-350 mm

200-350 mm

Draairichting

DIN-L / DIN-R

DIN-L / DIN-R

DIN-L / DIN-R

Afstand
Doornmaat

Krukgat

Dagschoot & nachtschoot
Afmetingen voorplaat voor
opdekdeuren

CES vario voor massieve deuren

cilinderslot voor
profielcilinder
DIN 18251-1, klasse 3,
hoogte 153 mm
(kleine slotkast)

Projectslot

Projectslot

0706

Modulair systeem
CVFSTARTSET
CVFPROFISET*

0720

cilinderslot voor
profielcilinder
DIN EN 12209: 2004-03
3M700F2BA30
omkeerbare dagschoot

cilinderslot voor
profielcilinder
DIN 18251-1, klasse 3,
kasthoogte 165 mm,
omkeerbare dagschoot

78 mm

72 mm

55, 60, 65, 70, 80, 90, 100
mm

55, 60, 65, 70, 80 mm

krukgat 8 mm,
nachtschootgat 8 mm staal

8 mm non-ferrometaal

Vernikkeld staal

vernikkeld staal

18, 20, 22, 24, 26 mm,
235 mm

niet verkrijgbaar

24, 26, 28, 30 mm,
235 mm

20, 24 mm,
235 mm

vlakke voorplaat: 16, 20, 24 mm,
U-voorplaat: 24 x 6 mm

ja

ja

hoekig

200-350 mm

niet verkrijgbaar

op aanvraag

DIN-L / DIN-R

tweezijdig

tweezijdig

CES vario Flex voor kaderdeuren

WC/badkamer
DIN 18251-1, klasse 3,
kasthoogte 165 mm

72 + 92 mm
30, 35, 40, 45 mm

10 mm, 9 of 8 mm
met verloophulzen
vernikkeld non-ferrometaal
niet verkrijgbaar

CES vario Flex
Het systeem voor kaderdeuren
In de toekomst hoeft u alleen nog maar de startset of professionele set van ons praktische CES vario Flex systeem bij u te
hebben als u een defect slot van een deur moet vervangen.
Alle belangrijke maten van het slot, zoals afstand, doornmaat
en de maat van het kozijn zijn apart in te stellen.
Zo kunt u met een minimum aan onderdelen een maximum
aan slotvarianten creëren en bent u voorbereid op elke situatie.
Standaard is het slot ingesteld met een afstand van 92 mm. Als
de afstand 72 mm moet zijn, kan het slot snel en gemakkelijk
tot de juiste maat in elkaar worden geschoven.
Het systeem bevat een basisslot met een basisdoornmaat van
30 mm. In de verpakking zit een afstandhouder die simpel op
het slot gezet kan worden, waardoor de doornmaat vergroot
kan worden tot 45 mm. De montageset bevat de koppen van
dag- en nachtschoot die bij de betreffende doornmaat horen.
Met verschillende vlakke voorplaten en een U-profielvoorplaat
kunnen allerlei soorten sloten gecreëerd worden. Daarnaast zijn
er twee verloophulzen waarmee het vierkantgat verkleind kan
worden van 10 naar 9 of 8 mm.

KK Hoge kwaliteit
Goedgekeurd volgens DIN EN 12209:2004-03
KK Snelle reactietijd
Geen wachttijd voor bestellen, leveren en opnieuw
voorrijden
KK Snelle montage
Heel eenvoudig te monteren, altijd met duidelijke
handleiding.
KK Minder werk in het magazijn
Met het innovatieve slotsysteem hoeft u maar een minimum aan onderdelen op voorraad te hebben. Dat spaart
kosten.
KK Eenvoudig nabestellen
Om een set na gebruik weer compleet te maken, hoeft u
alleen de gebruikte onderdelen na te bestellen. CES biedt
daarvoor navulsets op doornmaat aan.

Ervaar het zelf!
* Profiset (artikelnummer: CVFPROFISET)

De CES vario Flex montagevideo vindt u op:
www.ces.eu onder ‘Producten‘.
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