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HOUT
De systeemoplossing van FUHR



Ontwikkeld voor toekomstgerichte toepassingen.

H OU T
De systeemoplossing 
van FUHR

Eén materiaal. 
Eén compleet programma. 
Talloze voordelen.

HOUT is het meest oorspronkelijke 

materiaal voor de constructie van 

deuren. Hout zorgt niet alleen voor 

een hoogwaardige afwerking en een 

stijlvolle uitstraling, maar maakt ook 

unieke oplossingen mogelijk.  

Het uitgebreide programma van 

FUHR voor houten deuren is exact  

afgestemd op de meest uiteenlopende 

toepassingen en eisen. FUHR biedt 

systeemoplossingen op maat die 

speciaal zijn afgestemd op individuele 

regionale omstandigheden en de daar 

gebruikelijke asmaten – tot stompe 

deuren aan toe. Daarbij heeft FUHR 

zich als specialist in hoogwaardige 
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beveiligingssystemen niet alleen 

gericht op meer comfort en veiligheid 

voor de gebruiker, maar ook op de 

productietechnische behoeften van 

de deurfabrikanten. Het resultaat is  

een optimaal systematisch programma 

dat wordt gekenmerkt door innovatieve 

technische details en aanvullingen. 

Dit maakt een efficiëntere productie  

mogelijk en biedt een grotere flexibiliteit 

in de selectie van componenten. Ook 

kan sneller worden ingespeeld op de 

eisen van de markt.
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De systeemoplossingen van FUHR voor asmaat 13 mm.

Snel – flexibel – efficiënt. Onafhankelijk van de geselecteerde onderdelen staan  de identieke 
frezing en bevestigingswijze altijd garant voor een efficiënte verwerking.

Identieke frezing en  
bevestigingswijze voor 
alle typen vergrende-
lingen

Identieke frezing voor 
toepassing met een 
elektrische deuropener

Type 11 Type 11Type 10/11 Type 10

            835/835P
autosafe

WWW.FUHR.NL



Type 10 
Automatische schoten 
met zwenkhaak 

Type 11 
Zwenkhaken met 
dubbele penschoten

In topvorm: vergrendelingssystemen voor elke deur.

Uw voordelen: Efficiënte productie en opslag 

Oplossingen voor alle vereisten

Flexibel inspelen op de wensen van de klant
De systeemoplossingen van FUHR voor asmaat 13 mm.

Identieke frezing en  
bevestigingswijze voor 
alle typen vergrendelingen 
en sloten

Identieke profielcilinder-
maat voor alle soorten 
sloten
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FUHR-meerpuntssluitingen –
onze veiligheidsbelofte.

Voorplaat

•   F 20 mm: 
2170 mm – laag

 2170 mm – standaard
 2400 mm – hoog

• Voorbereid voor openingsbegrenzer 

 of bijzetslot, 835, 855GL – standaard 

 en hoog

Afwerking

•   Geslepen in FUHR-Silver

Krukhoogte

•   1050 mm

PC-afstand/krukgat

•   92 mm/8 mm
•   92 mm/9 mm – paniek

Doornmaat

•   55 mm
•   Overige doornmaten op aanvraag

Uniforme frezing en boorgat  
voor alle slotvarianten en  
vergrendelingssystemen

Hoogwaardige afwerking

Alle paniekvergrendelingen 
voldoen in principe aan EN 179  
en EN 1125 en zijn toepasbaar  
als brandwerende uitvoering

Brandwerende uitvoering voor  
alle sloten optioneel verkrijgbaar

Uw voordelen:

Hoog = 929 mm
Standaard = 729 mm

Laag = 515 mm

1050 mm
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Optionele vervangingsonderdelen – ruime keuze zonder grote aanpassingen.

Het systeemconcept loont.
Voor extra veiligheid en comfort – en voor uzelf.

Dagschoot met tuimelaar

voor verbeterd sluitgemak, 
duurzaam en stil,  
tot doornmaat 65 mm

Dagschootfunctie

optionele uitvoering 
van 835, waarmee de 
automatische bijzetslot-
vergrendeling kan worden 
teruggedraaid

Rolschoot 

voor 855GL,  
tot doornmaat 65 mm, 
verstelbaar tot 4,5 mm

Afdekplaat

voor afdekking van de 
dagschootuitsparing in 
het slot

Ontvangstmodule

voor 881 GL en 836, voor 
ontvangst van een radio-
signaal voor het openen van 
de deur, zonder afzonderlijke 
besturing

Bijzetslot

voor 835, 855 GL, func-
tioneert onafhankelijk 
van het hoofdslot

Openingsbegrenzerslot

voor 833, voor beperkte 
deuropening, alleen van 
binnenuit te bedienen

Openingsbegrenzerslot

voor 855GL, voor beperkte 
deuropening, kan van 
buitenaf via het hoofdslot 
worden teruggedraaid

Verlengingen

F 20 x 1200 mm, 
voor deurhoogtes tot 4000 mm, 
geslepen in FUHR-Silver, 
type 10 tot 835, 
Type 11 tot 855GL/859
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De variabele kant van maximale veiligheid.

Asmaat 13 mm
FUHR-sluitlijsten en -sluitplaten.

FUHR-systeemsluitlijsten 

• Geschikt voor type 10 en 11

• U 24 x 8 mm

 2180 mm – laag

 2180 mm – standaard

 2400 mm – hoog

• Geslepen in FUHR-Silver

FUHR-sluitplaten

• U 24 x 8 mm

• FUHR-Silver

• Sluitplaat met dag- en nachtschoot

• Systeemsluitplaat voor type 10 en 11

• Magnetische sluitplaat

Universeel toepasbaar voor „vrije lucht“ 4 

en 12mm door draaibare eindkappen

Sponningbreedte 24 mm 

Type 10/11

Contactmagneet
voor gebruik met de 
multitronic/autotronic 
van FUHR 

Type 10-magneet-

bediening 
voor systeemsluitlijsten en 
systeemsluitplaten, voor 
gebruik met type 10-sloten
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Uw voordelen:

Dankzij doordachte details profiteert u van vele voordelen.

Sluitlijsten en sluitplaten met een breedte 

van 24 mm vormen een efficiënte  

oplossing voor hoofd-, zij- en achter 

deuren van hout. Deze zijn speciaal  

afgestemd op de profielgeometrie  

zoals die bekend is uit de raamtechniek.

FUHR‘s uitgebreide programma voor 

houten deuren vormt opnieuw een 

duidelijke demonstratie van de  

expertise van het bedrijf op het gebied 

van systeemoplossingen. Met slechts 

één universele sluitlijst is het mogelijk 

standaardsloten, automatische sloten, 

panieksloten en motorsloten te com-

bineren. Daarbij is de sluitlijst vrijwel 

onzichtbaar als de deur gesloten is. 

Door de geringe hoogte van de sluit-

lijst wordt deze namelijk afgedekt door 

de opdek van het deurblad, zelfs als 

verstelbare scharnieren worden toege-

past. Het programma wordt aangevuld 

door sluitplaten en optioneel toebehoren 

dat achteraf kan worden gemonteerd, 

om aan verschillende wensen te 

voldoen.

Gepatenteerde rechts-/

linkstoepassing zonder 

omleggen

Dagschootuitsparing geschikt 

voor elektrische deuropeners 

van FUHR (schootgeleider met 

optioneel te gebruiken verstevi-

gingsplaat is los verkrijgbaar)   

FUHR-kwaliteitskenmerken.

Verstelbare sluitkommen 

+/- 2 mm van gecoat metaal

Optionele steunplaten voor 

optimale montage

• Betere fixering van de  

 sluitlijsten/sluitplaten in  

 de sponning

• Hogere sterkte bij zijdelingse  

 uittrekkrachten

– 2 mm + 2 mm

U
24

 x
 8

F2
0

13

Systeemsluitlijsten voor-

bereid op contactmagneet 

voor FUHR-motorsloten

Systeemsluitplaat/-sluitlijst 

voor type 10 en 11

Type 10
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Uw voordelen:

Universeel ontwerp – uniforme veiligheid.

De FUHR-stolpdeursloten scoren door 

hun hoogwaardige afwerking en 

efficiënte toepassing. Dankzij het uni-

versele ontwerp geschikt voor gebruik 

met standaard, automatische, paniek- 

en motorsloten

FUHR-stolpdeursloten 

• Geschikt voor type 10 en 11

•  U 24 x 8 mm

 1710 mm – laag

 1924 mm – standaard

 2124 mm – hoog

• U 24 x 8 mm doorkoppelbare  

 voorplaten

 306 mm – voor deurhoogtes van    

 2030 tot 2230 mm*

 606 mm – voor deurhoogtes van 

 2226 tot 2530 mm*

 * Met stolpdeursluiting in 

 standaard lengte

• Geslepen in FUHR-Silver

• Voor deurhoogtes van  

 1816 tot 2730 mm

Asmaat 13 mm
FUHR-stolpdeursloten multisafe 846. 

Sluitplaat voor drempels 

voor stolpdeursloten, verstelbaar

Sluitplaten voor kantschuiven 

voor stolpdeursloten, boven, verst-
elbaar

Gepatenteerde rechts-/

linkstoepassing zonder 

omleggen

Stabiele vergrendeling met 

20 mm uitslag naar boven en 

beneden

Optimale steun in de groef 

voor een stabiele montage

Verstelbare sluitkommen 

+/- 2 mm van gecoat metaal

– 2 mm + 2 mm

Voorbereid op contact-

magneet voor toepassing 

met FUHR-motorsloten

Systeem-stolpdeurslot 

voor type 10 en 11

Type 10

Sponningbreedte 24 mm 
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Stabiel, universeel en eenvoudig te monteren. Eén oplossing voor alle toepassingen.

Passend bij alle meerpuntssluitingen 

uit het uitgebreide programma voor 

houten deuren zijn stabiele kant-

schuiven verkrijgbaar waarmee de 

stolpdeur kan worden vergrendeld.

FUHR-kantschuiven

• U 24 x 8 x 150 mm

• FUHR-Silver

• 20 mm uitslag

•  Te combineren met sluitplaten of 

sluitlijsten

•  Met geleidestiften voor optimale 

steun in de groef en een stabiele 

montage

•  Met schuif voor eenvoudige ver-

grendeling en ontgrendeling

•  Boven en onder te gebruiken

Tijd- en kostenbesparend: de kantschuiven kunnen zonder tijdrovend 
passen en meten eenvoudig in de beslaggroef worden gemonteerd

Stabiele kantschuiven met 20 mm uitslag en terugdrukbeveiliging 

Eenvoudige bediening

Het beslag ligt onzichtbaar in de sponning, zodat het uiterlijk van de 
deur niet wordt aangetast

Uw voordelen:

FUHR-kantschuiven.
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CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge

Carl-Fuhr-Straße 12 
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0 
Fax: +49 2056 592-384
www.fuhr.de · info@fuhr.de

Alle afbeeldingen, producten, maten en uitvoeringen zijn actueel op het moment 
van drukken. Technische veranderingen die voortvloeien uit technische vooruit-
gang en verdere ontwikkeling zijn voorbehouden. Er kunnen geen aanspraken 
worden gemaakt met betrekking tot modellen en producten. Aan drukfouten 
kunnen geen rechten worden ontleend.

FUHR Benelux B.V.

Galvanistraat 55 
NL-6716 AE Ede

Tel.: +31 318 691100

www.fuhr.nl · verkoop@fuhr.nl


