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Het FUHR Compact-programma
Veelzijdige toepassingen met concept
voor kunststofdeuren

Een klasse apart: Het FUHR Compact-programma
Een slot voor alle deurhoogtes

Veel meer dan standaard
Het FUHR Compact-programma voor kunststofdeuren
is speciaal ontwikkeld om snel en flexibel aan uiteenlopende eisen te kunnen voldoen. Het idee achter het
programma is eenvoudig en briljant: Met een meerpuntssluiting van standaardlengte en slechts enkele
extra onderdelen kunnen snel en probleemloos oplossingen worden gerealiseerd voor lage of hoge deuren.
Dit is mogelijk door geïntegreerde vertandingen aan
de drijfstangen die tevens zijn gemarkeerd op de voorplaat, zodat het slot eenvoudig op maat kan worden
gemaakt. Met de extra vertandingen in de uiteinden
van het slot kunnen daarnaast bijvoorbeeld eindvergrendelingen met stangen, verlengingen of hoekoverbrengingen worden bevestigd.

Uw voordelen
	Universeel toepasbaar voor meerdere deuren
	Meer flexibiliteit en minder voorraad door één
basisslot voor alle deurhoogtes

	Eenvoudig in te korten door bijbehorende
markeringen op de voorplaat

	Veel aansluitmogelijkheden boven en onder om
aan verschillende wensen tegemoet te kunnen
komen

	Variabele greephoogtes
	Naar keuze met 4 rolnokken of met 2 rolnokken

en 2 zwenkhaken voor verhoogde veiligheid tot
RC 2 conform EN 1627

	Compacte zwenkhaakkast voor minder freeswerk
en efficiënte productie

	Te gebruiken voor rechts- en linksdraaiende deuren
	Identieke uitfrezingen voor alle slottypen om

flexibel te kunnen inspelen op de wensen van
de klant

	Montage achteraf van sloten met openingsbegrenzer of bijzetsloten is altijd mogelijk

laag

standaard

hoog

Toepassingsgebied
1628-1870 mm

Toepassingsgebied
1871-2170 mm

Toepassingsgebied
2171-2400 mm
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	Afgestemd op het gebruik van bestaande
sluitlijsten en stolpdeursloten

Slimme oplossingen voor
maximale veiligheid

verhoogde veiligheid

verhoogde veiligheid

verhoogde veiligheid

voor standaarddeuren

voor dubbele deuren

voor hoge deuren
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FUHR meerpuntssluitingen – altijd de beste keuze
Kwaliteit tot in het kleinste detail

multisafe 855GL
Sleutelbediende meerpuntssluiting
•	
doornmaat 30-65 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
hoge krachtoverbrenging door een tweetoers sluitmechanisme
lichte bediening door nauwkeurige constructie
duurzaam – getest op 200.000 openingen conform DIN 18251-3,
klasse 3

	

multisafe 854
Automatische meerpuntssluiting met krukbediening
•	
doornmaat 25-65 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
•	
doornmaat 28 mm, 16 mm achter de doornmaat

multisafe 856
Krukbediende meerpuntssluiting
•	
doornmaat 25-65 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
•	
doornmaat 28 mm, 16 mm achter de doornmaat

multisafe 859
Krukbediende meerpuntssluiting met gedeeld krukgat
• doornmaat 35-55 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
hoge krachtoverbrenging door vergrendeling via de kruk
stabiele kruknoot voor een permanent horizontale krukpositie
duurzaam – getest op 200.000 openingen conform DIN 18251-3,
klasse 3

Storingsvrije functionaliteit

Stabiele, stalen zwenkhaken

Vernikkelde schoot
voor zachte sluiting

Robuuste nachtschoot

Verstelbare aanslagnok bij
multisafe 854

Markeringen op de voorplaat
voor nauwkeurig inkorten

Eenvoudige en veilige
verbinding
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Verstelbare rolnokken
met messing rol

Veiligheid zit in de details
Precisieonderdelen voor voorplaat F16 | FUHR-Silver

Vertandingen
Vertandingen
Vertandingen Vertandingen

150

Verlenging met zwenkhaken Toogdeur vergrendeling
met 2 rolnokken
740 mm, extra vergrendeling
voor de bovenkant van zeer
hoge deuren
Art.nr. MAO607406X

800 mm, extra vergrendeling
voor het bovenste gedeelte
bij toogdeuren

Eindvergrendeling 		
met rolnokken
150 mm, voor extra 		
aandrukkracht
Art.nr. DXVR150R

Art.-Nr. MV6F8841S

Verbinding

Verbinding

Verbinding met rolnokken

70 mm, voor gebruik bij
lagere krukhoogte

200 mm, voor gebruik bij
lage of hoge deuren

200 mm, voor gebruik bij lage
of hoge deuren

Art.nr. DXVV70

Art.nr. MVV200F16S

Art.nr. MVV200F16RZS

Hoekoverbrenging met
rolnokken

Uitschuivende stangen		

Vertandingen
Vertandingen

190
100

1020

2170

100*

40

60

F16

190

F16

150 x 150 mm, voor extra
aandrukkracht in de hoeken
Art.nr. DCE150R1

150 mm, als extra beveiliging
en voor extra aandrukkracht,
vooral bij dubbele deuren
boven - art.nr. MV150186S
onder - art.nr. MV15018B6S

* niet bij multisafe 854
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FUHR kwaliteitsproducten
Sluitlijsten en sluitplaten – perfect afgestemd

Het FUHR Compact-programma voor kunststofdeuren
wordt gecompleteerd door geavanceerde kozijnonderdelen, naar keuze leverbaar als afzonderlijke sluitplaten
of doorgaande sluitlijsten. Bij elk profiel horen passende
onderdelen, die door hun verstelbaarheid garant staan
voor een goed sluitende deur. Via achteraf te monteren
onderdelen, zoals een elektrische deuropener of nachtschootsignalering, kunt u altijd flexibel inspelen op
individuele wensen van de klant.

Verstelbare dagschootvanger +/- 2 mm

Verstelbare sluitkommen +/- 2 mm

Eindkappen voor
een esthetisch beeld

Elektrische deuropener
Symmetrisch, rechts/links toepasbaar, keuze uit een groot aantal
uitvoeringen, ook leverbaar als
mechanische opener

Nachtschootsignalering
Sluitplaatcontact voor controle
van nachtschootvergrendeling,
bijvoorbeeld voor integratie in
alarminstallaties, VdS-gecertificeerd klasse C
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FUHR stolpdeursloten
Technische perfectie voor een optimale verwerking

multisafe 845

multisafe 840

Stolpdeursloten voor kunststofdeuren met
tegenoverliggende beslaggroef

multisafe 845
•G
 eschikt voor alle meerpuntssluitingen van het
Compact-programma
- Voor 2 zwenkhaken en 2 rolnokken
- Voor 4 rolnokken
•	Kostenbesparende, efficiënte montage, omdat geen
gaten hoeven te worden gefreesd in de stolpdeur en
het stolpprofiel
•	Het stolpprofiel hoeft voor de montage niet te worden
gedemonteerd
• Stabiele vergrendeling naar boven en beneden 		
met 20 mm uitslag
•	Harmonisch beeld dankzij de doorlopende sluitlijst
• Zeer eenvoudige bediening met slechts één hendel

multisafe 840
•G
 eschikt voor alle meerpuntssluitingen van het
Compact-programma
- Voor 2 zwenkhaken en 2 rolnokken
- Voor 4 rolnokken
• Tijd- en kostenbesparend: de kantschuiven kunnen
zonder tijdrovend passen en meten eenvoudig in de
beslaggroef worden gemonteerd
• Stabiele kantschuiven met 20 mm uitslag en een 		
diameter van 10 mm
•	Eenvoudige bediening via twee hendels
•	Esthetisch beeld – het beslag ligt onzichtbaar in de
sponning

7

M17-NL/11.15-0

FUHR kwaliteitsproducten
Opties voor meer veiligheid en bedieningscomfort

Openingsbegrenzerslot

Openingsbegrenzerslot

Bijzetslot

Rolschoot

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

Voor 854, 856, 859, voor
beperkte deuropening, alleen
van binnenuit te bedienen

Functioneert onafhankelijk
van het hoofdslot

Voor 855GL,
verstelbaar tot 4,5 mm

Dagschoot met tuimelaar

Fluisterschoot

Afdekplaat

Eindkap

Voor verbeterd sluitgemak,
duurzaam en stil

Voor bijzondere
profielcombinaties

Voor afdekking van de
dagschootuitsparing in
het slot

Zorgt voor een esthetische
afdekking van het slot in
het profiel

Mechanische deuropener

Elektrische deuropener

Openingsbegrenzer

Voor de dagschootfunctie,
symmetrisch, rechts/links
toepasbaar

Symmetrisch, rechts/ links
toepasbaar, keuze uit een
groot aantal uitvoeringen

Sluitlijsten of sluitplaten
met geïntegreerde
openingsbegrenzer

Automatische
vergrendeling

Galvanistraat 55
NL-6716 AE Ede
Tel.: +31 318 691-100
Fax: +31 318 691-109
www.fuhr.nl · verkoop@fuhr.nl
CARL FUHR GmbH & Co. KG
Sloten en beslag
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 vooruitgang en verder ontwikkeling zijn voorbehouden.
Er kunnen geen aanspraken worden gemaakt met betrekking tot
modellen en producten. Aan drukfouten kunnen geen rechten worden
ontleend.

FUHR Benelux BV

Sluitlijsten of sluitplaten
voor het automatische
multisafe 854-slot

