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Meerpuntssluitingen GU-SECURY X
Voordelig – eenvoudig – fl exibel

Vervanging van oudere
meerpuntssluitingen

De GU-SECURY meerpuntssluitingen zijn 
uiterst duurzaam en veilig. Toch kan de 
rolnok of de penschoot na #" - *" jaar aan 
vervanging toe zijn. Dat is nu voordelig, 
eenvoudig en fl exibel mogelijk dankzij de 
GU-SECURY X meerpuntssluitingen. 

Met slechts enkele onderdelen kan een 
verouderde meerpuntssluiting bij de klant 
ter plaatse worden vervangen. De deur 
hoeft niet te worden gedemonteerd of 
vervangen. De GU-SECURY X-set omvat 
alle vereiste standaardonderdelen, het
probleem kan dus meteen worden 
verholpen zonder van tevoren maten op 
te nemen en op en neer naar de klant te 
moeten rijden. Dit is een speciale service 
voor uw klant.

Overstappen naar meer veiligheid

Op verzoek van de klant kan een deur 
worden aangepast van "lage"
veiligheid naar "verhoogde" veiligheid,
gewoonweg door de slotkast en de
vergrendelingselementen te vervangen. 

Flexibiliteit bij speciale oplossingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld
met variabele vergrendelingsposities, 
kunnen met de onderdelen eenvoudig
en voordelig zelf worden gemaakt en bij 
de klant worden gemonteerd.

Voordelen in één oogopslag

- Talloze mogelijkheden 
voor reparaties en 
aanpassingen met slechts 
enkele onderdelen en weinig 
inspanning

- Voor de vervanging van de
meerpuntssluiting hoeft de deur 
niet te worden gedemonteerd

- Slotopening en sluitplaat moeten 
niet per se worden veranderd

- Vervanging door meerpuntssloten 
van andere merken is mogelijk

- Bij de productie van de deur zijn 
variabele vergrendelingsposities 
mogelijk

GU-SECURY X is een assortiment van artikelen, bestaande uit een hoofdslotkast met verschillende doornmaten en aanvullende
aanzetstukken voor boven en onder, om bij de uitvoering van een deur zowel bij de deurkruk als bij de posities van de extra
vergrendeling variabel te kunnen zijn.

Het assortiment wordt gebruikt bij de vervanging van oudere meerpuntssluitingen, bij de realisatie van meer veiligheid en bij de
vervaardiging van speciale oplossingen op maat. 

+



Gaston Broers

Gaston Broers
BBBBBBBBBBBBBBBB

Gaston Broers
AAAAAA

Gaston Broers
@@@@@@@@@@

Gaston Broers
AAAAAAAA

Gaston Broers
Created by Paint S

Gaston Broers

Gaston Broers

Gaston Broers



Gaston Broers

Gaston Broers

Gaston Broers

Gaston Broers

Gaston Broers



GU  !  WP""##$-"%-&-&  !  "'/&"()

GU-SECURY X – montagehandleiding
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Montage en controle

Stap !:
De verlengingen GU-SECURY X met extra 
vergrendelingen tot de gewenste lengte 
inkorten (houd rekening met ruimte voor 
inkorting).

Stap ":
Als de verlengingen worden ingekort, 
moet de ontstane braam voor de
montage worden verwijderd. Behandel 
daarna blanke plaatsen met een middel 
tegen corrosie.

Stap #:
Draai de montageplaatjes bij de
hoofdslotkast horizontaal. Plaats eerst 
de hoofdslotkast in het deurblad (#.() en 
daarna de beide extra vergrendelingen 
(#.&). Bij de bovenste extra vergrendeling 
staat aan de achterkant „oben“.

Stap $:
Monteer de GU-SECURY X met het juiste 
bevestigingsmateriaal in het deurblad.

Stap %:
Draai de montageplaatjes bij de 
hoofdslotkast weer verticaal.

Stap &:
Demonteer de fi xatiepen.

Stap ':
Bedien de deurkruk één keer om het
beslag te controleren.

Stap (:
Draai de profi elcilinder twee keer #'"° om 
de vergrendeling en de verschillende func-
ties te controleren (handmatig vergrende-
len). Draai de profi elcilinder één keer #'"° 
om de vergrendeling en de verschillende 
functies te controleren (automatisch 
vergrendelen).
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