
Montagehandleiding
U heeft een NEMEF veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet

aan de SKG kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerend-

heid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product

geschikt voor gebruik binnen het politiekeurmerk Veilig

Wonen.® De meerpuntssluitingen kunnen worden 

toegepast in gevelelementen welke moeten voldoen

aan NEN-5096, klasse 2. Alle NEMEF producten zijn

met zorg onder de strengste kwaliteitseisen geprodu-

ceerd.

Algemeen

• beveiligen van deuren en ramen is pas zinvol wanneer ook 
deur/raam en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.

• monteer het product volgens de montagehandleiding en ge-
bruik de (eventueel) meegeleverde boormallen en geadviseerde 
of meegeleverde montagematerialen.

Toepassing:

• Nemef meerpuntssluiting met SKG®, kan toegepast worden in 
houten deuren en altijd in combinatie met veiligheidssluitkommen
(zie productmatrix), veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder 
van gelijkwaardige kwaliteit.

• Om storingen te voorkomen adviseren wij u geen gebruik te 
maken van een anti-inbraakstrip.

• De voorplaten zijn leverbaar in diverse lengtes. Zorg ervoor dat
de uitsparingen voor de bijzetsloten niet in de houtverbindingen
van de deur uitkomen. Dit verzwakt uw deur. 

• Het type 4926 is  alleen geschikt voor toepassing van 
deurbeslag met aan beide zijden een deurkruk. Deze kruk moet
zowel omlaag als omhoog bewogen kunnen worden.
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Montagehandleiding

1 Houd het slot tegen de sluitkant van de deur op een krukhoogte
van ca. 105 cm. (zie fig.1)
- Teken bovenzijde en onderzijde van het hoofdslot en de bij-
zetsloten af. 
- Trek een verticale lijn in het hart van sluitkant deur.
- Boor op de hartlijn een rij gaten van 18 mm. Voor boordiepte,
zie tabel „maatvoeringen t.b.v. boringen” en figuur 2.

- Steek het hout tussen de gaten weg.
2 Plaats het slot in de deur, slot moet moeiteloos passen.

figuur 1 figuur 2 figuur 4figuur 3

dwarsdoorsnede

Montagetips
• Controleer voor montage van het slot of de stand van de

dagschoot overeenkomt met de draairichting van de deur.
De dagschoot kan omgelegd worden door het palletje op te 
lichten dat iets boven het slot uitsteekt bij de bovenrand van
de slotkast. De dagschoot springt dan naar buiten en kan
worden omgedraaid. Daarna de dagschoot terugdrukken in
de slotkast tot deze vergrendelt. 

• Voor een efficiënte en foutloze montage adviseren wij om 
gebruik te maken van freesapparatuur

• Alle schroefgaten voorboren

- Teken de omtrek van de voorplaat af en verwijder het slot.
- Steek het hout 3mm diep weg zodat de voorplaat gelijk ligt
met de deur. 

3 Houd het slot tegen sluitkant deur op krukhoogte ca. 105 cm. 
(zie fig.3)

- Teken kruk- en cilindergat af.
- Boor krukgat en bovenzijde cilindergat ø 18 mm, 

boor onderzijde cilindergat ø 12 mm.
- Steek het hout tussen de gaten voor cilinder weg (fig.4).

Plaats het veiligheidsbeslag tegen de deur en teken de schroef-
gaten af

figuur 6

Boor de schroefgaten volgens het montagevoorschrift.
Absoluut niet door het slot boren!

4 Plaats het slot in de deur. Boor de schroefgaten voor en zet het
slot vast met spaanplaatschroeven 4,5 x 45 mm.

5 Plaats de cilinder in het slot. Zet het vast met de cilinderbeves-
tigingsschroef van de juiste lengte.

6 Monteer veiligheidsbeslag volgens montagevoorschriften. Let op:
De cilinder mag aan de buitenzijde niet verder dan 3mm uit het 
veiligheidsbeslag steken.

7 Monteer de bijbehorende veiligheidssluitkommen en sluitplaten
(zie produktmatrix) volgens montagevoorschrift. 
Houd hierbij rekening met eventuele tochtstrippen. Voor
plaatsbepaling van de sluitplaten de deur aanleggen tegen de
tochtstrip (niet in de tochtstrip duwen!). De sluitplaten voor de
bijzetschoten dienen zodanig geplaatst te worden dat de
schoten vrij lopen door het schootgat.

figuur 5

Belangrijk

• Bij de types 4921 & 4923 vindt vergrendeling plaats door de
sleutel twee volledige omwentelingen (720º) te laten maken. 

• Voor plaatsbepaling van de sluitplaat en sluitkom van het  hoofd-
slot, de deur aanduwen tot aan de tochtstrip. De deur niet in de 
tochtstrippen duwen. Dit om problemen met het werken van 
de deur te voorkomen.

• De sluitplaten van de bijzetsloten dienen zodanig geplaatst te 
worden dat de schoten midden voor de sluitplaatopening komen.

• Een goede werking van de meerpuntssluiting kan alleen wor-
den gegarandeerd als u de montagerichtlijnen nauwkeurig 
heeft opgevolgd. Problemen onstaan door het werken van de 
deur kunnen niet door NEMEF worden verholpen.

• Bij het gebruik tijdens de bouw adviseren wij het gebruik van 
bouwsleutels tot een minimum te beperken. Indien u toch een 
cilinderbouwsleutel gebruikt, neem dan de NEMEF BS 110.

• Cilinderbevestigingsschroef:
- bij sloten met een doornmaat 55 mm.: schroeflengte 70-80 mm.
- bij sloten met een doornmaat 60 mm.: schroeflengte 80-90 mm.



M O N T A G E H A N D L E I D I N G

Meerpuntssluitingen

Produktmatrix
Art.nr.

4921
4921/02

4923
4923/02

4926
4926/02

Voorplaat
lengte (mm)

2170
1700
2170
1700
2170
1700

Hoofdslot
VS4920
VS4920
VS4920
VS4920
VS4920
VS4920

Bijzetslot
VS4915 (2x)
VS4915 (2x)
VS4915 (2x)
VS4915 (2x)
VS4915 (2x)
VS4915 (2x)

Sluitkommen
verstelbaar

Hoofdslot
PM4920/13 (2x)
PM4920/13 (2x)
PM4920/13 (2x)
PM4920/13 (2x)
PM4920/13 (2x)
PM4920/13 (2x)

Bijzetslot
P4915/13 (2x)
P4915/13 (2x)
P4915/13 (2x)
P4915/13 (2x)
P4915/13 (2x)
P4915/13 (2x)

Sluitplaten Bevestigings-
materiaal slot

4,5 x 45 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 45 mm

Art.nr.
4921

4921/02
4923

4923/02
4926

4926/02
4926

4926/02

Doornmaat
55
55
65
65
55
55
65
65

A
90
90
100
100
90
90
100
100

B
9
9
9
9
9
9
9
9

C
54
54
54
54
54
54
54
54

Matrix maatvoeringen t.b.v. boringen

Neem bij problemen of vragen contact op 
met uw leverancier of schrijf naar:

NEMEF consumentenservice, 
Antwoordnummer 1312, 7300 VB  Apeldoorn.

maten in mm, zie figuur 2

ja
ja
ja
ja
ja
ja

36
74

92
00

50
   

Te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
en

 v
er

an
de

ri
ng

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

Bediening (4926)

Sluiten:
1. deurkruk omhoog bewegen
2. sleutel 1 slag draaien

Ontsluiten:
1. sleutel 1 slag draaien
2. deurkruk omlaag drukken
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“EXCELLENCE LINE”

GARANTIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

De nieuwe serie NEMEF meerpuntssluitingen zijn ontwikkeld om
te kunnen voldoen aan alle eisen die op dit moment aan sloten
en gevelelementen worden gesteld. Door de unieke constructie
wordt optimale veiligheid gecombineerd met duurzaamheid en
kwaliteit.
Voor alle NEMEF meerpuntssluitingen uit de serie 4910/4920
geldt daarom een garantietermijn van 6 jaren.

Garantievoorwaarden:
• De garantie is alleen dan geldig wanneer het product op de

juiste wijze is gemonteerd, de juiste materialen zijn gebruikt en
op een correcte wijze wordt gebruikt en onderhouden. Een en
ander ter beoordeling van NEMEF B.V.

• De garantie heeft alleen betrekking op de technische
werking/functioneren van het NEMEF product. 

Ingangsdatum:
Als ingangsdatum geldt de factuurdatum van de aankoop.

Inhoud van de garantietermijn:
De garantie geeft uitsluitend recht op kostenloze vervanging van
een defect product of een gratis herlevering. Een en ander te 
bepalen door NEMEF B.V.
Gevolgschade is niet inbegrepen in de garantievoorwaarden.

Uitsluitingen van garantie:
• Vervuiling in het product door externe invloeden zoals zand,

stof, modder, etc.
• Gebruik van niet voor hang- en sluitwerk geschikte 

smeermiddelen.
• Schade als gevolg van schilderwerkzaamheden, doordat verf

op, aan of in het slot is terechtgekomen.
• Het product is door derden opengemaakt.
• Schade als gevolg van door het slot boren.
• Schade ontstaan door verf- en cementresten.

• Beschadigingen aan laklagen of anodisatielagen als gevolg van
onzorgvuldig handelen.

• Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag.
• Reparaties van de producten door derden.
• Bij gebruik van andere dan door NEMEF meegeleverde of gead-

viseerde onderdelen (zoals  bijv. sluitkommen of sluitplaten)
• Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een

inbraak.
• Natuurrampen en oorlogsituaties.

Garantie na reparatie:
Na reparatie is het product gegarandeerd voor de rest van de
lopende garantietermijn. Bij herlevering van het product geldt de
garantietermijn van een nieuw product.

Eigen risico:
Voor NEMEF producten geldt geen eigen risico. Indien een 
reclame wordt gemeld en na onderzoek blijkt dat de oorzaak van
het probleem niet aan het NEMEF product is te wijten, behouden
wij ons het recht voor de gemaakte kosten door te berekenen.

Reclameringstermijn:
Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen, nadat de klacht is vast-
gesteld, schriftelijk te worden gemeld aan NEMEF B.V.

sluiten ontsluiten

Nemef BV,Postbus 13, 7300 AA Apeldoorn. 
Telefoon (055) 3128400, Fax (055) 3122087. 

E-mail: info@nemef.nl 
Internet: www.nemef.nl


