
Mechanische 
anti-diefstal sloten 
voor overheaddeuren / 

bedrijfsdeuren
(industriële sectionaaldeuren)

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met:

Telefoon:  
+31 (0)85 - 060 14 15

E-mail: 
info@constructsloten.nl

Internet:
www.constructsloten.nl

Uw dealer / inbouwbedrijf:

Wees dieven voor

Ook in de sector bedrijfsgebouwen neemt het aantal inbraken 
met diefstal toe. Achteraf blijkt dat dieven toegangsdeuren 
wel erg makkelijk open krijgen. Eenmaal binnen zijn over-
headdeuren met een druk op de elektrische knop eenvoudig 
te openen.

Met een Construct slot gaat dat niet lukken. Ons systeem is 
mechanisch en maakt dus geen gebruik van stroom of iets 
dergelijks. De deur gaat alleen open met een separate (geco-
deerde) sleutel, die handmatig moet worden bediend. 

Op een simpele, voordelige manier beschermt u uw spullen 
tegen diefstal.

Construct Benelux BV 
Dijkleger 18

4131 MA Vianen UT 
Nederland



Vijf jaar garantie

De Construct producten zijn onderhouds-
vrij en zeer betrouwbaar bij dagelijks gebruik. 
Daarom geven wij een garantie van 5 jaar. Voorwaarde is wel 
dat het systeem door een professional is gemonteerd.

Effectieve diefstalbeveiliging 

Met de Construct overheaddeur-slot beveiligt u eenvoudig, 
maar zeer effectief de overheaddeur van uw bedrijf. 
Voordelen van het systeem:

• Eenvoudig in gebruik
• Vrij van onderhoud
• Storingsvrij
• Leverbaar voor (bijna) elke overheaddeur
• Zowel links als rechts op de deur te monteren
• Construct werkt volledig zelfstandig

Twee varianten

Construct levert het beveiligingssysteem in twee varianten:

        Bediening van het slot aan de binnenkant van de deur
        Bediening van het slot aan de buitenkant van de deur

Daarnaast kunt u kiezen uit twee typen slotcilinders: Regular 
of Premium. Regular betekent dat u de sleutel op elk gewenst 
moment uit het slot kunt halen. In de uitvoering Premium kan 
dat niet. De sleutel (die omklapbaar is) kan pas uit het slot 
gehaald worden als het Construct slot vergrendeld is.

Wanneer de overheaddeur omhoog staat, is het niet mogelijk 
het slot te vergrendelen. Pas als de deur helemaal omlaag is 
en het Construct slot vergrendeld is, kan de sleutel eruit. Op 
deze manier weet u voor 100% zeker dat de deur op slot zit 
en kunt u de twee sleutels als bewijs van gebruik overhandigen 
aan de verzekering als dat nodig mocht zijn. 

Meer deuren? Meer sloten met dezelfde sleutel te openen

U heeft de mogelijkheid om direct of naderhand extra Construct 
sloten te krijgen met dezelfde slotcilinders en sleutels. Daar-
door hoeft u of uw personeel niet voor elke deur een  andere 
sleutel te gebruiken. Handig.

Let op: dit is een mogelijkheid. Het is geen enkel probleem om 
per deur een apart slot met aparte sleutels te leveren. 

Als u later duplicaat sleutels en/of sloten wilt hebben met     
dezelfde slotcilinder, kan dat alleen tegen het overleggen van 
de Security Card en het registratieformulier.

Hoe werkt mechanische beveiliging?

De mechanische beveiliging zorgt ervoor dat de overheaddeur 
volledig geblokkeerd is. Met één simpele handbeweging draait 
u de Construct sleutel om en activeert u de beveiligingspin. 
Deze pin loopt door de bestaande stalen rail van de deur. Na 
activering is het onmogelijk de deur open te krijgen.

Basis voor het systeem is een stalen frame dat met schroeven 
en kit op de overheaddeur wordt gemonteerd. Eenmaal vast, is 
het niet mogelijk dit frame van de deur te krijgen. 

Het daadwerkelijke Construct slot komt op het stalen frame en 
wordt geborgd met speciale breekbouten.

Kenmerken van Construct:

        Hoge kwaliteit (gehard) staal
        Beperking van inbraak tot een minimum
        De sloten zijn bestand tegen extreme temperaturen,   
        boren, breken en hameren
        De slotcilinders hebben maar liefst 18 beveiligings-  
        momenten.

De Construct sloten voldoen aan de hoge eisen van de TÜV
Schematische weergave van de binnenzijde van de slotcilinder


