HMB Exclusive Line
Veiligheidsbeslag
nieuwbouw en renovatie

Toepassing
HMB Exclusive Line Veiligheidsbeslag kan in diverse
situaties breed worden toegepast. Hierbij kunt u denken
aan woningen, bedrijfspanden en zorginstellingen.
Wegens de lange schilden worden de bestaande
schroefgaten bij renovatiewerkzaamheden netjes
afgedekt. Tevens is het beslag zowel links als rechts
toepasbaar en vastdraaibaar. Dat wil zeggen dat de
deurkruk vast gemonteerd zit aan het schild waardoor
deze niet losgetrokken kan worden. De deurkruk is
daarnaast voorzien van een speciale veer, waardoor
een hangende kruk tot het verleden behoort.
Artikelinformatie

Het HMB Veiligheidsbeslag is vervaardigd uit

Inclusief kerntrekbeveiliging

hoogwaardig aluminium en wordt na bewerking
geanodiseerd. Hierdoor is het beslag voorzien van
een uitstekende corrosiewerende laag.
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Zeer snelle montage;
Voorzien van kerntrekbeveiliging;
Toepasbaar binnen zowel nieuwbouw als renovatie;
Bij renovatiewerkzaamheden dekt het beslag
de bestaande schroefgaten netjes af;
Vastdraaibaar beslag met geveerde kruk;
Goedgekeurd volgens SKG*** (i.c.m.
kerntrekbeveiliging en 2-sterren cilinder);
Zonder kerntrekbeveiliging goedgekeurd
volgens SKG*** (i.c.m. 3-sterren cilinder);
Zowel links als rechts toepasbaar;
Uniek design;
Hoogwaardige kwaliteit.

“Extra veiligheid wegens kerntrekbeveiliging”

Tips
• Pas het Veiligheidsbeslag toe i.c.m. een HMB Meerpuntssluiting
voor extra inbraakwerendheid;
• Gebruik de universele HMB Patentmal voor een nauwkeurige
plaatsing van het Veiligheidsbeslag;
• Op aanvraag kunnen diverse combinatie van het beslag
samengesteld worden, zoals een geheel blind schild, een blind
schild met cilindersparing of alleen een kruk of knop zonder
cilindersparing. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Neem
voor meer informatie contact op met de verkoop binnendienst
tel. 030 - 686 8330 of per mail via verkoop@hmb.nu.

“Vastdraaibaar
beslag
in vier standen”

Nieuw! Seniorenbeslag
HMB levert nu ook Exclusive Line Senioren
Veiligheidsbeslag mét kerntrekbeveiliging. Dit beslag
is uitermate geschikt voor senioren, omdat de cilinder
boven de kruk of knop zit en zodoende goed zichtbaar
is. Het Seniorenbeslag heeft een PC maat van 72 mm
en is o.a. toepasbaar op HMB Meerpuntssluitingen uit
Serie 003.
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