
VOOR ELKE SITUATIE EEN 
MAGNEETSLOT OPLOSSING ! 

Magneetsloten vinden meer en meer hun weg in 
de toegangscontrole en perimeterbeveiliging. De 
voordelen van deze oplossing zijn dan ook voor 
de hand liggend : door de elektrische sturing kan 
er om het even welk toegangscontrolesysteem op 
aangesloten worden, het dichtgaan van de poort 
gebeurt in alle stilte en bij stroomuitval is de poort 
vrij. 

Met de uitbreiding van ons gamma met inbouw-
magneetsloten kan  u nu voor elke situatie een 
oplossing bieden. Inbouwmagneetsloten hebben 
immers het voordeel dat de doorgangsruimte 
niet belemmerd wordt doordat ze ingewerkt 
worden in de paal.  Naast de corrosievastheid, 
gegarandeerde kleefkracht en de gemakkelijke 
installatie is ook dit gamma uitgerust met alle 
features die de magneetsloten van Locinox tot de 
beste van de markt maken!

NIEUW!
GAMMA INBOUWMAGNEETSLOTEN

•  Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige 
coating voor buitengebruik

•  2 jaar garantie

• Gepoederlakte aluminium behuizing

•  Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme

•  Anti-koevoet systeem: Opstaande rand verhindert 
dat u met een koevoet het slot kan openen.

•  Spanning: 12V / 24V DC  
(Verbruik : 460 mA/12V of 230 mA/24V)

CORROSIEVAST
Weerstaat meer dan 500 uur zoutneveltest, 
gecertificeerd door SGS

GEGARANDEERDE KLEEFKRACHT
Elke magneet wordt getest vóór verzending

GEMAKKELIJKE INSTALLATIE
Gepatenteerde Quick-Fix bevestiging 
garandeert snelle en kwalitatieve montage



info@stedaparts.nl
www.stedaparts.nl

MAGNEETSLOT VOOR DRAAIPOORT OF SCHUIFPOORT ? 

1. INBOUWOPLOSSING VOOR DRAAIPOORTEN

2. INBOUWOPLOSSING VOOR SCHUIFPOORTEN

N-Line B-Mag + Mag Unit 2500: slot + uitvulprofiel

Voor een perfecte esthetische afwerking van uw draaipoorten 

De N-Line B-Mag in combinatie met de Mag Unit 2500  zorgt 
dan weer voor een perfecte afwerking van de tegenplaten 
die gemonteerd worden aan de poort en niemand zich kan 
kwetsen bij de doorgang. 

Een innovatief bevestigingssysteem zorgt er voor dat u netjes 
de tegenplaten kan schuiven en vastzetten op de hoogte die 
u wenst.

S-Mag 2500: slot

Inbouwmagneetslot en aantrekplaat voor schuifpoorten

De S-Mag 2500 werd dan weer ontwikkeld om een oplossing te bieden 
voor al uw schuifpoortprojecten. Op die manier kunt u de poort extra 
vergrendelen en is de toegangscontrole verzekerd. 

B-Mag 2500: slot

Inbouwmagneetslot en aantrekplaat voor draaipoorten

Met de B-Mag 2500 kunt u vanaf nu ook onze kwalita-
tieve magneten inbouwen in de paal zodat u nog een 
esthetischere afwerking van uw poort bekomt. 

N-Line S-Mag + Mag Unit 2500: slot + uitvulprofiel

Voor een perfecte esthetische afwerking van uw schuifpoorten

Wil je de oplossing voor schuifpoorten nog eens mooi afwerken? 
Dan is de N-Line S mag in combinatie met de Mag Unit 2500 de oplossing!
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