
ABUS
Fibel E60 NL

Veiligheid is een kwestie van   
vertrouwen. Miljoenen mensen   
wereldwijd vertrouwen op ABUS.
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Welke cilinderlengte(s) heb ik nodig?
Gebruik voor de zekerheid de sjabloon links.

1. Open de deur en plaats de sjabloon met de    

 rode pijl precies op het hart van de cilinderschroef.

2. Lees de cilinderlengte aan beide zijden van de 

 sjabloon af en houdt hierbij rekening met de dikte    

 van het veiligheidsbeslag.

De totale lengte van een profielcilinder wordt dus 

bepaald door de deurdikte en de dikte van het vei-

ligheidsbeslag. Een standaard cilinder heeft lengte 

30/30 (60mm) en kan aan beide zijden verlengt 

worden met stappen van 5mm.

Uw leverancier

cilinderschroefprofielcilinder

veiligheidsbeslag

dikte van het 
veiligheidsbeslag

deur

• Geproduceerd met de hoogst mogelijke precisie & van de   
 beste materialen
• Hoge veiligheid: 6 sluitstiften, boorbelemmering, SKG**-  
 keurmerk & geschikt voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen
• Bedieningscomfort door de standaard gevarenfunctie;   
 cilinder aan de buitenzijde ook bedienbaar als er aan de   
 binnenzijde een sleutel in steekt

www.abus.com

E60 Profielcilinders
Veiligheid & Comfort



dubbele profielcilinders – gepolijst messing (PB) aantal

35/35

40/50

45/55

knopcilinders – gepolijst messing (PB) 
(C = cilinderzijde / K = knopzijde)

aantal

C35/K35

E60 Profielcilinders
Profielcilinders met conventionele sleutel, 6 sluitstiften per zijde, 
boorbelemmering aan beide zijden, standaard gevarenfunctie, 
SKG**-keurmerk en geschikt voor het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen. Leverbaar in mat vernikkeld en gepolijst messing finish.

E60 Uitvoeringen, Cilinderlengtes & Finishes

Veiligheid
Totaal 8 hardstalen stiften per zijde beschermen de cilinder tegen  
uitboren (blauw in de afbeelding op de voorzijde van deze folder).
De speciale stiftvormen van de overige stiften bieden extra weerstand  
tegen diverse vormen van manipulatie.

Bedieningscomfort
Standaard met gevarenfunctie: cilinder aan de buitenzijde ook  
bedienbaar als er aan de binnenzijde een sleutel in steekt.

Gelijksluitend
Alle cilinders kunnen in elke gewenste samenstelling gelijksluitend   
of achteraf op een bestaande sleutel passend geleverd worden.   
Gun u zelf het comfort van slechts één sleutel voor al uw cilinders.

Sluitsystemen
Binnen een sluitsysteem is het mogelijk om mechanisch en met behoud 
van comfort te bepalen wie er welke cilinder kan bedienen. Bespreek uw 
wensen met uw leverancier en laat een sluitplan uitwerken.

Hangsloten
Gelijksluitend of binnen een sluitsysteem met diverse ABUS hangsloten 
leverbaar.

Sleutels
Elke individuele cilinder wordt met 3 vernikkelde messing sleutels gele-
verd. Deze sleutels hebben standaard een iets langere hals, waardoor   
ze tevens zonder problemen gebruikt kunnen worden in combinatie   
met veiligheidsbeslag met boor- en trekbeveiliging.

Getest / geproduceerd volgens:
• SKG**                                              
• Politiekeurmerk Veilig Wonen                     
• BS EN 1303: 2005-04                             
• DIN 18252: 2006-12 klasse 20

Bepaal de gewenste uitvoering(en), meet de juiste 
cilinderlengte(s) m.b.v. de sjabloon en informatie op de  
achterkant van deze folder, vul onderstaande tabel in en 
bestel bij uw leverancier!

dubbele profielcilinders – mat vernikkeld messing (NP) aantal
30/30
30/35
30/40
30/45
30/50
30/55
30/60
35/35
35/40
35/45
35/50
40/40
40/45
40/50
45/45
45/50
45/55
50/50

knopcilinders – mat vernikkeld messing (NP)
(C = cilinderzijde / K = knopzijde)

aantal

C10/K30
C30/K30
C30/K35
C30/K45
C35/K35
C40/K40
C40/K50
C45/K30
C45/K55

enkele profielcilinders – mat vernikkeld messing (NP) aantal

10/30
10/35
10/40
10/45
10/50


