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LID VAN DE

G R O E P

Modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Necoslot bijzetpenslot
Geschikt voor deuren waar extra veiligheid wordt
gewenst.
en PKVW® (Bij gebruik in combinatie
met bijgeleverde sluitkom)
- Bij verschillend sluitende uitvoeringen worden 3
sleutels bijgeleverd
- Doornmaat 60 mm, sleutels 80 mm i.v.m. rozetten
- Voorplaat en kom gebichromatiseerd

Necoslot meerpuntssluiting en dubbele deur oplossing
Zeer geschikt voor nieuwbouw en deuren waar
extra veiligheid wordt gewenst.
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Necoslot veiligheidsbijzetslot
Geschikt voor buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw waar extra veiligheid wordt gewenst.
- Doornmaat 50 of 60 mm
- Voorplaat RVS, recht of afgerond
- Slotkast staalplaat, blauwgelakt
- Messing nachtschoot met beveiligingspennen
- Voorzien van gaten voor veiligheidsrozetten

- Slotkast staalplaat, blauwgelakt
- Leverbaar verschillend- of gelijksluitend, sets van
2, 3, 4, 5, 6 en 10 stuks.
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Bijzetsloten
Om in alle situaties te kunnen voldoen aan de eisen
van het PKVW® telt het Necoslot programma een
tweetal veiligheidsbijzetsloten voor buitendeuren.
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seniorsloten

Kleine éénheid serie
passend in uitsparing
Nemef 1200

Compleet en goed

Projectserie 200

Met Ivana Necoslot bieden wij een compleet
programma sloten voor binnen- en buitendeuren in
woning- en utiliteitsbouw. De serie heeft de goede
eigenschappen die u van een Ivana product mag
verwachten: hoge kwaliteit, maximale veiligheid,
optimaal bedieningsgemak, eenvoudige montage,
grote duurzaamheid en - niet te vergeten - een
gunstige prijs.
Binnendeursloten
Onze binnendeursloten zijn uitermate geschikt voor
project- en utiliteitsbouw. De kasten hebben een
standaard DIN maatvoering en zijn zeer eenvoudig te
monteren. De universele voorplaat maakt montage in
stompe- en opdekdeuren mogelijk. De sloten worden
geleverd zonder sluitplaat. Necoslot binnendeursloten
zijn leverbaar als:
- Loopslot
- Cilinder dag- en nachtslot
- Cilinder kastslot
- Badkamer- / toiletslot
Projectserie 200
Links en rechts bruikbaar
- Doornmaat 60 mm
- Voorplaat afgerond, 235 x 20 mm, wit gemoffeld
- Slotkast blauwgelakt
- Messing dagschoot, vernikkelde nachtschoot
- Nylon tuimelaar met stalen kern
- Universele kastmaat: 165 x 92,5 x 16 mm

Projectserie 400
Links en rechts bruikbaar
- Doornmaat 60 mm
- Voorplaat afgerond, 235 x 20 mm, RVS
- Slotkast blauwgelakt
- Messing dag- en nachtschoot
- Klemtuimelaar, gelagerd in slotkast
- Universele kastmaat: 165 x 92,5 x 16 mm

Senioren
4429

Veiligheid
4402

Projectserie 700
Links en rechts verschillend. Extra: fluisterdagschoot
- Doornmaat 60 mm
- Voorplaat afgerond, 235 x 20 mm, RVS
- Slotkast blauwgelakt
- Fluisterdagschoot en messing nachtschoot
- Klemtuimelaar, gelagerd in slotkast
- Universele kastmaat: 165 x 92,5 x 16 mm

Veiligheid
4139
Veiligheid
4119

Bijzetslot
4228

Buitendeursloten
Al onze sloten voor buitendeuren voldoen ruimschoots aan de veiligheidsnorm
NEN 5089, zijn
voorzien van twee stalen anti-afzaagpinnen in de
nachtschoot en worden geleverd met RVS-sluitplaat.
Necoslot veiligheidsslot
Geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.
en PKVW®. Standaard = 3 minuten
(Bij gebruik in combinatie met sluitkom)
- Doornmaat 50 mm
- Afstand kruk/cilindergat 55 mm
- Links en rechts bruikbaar
- Voorplaat RVS, 4 mm, recht of afgerond
- Slotkast plaatstaal, blauwgelakt
- Voorzien van wissel, dus voor voor- en achterdeur
- Past bij renovatieprojecten in Nemef 1200 serie

Woningbouwserie 1200
Links en rechts bruikbaar
- Doornmaat 50 mm
- Voorplaat afgerond, 174 x 20 mm
- Universele kastmaat: 122 x 80,3 x 17 mm
In alle uitvoeringen leverbaar zowel in gelakt, RVS als
messing voorplaat.

Projectserie 400

Projectserie 700

Stalen anti-afzaagpinnen
Seniorenslot

Necoslot veiligheidsslot
Geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.
en PKVW®. Standaard = 3 minuten
(Bij gebruik in combinatie met sluitkom)
- Doornmaat 50 of 60 mm
- Afstand kruk/cilindergat 72 mm
- Links en rechts bruikbaar
- Voorplaat RVS, 4 mm, recht of afgerond
- Slotkast plaatstaal, blauwgelakt
- Voorzien van wissel, dus voor voor- en achterdeur
Necoslot ergo senioren veiligheidsslot
Deze nieuwste aanwinst in ons slotenprogramma
werd ontwikkeld voor gebruik door senioren, maar
wordt ook elders steeds vaker toegepast. De plaatsing van de cilinder boven de kruk vergroot het
gebruiksgemak aanzienlijk. Geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.
en PKVW®.
Standaard = 3 minuten (Bij gebruik in combinatie
met sluitkom)
- Doornmaat 55 mm
- Afstand cilinder/krukgat 72 mm (omgekeerd)
- Links en rechts verschillend
- Voorplaat RVS, 4 mm, afgerond
- Slotkast plaatstaal, blauwgelakt
- Voorzien van wissel, dus voor voor- en achterdeur
- Bijbehorend senioren veiligheidsbeslag in uitvoering
leverbaar (Ivana Economy)
Nastelbare sluitplaten
- Traploos nastelbaar met gesloten deur
- In combinatie met sluitkom inbraakwerend
- Nooit meer klepperende deuren
- Gemaakt van RVS
- Voor universeel gebruik
- Met korte en lange lip leverbaar

Kleine éénheid serie
passend in uitsparing
Nemef 1200

Compleet en goed

Projectserie 200

Met Ivana Necoslot bieden wij een compleet
programma sloten voor binnen- en buitendeuren in
woning- en utiliteitsbouw. De serie heeft de goede
eigenschappen die u van een Ivana product mag
verwachten: hoge kwaliteit, maximale veiligheid,
optimaal bedieningsgemak, eenvoudige montage,
grote duurzaamheid en - niet te vergeten - een
gunstige prijs.
Binnendeursloten
Onze binnendeursloten zijn uitermate geschikt voor
project- en utiliteitsbouw. De kasten hebben een
standaard DIN maatvoering en zijn zeer eenvoudig te
monteren. De universele voorplaat maakt montage in
stompe- en opdekdeuren mogelijk. De sloten worden
geleverd zonder sluitplaat. Necoslot binnendeursloten
zijn leverbaar als:
- Loopslot
- Cilinder dag- en nachtslot
- Cilinder kastslot
- Badkamer- / toiletslot
Projectserie 200
Links en rechts bruikbaar
- Doornmaat 60 mm
- Voorplaat afgerond, 235 x 20 mm, wit gemoffeld
- Slotkast blauwgelakt
- Messing dagschoot, vernikkelde nachtschoot
- Nylon tuimelaar met stalen kern
- Universele kastmaat: 165 x 92,5 x 16 mm

Projectserie 400
Links en rechts bruikbaar
- Doornmaat 60 mm
- Voorplaat afgerond, 235 x 20 mm, RVS
- Slotkast blauwgelakt
- Messing dag- en nachtschoot
- Klemtuimelaar, gelagerd in slotkast
- Universele kastmaat: 165 x 92,5 x 16 mm

Senioren
4429

Veiligheid
4402

Projectserie 700
Links en rechts verschillend. Extra: fluisterdagschoot
- Doornmaat 60 mm
- Voorplaat afgerond, 235 x 20 mm, RVS
- Slotkast blauwgelakt
- Fluisterdagschoot en messing nachtschoot
- Klemtuimelaar, gelagerd in slotkast
- Universele kastmaat: 165 x 92,5 x 16 mm

Veiligheid
4139
Veiligheid
4119

Bijzetslot
4228

Buitendeursloten
Al onze sloten voor buitendeuren voldoen ruimschoots aan de veiligheidsnorm
NEN 5089, zijn
voorzien van twee stalen anti-afzaagpinnen in de
nachtschoot en worden geleverd met RVS-sluitplaat.
Necoslot veiligheidsslot
Geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.
en PKVW®. Standaard = 3 minuten
(Bij gebruik in combinatie met sluitkom)
- Doornmaat 50 mm
- Afstand kruk/cilindergat 55 mm
- Links en rechts bruikbaar
- Voorplaat RVS, 4 mm, recht of afgerond
- Slotkast plaatstaal, blauwgelakt
- Voorzien van wissel, dus voor voor- en achterdeur
- Past bij renovatieprojecten in Nemef 1200 serie

Woningbouwserie 1200
Links en rechts bruikbaar
- Doornmaat 50 mm
- Voorplaat afgerond, 174 x 20 mm
- Universele kastmaat: 122 x 80,3 x 17 mm
In alle uitvoeringen leverbaar zowel in gelakt, RVS als
messing voorplaat.

Projectserie 400

Projectserie 700

Stalen anti-afzaagpinnen
Seniorenslot

Necoslot veiligheidsslot
Geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.
en PKVW®. Standaard = 3 minuten
(Bij gebruik in combinatie met sluitkom)
- Doornmaat 50 of 60 mm
- Afstand kruk/cilindergat 72 mm
- Links en rechts bruikbaar
- Voorplaat RVS, 4 mm, recht of afgerond
- Slotkast plaatstaal, blauwgelakt
- Voorzien van wissel, dus voor voor- en achterdeur
Necoslot ergo senioren veiligheidsslot
Deze nieuwste aanwinst in ons slotenprogramma
werd ontwikkeld voor gebruik door senioren, maar
wordt ook elders steeds vaker toegepast. De plaatsing van de cilinder boven de kruk vergroot het
gebruiksgemak aanzienlijk. Geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.
en PKVW®.
Standaard = 3 minuten (Bij gebruik in combinatie
met sluitkom)
- Doornmaat 55 mm
- Afstand cilinder/krukgat 72 mm (omgekeerd)
- Links en rechts verschillend
- Voorplaat RVS, 4 mm, afgerond
- Slotkast plaatstaal, blauwgelakt
- Voorzien van wissel, dus voor voor- en achterdeur
- Bijbehorend senioren veiligheidsbeslag in uitvoering
leverbaar (Ivana Economy)
Nastelbare sluitplaten
- Traploos nastelbaar met gesloten deur
- In combinatie met sluitkom inbraakwerend
- Nooit meer klepperende deuren
- Gemaakt van RVS
- Voor universeel gebruik
- Met korte en lange lip leverbaar

Kleine éénheid serie
passend in uitsparing
Nemef 1200

Compleet en goed

Projectserie 200

Met Ivana Necoslot bieden wij een compleet
programma sloten voor binnen- en buitendeuren in
woning- en utiliteitsbouw. De serie heeft de goede
eigenschappen die u van een Ivana product mag
verwachten: hoge kwaliteit, maximale veiligheid,
optimaal bedieningsgemak, eenvoudige montage,
grote duurzaamheid en - niet te vergeten - een
gunstige prijs.
Binnendeursloten
Onze binnendeursloten zijn uitermate geschikt voor
project- en utiliteitsbouw. De kasten hebben een
standaard DIN maatvoering en zijn zeer eenvoudig te
monteren. De universele voorplaat maakt montage in
stompe- en opdekdeuren mogelijk. De sloten worden
geleverd zonder sluitplaat. Necoslot binnendeursloten
zijn leverbaar als:
- Loopslot
- Cilinder dag- en nachtslot
- Cilinder kastslot
- Badkamer- / toiletslot
Projectserie 200
Links en rechts bruikbaar
- Doornmaat 60 mm
- Voorplaat afgerond, 235 x 20 mm, wit gemoffeld
- Slotkast blauwgelakt
- Messing dagschoot, vernikkelde nachtschoot
- Nylon tuimelaar met stalen kern
- Universele kastmaat: 165 x 92,5 x 16 mm

Projectserie 400
Links en rechts bruikbaar
- Doornmaat 60 mm
- Voorplaat afgerond, 235 x 20 mm, RVS
- Slotkast blauwgelakt
- Messing dag- en nachtschoot
- Klemtuimelaar, gelagerd in slotkast
- Universele kastmaat: 165 x 92,5 x 16 mm

Senioren
4429

Veiligheid
4402

Projectserie 700
Links en rechts verschillend. Extra: fluisterdagschoot
- Doornmaat 60 mm
- Voorplaat afgerond, 235 x 20 mm, RVS
- Slotkast blauwgelakt
- Fluisterdagschoot en messing nachtschoot
- Klemtuimelaar, gelagerd in slotkast
- Universele kastmaat: 165 x 92,5 x 16 mm

Veiligheid
4139
Veiligheid
4119

Bijzetslot
4228

Buitendeursloten
Al onze sloten voor buitendeuren voldoen ruimschoots aan de veiligheidsnorm
NEN 5089, zijn
voorzien van twee stalen anti-afzaagpinnen in de
nachtschoot en worden geleverd met RVS-sluitplaat.
Necoslot veiligheidsslot
Geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.
en PKVW®. Standaard = 3 minuten
(Bij gebruik in combinatie met sluitkom)
- Doornmaat 50 mm
- Afstand kruk/cilindergat 55 mm
- Links en rechts bruikbaar
- Voorplaat RVS, 4 mm, recht of afgerond
- Slotkast plaatstaal, blauwgelakt
- Voorzien van wissel, dus voor voor- en achterdeur
- Past bij renovatieprojecten in Nemef 1200 serie

Woningbouwserie 1200
Links en rechts bruikbaar
- Doornmaat 50 mm
- Voorplaat afgerond, 174 x 20 mm
- Universele kastmaat: 122 x 80,3 x 17 mm
In alle uitvoeringen leverbaar zowel in gelakt, RVS als
messing voorplaat.

Projectserie 400

Projectserie 700

Stalen anti-afzaagpinnen
Seniorenslot

Necoslot veiligheidsslot
Geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.
en PKVW®. Standaard = 3 minuten
(Bij gebruik in combinatie met sluitkom)
- Doornmaat 50 of 60 mm
- Afstand kruk/cilindergat 72 mm
- Links en rechts bruikbaar
- Voorplaat RVS, 4 mm, recht of afgerond
- Slotkast plaatstaal, blauwgelakt
- Voorzien van wissel, dus voor voor- en achterdeur
Necoslot ergo senioren veiligheidsslot
Deze nieuwste aanwinst in ons slotenprogramma
werd ontwikkeld voor gebruik door senioren, maar
wordt ook elders steeds vaker toegepast. De plaatsing van de cilinder boven de kruk vergroot het
gebruiksgemak aanzienlijk. Geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.
en PKVW®.
Standaard = 3 minuten (Bij gebruik in combinatie
met sluitkom)
- Doornmaat 55 mm
- Afstand cilinder/krukgat 72 mm (omgekeerd)
- Links en rechts verschillend
- Voorplaat RVS, 4 mm, afgerond
- Slotkast plaatstaal, blauwgelakt
- Voorzien van wissel, dus voor voor- en achterdeur
- Bijbehorend senioren veiligheidsbeslag in uitvoering
leverbaar (Ivana Economy)
Nastelbare sluitplaten
- Traploos nastelbaar met gesloten deur
- In combinatie met sluitkom inbraakwerend
- Nooit meer klepperende deuren
- Gemaakt van RVS
- Voor universeel gebruik
- Met korte en lange lip leverbaar
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Modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Necoslot bijzetpenslot
Geschikt voor deuren waar extra veiligheid wordt
gewenst.
en PKVW® (Bij gebruik in combinatie
met bijgeleverde sluitkom)
- Bij verschillend sluitende uitvoeringen worden 3
sleutels bijgeleverd
- Doornmaat 60 mm, sleutels 80 mm i.v.m. rozetten
- Voorplaat en kom gebichromatiseerd

Necoslot meerpuntssluiting en dubbele deur oplossing
Zeer geschikt voor nieuwbouw en deuren waar
extra veiligheid wordt gewenst.
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Necoslot veiligheidsbijzetslot
Geschikt voor buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw waar extra veiligheid wordt gewenst.
- Doornmaat 50 of 60 mm
- Voorplaat RVS, recht of afgerond
- Slotkast staalplaat, blauwgelakt
- Messing nachtschoot met beveiligingspennen
- Voorzien van gaten voor veiligheidsrozetten

- Slotkast staalplaat, blauwgelakt
- Leverbaar verschillend- of gelijksluitend, sets van
2, 3, 4, 5, 6 en 10 stuks.
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Bijzetsloten
Om in alle situaties te kunnen voldoen aan de eisen
van het PKVW® telt het Necoslot programma een
tweetal veiligheidsbijzetsloten voor buitendeuren.
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Modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Necoslot bijzetpenslot
Geschikt voor deuren waar extra veiligheid wordt
gewenst.
en PKVW® (Bij gebruik in combinatie
met bijgeleverde sluitkom)
- Bij verschillend sluitende uitvoeringen worden 3
sleutels bijgeleverd
- Doornmaat 60 mm, sleutels 80 mm i.v.m. rozetten
- Voorplaat en kom gebichromatiseerd

Necoslot meerpuntssluiting en dubbele deur oplossing
Zeer geschikt voor nieuwbouw en deuren waar
extra veiligheid wordt gewenst.
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SILVERLINE
235

Necoslot veiligheidsbijzetslot
Geschikt voor buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw waar extra veiligheid wordt gewenst.
- Doornmaat 50 of 60 mm
- Voorplaat RVS, recht of afgerond
- Slotkast staalplaat, blauwgelakt
- Messing nachtschoot met beveiligingspennen
- Voorzien van gaten voor veiligheidsrozetten

- Slotkast staalplaat, blauwgelakt
- Leverbaar verschillend- of gelijksluitend, sets van
2, 3, 4, 5, 6 en 10 stuks.
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Bijzetsloten
Om in alle situaties te kunnen voldoen aan de eisen
van het PKVW® telt het Necoslot programma een
tweetal veiligheidsbijzetsloten voor buitendeuren.
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