plus
Nemef 4100
DEUR DICHTTREKKEN IS ALTIJD OP SLOT

Nooit meer vergeten je
deur op slot te doen.
Veiliger, vrijer, vriendelijker.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Nemef 4100 plus,
deur dichttrekken
is altijd op slot!
Hoe vaak vraag jij jezelf af of je de deur wel op slot hebt
gedraaid? Veel mensen zijn er niet gerust op. Met Nemef
4100 plus hoef je je geen zorgen te maken. Dit slimme slot
draait jouw voordeur automatisch op slot. Veilig en makkelijk!

Altijd automatisch de deur op slot

Nemef 4100 plus is een veiligheidsslot dat geschikt is voor alle houten deuren
die als voordeur dienen. Door een slimme zelfvergrendeling valt de nachtschoot
altijd automatisch in het slot. Wel zo veilig, ook als je maar even van huis bent.
Met Nemef 4100 plus hoef je de deur dus nooit meer met de sleutel op slot te
draaien. Ideaal en veilig tegen inbrekers!

Inbraakveilig

Doordat de deur na het dichttrekken automatisch op slot gaat, is het vanaf de
buitenzijde niet meer mogelijk om de deur bijvoorbeeld open te flipperen.
Flipperen is een truc om met een plastic kaartje de dagschoot van een slot terug te
drukken en zo de deur te openen. Van binnenuit is de deur altijd te openen door
de EasyExit functie. Het slot voldoet aan de SKG**® kwaliteitseisen, wat staat voor
optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien voldoet dit
product aan alle eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
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je deur niet op slot zit!

EasyExit functie voor vluchtveiligheid

Uiteraard heeft Nemef ook over de vluchtveiligheid nagedacht. Mocht er brand of
paniek uitbreken, dan moet je snel naar buiten kunnen. Kostbare tijd gaat verloren
indien je de voordeur dan nog met de sleutel moet openen. Met de EasyExit
functie kan de deur, waarin het Nemef 4100 plus veiligheidsslot is geplaatst, met
de deurkruk van binnenuit geopend worden en dit zonder sleutel te gebruiken. Je
hoeft alleen de deurkruk naar beneden te doen en de deur opent vanzelf.

Het slot vervangen kun je zelf

Nemef 4100 plus is eenvoudig uitwisselbaar met veel toegepaste veiligheidssloten
zoals Nemef 1279, 4109 en 4119. Je kunt het slot zelf monteren zonder moeilijk
boor- of freeswerk. Het bestaande deurbeslag en de cilinder in de deur kunnen
hierdoor behouden blijven. Check op nemef.nl/4100plus of jouw huidige slot
eenvoudig te vervangen is door het Nemef 4100 plus slot.

EasyExit functie

Voordelen 4100 plus
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Geen zorgen meer of je huis goed is afgesloten
Deur dichttrekken is altijd op slot
Niet te manipuleren door de flippermethode
SKG**® en Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Extra veilig met haakschoot
Vluchtveilig door EasyExit functie (ook uitschakelbaar)
Eenvoudig zelf te monteren
Toepasbaar i.c.m. het bestaande beslag en cilinder
Geleverd inclusief bijpassende verstelbare sluitkom met sluitplaat
Standaard maatvoering; eenvoudige vervanging van Nemef
veiligheidsslot typen 1279, 4119 en 4109

Twee varianten

Het Nemef 4100 plus veiligheidsslot is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: blokschoot
of haakschoot. Voor beide varianten gelden dezelfde functies. Een haakschoot
biedt echter nog meer veiligheid omdat er geen wig te drijven is tussen de deur
en het kozijn. Zeer geschikt voor toepassing in smalle kozijnen.
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Haakschoot

Blokschoot

Grootsteslotkastdikte
slotkastdikte16.5mm
16.5mm
Grootste

5,5(2x)
5,5(2x)

Technische specificaties:
EASY
EXIT

Meer info op: nemef.nl/4100plus

Bestelgegevens:
Artikelnr.

Artikelnaam

Artikelomschrijving

Voorplaat

Verpakking

EAN Code

9410918501

4109/18

Zelfsluitend veiligheidsslot, haakschoot, incl. verstelbare sluitkom met sluitplaat

Rechthoekig

Doos

8713515299693

9410918531

4109/18

Zelfsluitend veiligheidsslot, haakschoot, incl. verstelbare sluitkom met sluitplaat

Rechthoekig

Blister

8713515299716

9410928501

4109/28

Zelfsluitend veiligheidsslot, haakschoot, incl. verstelbare sluitkom met sluitplaat

Afgerond

Doos

8713515299723

9411918501

4119/18

Zelfsluitend veiligheidsslot, blokschoot, incl. verstelbare sluitkom met sluitplaat

Rechthoekig

Doos

8713515299792

9411918531

4119/18

Zelfsluitend veiligheidsslot, blokschoot, incl. verstelbare sluitkom met sluitplaat

Rechthoekig

Blister

8713515299815

9411928501

4119/28

Zelfsluitend veiligheidsslot, blokschoot, incl. verstelbare sluitkom met sluitplaat

Afgerond

Doos

8713515299822

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

Nemef is sinds 1921 een origineel Nederlands A-merk.
Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen we alle expertise
om in een wereld vol veranderingen de beste oplossingen
en innovaties te realiseren.
In ons European Competence Center worden voortdurend nieuwe
technologieën naar bruikbare toepassingen vertaald. Naast ons
uitgebreide standaard assortiment zijn er nu innovaties als:
Nemef ENTR
Nemef Radaris Evolution
Nemef Style
Met de kwaliteitsmerken Nemef, LIPS, YALE, ASSA ABLOY, IKON, effeff
en ABLOY bieden we alle nodige geïntegreerde kennis, producten en

ASSA ABLOY Nederland
B.V. Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5, 4941 SK
Raamsdonksveer
Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl
www.nemef.nl
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diensten. Perfect afgestemd op de meest uiteenlopende moderne
wensen en eisen in de woning- en utiliteitsbouw.

