
Meerpuntsvergrendeling
De S2 meerpuntsvergrendelingen zorgen ervoor dat de weerstand tegen inbraak hoger is dan bij een enkelvoudig slot. 
Zo wordt uw deur bij vergrendeling op drie punten veilig vergrendeld. Het kan echter voorkomen dat door 
weersinvloeden de deur, ten opzichte van het kozijn, niet meer naar wens sluit. Als de bediening van de sluitingen te 
zwaar gaat, of als er juist teveel speling ontstaat in de afdichting, kunt u zelf eenvoudig de sluitkommen bijstellen. 
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende sluitkommen en leest u hoe u deze kunt afstellen.

Bijzetsluitkom
De bijzetkommen vindt u boven en onder de hoofsluitkom. Deze kommen zorgen voor extra 
weerstand tegen inbraak. Tevens zorgen deze kommen voor de afdichting van het element. 
Er zijn twee mogelijke oplossingen, namelijk een instelbare sluitkom en een zelfstellende 
sluitkom.    

Hoofdsluitkom
De hoofdsluitkom is de sluitkom die in het midden van het kozijn is geplaatst. Deze kom heeft een opvang voor de 
dagschoot en een opening voor de nachtschoot. De opvang van de dagschoot is bepalend voor het sluiten van uw 
deur. De aandruk is instelbaar.

Standaard sluitkom (instelbaar)
Deze sluitkom kunt u bijstellen met behulp van een inbussleutel maat 3. U kunt de sluithaak 
nauwer of ruimer afstellen door met de inbussleutel aan de bouten te draaien. 
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Gebruikershandleiding

Sluitmiddelen

Flexikom hoofdsluitkom
Deze sluitkom kunt u bijstellen met behulp van een inbussleutel maat 3. U kunt de 
dagschoot nauwer of ruimer afstellen door met de inbussleutel aan debout te draaien. 

Standaard hoofdsluitkom
Deze sluitkom kunt u bijstellen met behulp van een inbussleutel maat 3. U kunt de 
dagschoot nauwer of ruimer afstellen door met de inbussleutel aan de bouten te draaien. 



Flexikom (zelfstellend)
Een zelfstellende sluitkom kan niet bijgesteld 
worden. De problemen die de Flexikom 
tegenkomt bij het afsluiten, corrigeert hij zelf 
middels een unieke veerconstructie. Zo blijft 
uw deur te allen tijde probleemloos 
functioneren. 

Contra-espagnolet
Deze sluiting wordt toegepast bij dubbele deuren. Met behulp van een inbussleutel 
maat 3 is deze sluitlijst op meerdere punten af te stellen.

Indien deze afstelmogelijkheden niet voldoende zijn, kunt u de sluitplaten van de 
boven- en/of onderdorpel omdraaien. Hierdoor ontstaat een verschil van 1,5 mm. Het 
hoogteverschil wordt op de sluitplaten aangegeven met een + of -. 
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