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Excentrisch nastelbaar met bereik van  
4 mm (-2 mm/+2 mm)

Voldoet aan SKG®** en PKVW®

Te plaatsen in het midden van de 
passieve en actieve deur

Geschikt voor zowel één als twee 
pennen

Leverbaar met sluitkraag van 6 of 9 
graden

Standaard met RVS geborstelde 
sluitplaat

Kenmerken

Contrakom en 
boorpotten
Het grote voordeel van S2 producten 
combineren is de flexibiliteit. Zowel de 
boorpotten als contrakommen zijn makkelijk 
te stellen of zelfstellend om de werking van 
hout bij de dubbele deur op te vangen. 

Contrakom

Voor de machinaal verwerkende industrie 
is een contrakom ontwikkeld die precies 
in het midden van de passieve en actieve 
deur gemonteerd kan worden. Door de 
gecentreerde positie valt de pen perfect 
in de kom. De contrakom kunt u middels 
een 3 mm inbussleutel eenvoudig tot 4 mm 
nastellen, waarmee u de werking van deuren 
en kozijnen opvangt. Dit zorgt voor een 
makkelijke verwerking in combinatie met de 
S2 contra-espagnoletten CET38 en de CEU29. 

De ontwikkeling is uitvoerig getest en 
doorontwikkeld in samenwerking met onze 
partners in de industrie. De producten 
voldoen aan het PKVW® keurmerk en zijn 
SKG®** gecertificeerd. Optioneel kunt u 
een contrakom monteren met een 6 of 9 
graden sluitkraag bij een schuin aflopende 
onderdorpel.

uitvoering afmeting (mm) artikelnummer

Nastelbaar 130x25x25,7 2721207008

uitvoering afmeting (mm) artikelnummer

Sluitkraag 6 graden 135x30x8,5 2721207009

Sluitkraag 9 graden 135x30x8,5 2721207010

Toebehoren voor contrakom
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Boorpotten

De nieuwe S2 boorpotten monteert u 
eenvoudig in de boven- en onderdorpel met 
enkel een 30 mm boor en een schroef. U 
heeft de keuze uit twee uitvoeringen; een 
zelfstellende en een boorpot die eenvoudig 
zelf na te stellen is. Het moeilijk sluiten 
van deuren door de werking van deuren en 
kozijnen wordt daarmee direct opgelost. 

De nastelbare boorpot kunt u eenvoudig 
met een 3 mm inbussleutel nastellen. De 
zelfstellende boorpot is voorzien van een 
geveerde constructie die tegen de pen drukt. 
Extra nastellen is dus niet meer nodig. 

Sluitkraag

De potten zijn geheel vlak te verwerken of u 
kunt ze monteren met een kraag van 6 of 9 
graden bij schuin aflopende onderdorpels.

Verkrijgbaar in zelfstellende en  
nastelbare variant

Stelbereik van 3 mm  
(-1,5 mm/ +1,5 mm)

Voldoet aan SKG®**  en PKVW®

Montage door middel van  
boor met Ø 30 mm

Vast te zetten met één schroef

Geschikt voor één pen

Leverbaar met sluitkraag van  
6 of 9 graden  

Kenmerken

uitvoering maat (mm) artikelnummer

Zelfstellend 30x27 2721207004

Nastelbaar 30x27 2721207005

uitvoering maat (mm) artikelnummer

Sluitkraag 6 graden 41,5x41,4x5,3 2721207006

Sluitkraag 9 graden 42,5x42,3x7,7 2721207007

Toebehoren voor boorpot
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