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MAGNEET
PROJECTSLOTEN

-  Geruisloze en lichte sluiting

-  Onderhoudsvrij en licht lopend,  

navetten is niet nodig

-  Bij geopende deur steekt er geen 

dagschoot uit
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HET ASSORTIMENT BESTAAT UIT:

Bij de Neco-projectsloten van Ivana met magnetische 
dagschoot is de dagschoot bij geopende deur vlak 
met de voorplaat hetgeen een mooie strakke 
uitstraling geeft. Wanneer de deur volledig gesloten 
is, wordt de dagschoot door magnetische werking 
in de sluitplaat getrokken. Hierdoor heeft u geen 
sluitplaten met een lip nodig, ideaal voor gebruik 
bij stompe deuren! Een groot bijkomend voordeel 
is dat het slaan van de schoot tegen het kozijn 
wordt uitgesloten en dat u geen uitstekende 
hoeken en kanten meer heeft bij de geopende 
deur en bij het kozijn.

De maatvoering van de magneetproject sloten is 
gelijk aan andere Ivana projectsloten. Hierdoor is 
uw huidige Ivana slot eenvoudig om te wisselen 
naar een Ivana magneetslot. 

Tevens hebben wij freesmallen in het programma 
om de sluitplaten en sloten snel en foutloos te 
frezen!

Voordelen:
-  Bij gesloten deur is de sluitplaat niet zichtbaar, 

perfect in combinatie met onzichtbare scharnieren. 
-  Geruisloze en lichte sluiting, de deur gaat zonder 

weerstand dicht, ideaal in combinatie met een 
deursluiter. 

-  Onderhoudsvrij en licht lopend, navetten is niet 
nodig.

- Bij geopende deur steekt er geen dagschoot uit.

MAGNEET WC-SLOT 
Magneet wc-slot met RVS 
afgeronde voorplaat 
20 x 235 mm (W/C 1417 TM, 
art.nr. 51484).

MAGNEET DAG- 
EN NACHTSLOT
Magneet dag- en nachtslot 
met RVS afgeronde voorplaat 
20 x 235 mm
(D/N 1427 CM,  
art.nr. 51483).

MAGNEET LOOPSLOT 
Magneet loopslot met 
RVS afgeronde voorplaat 
20 x 235 mm (Loop 1437 LM, 
art.nr. 51485).

MAGNEET SLUITPLAAT 
VOOR DAG- EN NACHT- 
EN WC-SLOT 
(Sluitplaat D/N, art.nr. 51486).

MAGNEET SLUITPLAAT 
VOOR LOOPSLOT 
(Sluitplaat loop, art.nr. 51487).

LOOPSLOT

DAG- EN NACHT-  
EN WC-SLOT 

voor adressen en meer informatie kijk op www.ivana.com



• Almelo Ootmarsumsestraat 444 7603 AX
E: almelo@van-buuren.com
T: 0548 - 539450

• Apeldoorn Paramariboweg 94 7333 PB
E: apeldoorn@van-buuren.com
T: 0548 - 539470

• Doetinchem Doetinchemseweg 55a 7007 CB

• Hengelo 7556 BS

E: doetinchem@van-buuren.com 
T: 0548 - 631560

Höltersweg 9 
E: hengelo@van-buuren.com T: 
0548 - 538330

• Rijssen Nijverdalseweg 125 7461 AG
E: rijssen@van-buuren.com
T: 0548 - 535353

• Zwolle Lichterweg 29 8042 PW
E: zwolle@van-buuren.com
T: 0548 - 539460

• Wierden Dikkensweg 24A  7641 CC
E: wierden@van-buuren.com
T:  0548 - 631570

• Soesterberg Centurionbaan 30  3769 AV
E: soesterberg@van-buuren.com
T:  0548 - 631550

• Barneveld Bellstraat 4 3771 AH
E: barneveld@van-buuren.com
T: 0548 - 538340
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