Voordeurbeveiliging Insteeksloten
Onbezorgd wonen en van huis kunnen gaan is belangrijk. Zorg er daarom voor dat uw deuren goed afgesloten
kunnen worden. Er zijn vele producten voor de juiste deurbeveiliging of het nu gaat om sloten, cilinders of
beslag. Voor het beveiligen van uw deur, kiest u voor veiligheidsproducten, die herkenbaar zijn aan het SKG
logo. SKG is een onafhankelijk instituut dat de producten keurt op duur-

zaamheid, veiligheid en kwaliteit. De ervaring leert dat toepassing hiervan de
kans op inbraak met meer dan 95% verlaagt.

Anti-kerntrekbeslag
Een inbraak kan uw leven behoorlijk op z’n kop zetten. Inbrekers kunnen op verschillende manieren uw huis
binnen komen. Kerntrekken is daar één van en de laatste jaren zeer ‘populair’ geworden onder inbrekers.

Dat is een methode om in te breken, waarbij inbreker een gehard stalen schroef in de cilinder draait. De
cilinder wordt vervolgens met een zogenaamde kerntrekker uit het beslag getrokken. Omdat deze manier
van inbreken steeds vaker voorkomt, heeft het Politiekeurmerk Veilig Wonen veiligheidsbeslag met
kerntrekbeveiliging als eis gesteld voor nieuwbouw woningen.
Hoe kunt u ‘kerntrekken’ voorkomen?
Door speciaal veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging te monteren voorkomt u
deze manier van inbreken. Het beslag schermt de cilinder (waar u de sleutel in
stopt) af zodat kerntrekken onmogelijk is. De cilinder is daarmee volledig door
metaal omsloten. Naast de bescherming van de cilinder beschermt het beslag ook
het slot. Het beslag voorkomt dat de cilinder kan worden afgebroken.
Het verdient aanbeveling om tevens veiligheidscilinders met uittrekbeveiliging toe
te passen.
Twee afstandsmaten voor goede montage
Let bij de keuze van veiligheidssloten en veiligheidsbeslag op twee afstandsmaten, die van belang zijn bij het
goed monteren van deze producten.

Steekmaat:
De steekmaat is te meten vanaf het hart van het krukgat tot en met het hart
van het cilindergat. Over het algemeen worden twee maatvoeringen gehanteerd: 55mm en 72mm. De meest voorkomende afstand is 55mm. Bij nieuwbouwwoningen is de afstand meestal 72 mm.
Bij een veiligheidsslot met steekmaat 55mm hoort ook veiligheidsbeslag met steekmaat 55mm. Bij een
veiligheidsslot met steekmaat 72mm hoort een veiligheidsbeslag met steekmaat 72mm.
Doornmaat:
De doornmaat is te bepalen door de afstand te meten van de voorplaat tot
en met het hart van het krukgat. Deze afstand bedraagt 50mm of 60mm. De
meest voorkomende doornmaat is 50mm.

Deze informatie wordt u door de partner van de
Nationale Inbraakpreventie Weken aangeboden

