
Inbouwsloten serie 200 & 300 

dormakaba Belgium N.V.  ▪  T. +32 (0)50 45 15 70  ▪  info.be@dormakaba.com  ▪  www.dormakaba.be 
 

dormakaba 371 dag- & nachtslot voor euro-profielcylinder 

Dag- & nachtslot voor europrofielcylinder (DIN18252). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten, 

verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), 

voorzien van patentgaten met spaanbussen voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform EN 

12209, klasse 3 en DIN 18251-1. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm met klemveer en vervaardigd uit 

RVS. Dagschoot ook bedienbaar via cylinder door wisselfunctie. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 

mm (tweetoerig) en is voorzien van 2 anti-zaagpinnen in gehard staal. De dagschoot is links en rechts 

omkeerbaar zonder gereedschap. De dag- en nachtschoot zijn van mat geborsteld RVS. De voorplaat is 

uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig 

of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. 

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 

dormakaba 375 vrij-/bezetslot voor WC-deuren 

Vrij- & bezetslot voor WC-deuren. De asafstand bedraagt 78 mm. De gesloten, verzinkte slotkast is zwart 

gelakt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met 

spaanbussen voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-

1. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm met klemveer en vervaardigd uit RVS. De nachtschoot heeft 

een uitsteek van 10 mm (ééntoerig) en is voorzien van 2 anti-zaagpinnen in gehard staal. De dagschoot is 

links en rechts omkeerbaar zonder gereedschap. De dag- en nachtschoot zijn van mat geborsteld RVS. De 

voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is 

rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. 

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 

dormakaba 378 nachtslot voor europrofielcylinder 

Nachtslot voor europrofielcylinder (DIN18252).  De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als 

afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor 

doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-1. De nachtschoot 

heeft een uitsteek van 20 mm (tweetoerig) en is voorzien van 2 anti-zaagpinnen in gehard staal. De 

nachtschoot is van mat geborsteld RVS. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 

en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. 

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 

dormakaba 379 dagslot 

Dagslot. De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 

mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor doorgaande bevestiging. Met uitsparing 

voor europrofielcylinder DIN 18252 zonder functie, asafstand 72 mm. Het slot is technisch conform EN 

12209, klasse 3 en DIN 18251-1. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm met klemveer en vervaardigd uit 

RVS. De dagschoot is links en rechts omkeerbaar zonder gereedschap. De dagschoot is van mat geborsteld 

RVS. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De 

voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. 

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 
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dormakaba 391 dag- & nachtslot voor euro-profielcylinder – voor brand- en 

rookwerende deuren 

Dag- & nachtslot voor europrofielcylinder (DIN18252). Goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren 

(CE-certificaat). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als 

afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor 

doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-1. De versterkte 

gelagerde kruknoot is 8 mm en vervaardigd uit RVS. Dagschoot ook bedienbaar via cylinder door 

wisselfunctie. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 mm (tweetoerig) en is voorzien van 2 anti-

zaagpinnen in gehard staal. De dagschoot is links en rechts omkeerbaar zonder gereedschap. Het slot is 

voorzien van een dagschootblokkering. Dit voorkomt manipulatie van de dagschoot. De dag- en 

nachtschoot zijn van mat geborsteld RVS. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 

en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. 

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 

dormakaba 393 antipaniekslot voor europrofielcylinder – voor brand- en 

rookwerende deuren  

Antipaniekslot voor europrofielcylinder (DIN18252). Goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren (CE-

certificaat). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als 

afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor 

doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-1. De versterkte 

gelagerde kruknoot is gesplitst, 8 mm en vervaardigd uit RVS en maakt blokkering van de buitenkruk via de 

cylinder mogelijk. Dagschoot ook bedienbaar via cylinder door wisselfunctie. Paniekfunctie voor dagschoot 

door bediening van de deurkruk aan de binnenzijde. De dagschoot is links en rechts omkeerbaar zonder 

gereedschap. Het slot is voorzien van een dagschootblokkering. De dagschoot is van mat geborsteld RVS. 

De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De 

voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 

mm. 

dormakaba 271 dag- & nachtslot voor euro-profielcylinder 

Dag- & nachtslot voor europrofielcylinder (DIN18252). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten slotkast 

is verzinkt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten 

voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform EN 12209, klasse 2 en DIN 18251-1. De 

versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm en vervaardigd van staal. Dagschoot ook bedienbaar via cylinder 

door wisselfunctie. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 mm (tweetoerig). De dagschoot is links en 

rechts omkeerbaar zonder gereedschap. De dag- en nachtschoot zijn vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd 

in RVS mat geborsteld 1.4301/AISI 304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of 

afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. 

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 
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dormakaba 275 vrij-/bezetslot voor WC-deuren 

Vrij- & bezetslot voor WC-deuren. De asafstand bedraagt 78 mm. De gesloten slotkast is verzinkt en heeft 

als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten voor doorgaande 

bevestiging. Het slot is technisch conform EN 12209, klasse 2 en DIN 18251-1. De versterkte gelagerde 

kruknoot is 8 mm en vervaardigd van staal. Dagschoot ook bedienbaar via cylinder door wisselfunctie. De 

nachtschoot heeft een uitsteek van 10 mm (ééntoerig). De dagschoot is links en rechts omkeerbaar zonder 

gereedschap. De dag- en nachtschoot zijn vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 

1.4301/AISI 304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 

20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 

dormakaba 278 nachtslot voor europrofielcylinder 

Nachtslot voor europrofielcylinder (DIN18252).  De gesloten slotkast is verzinkt en heeft als afmetingen 165 

mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestiging. Het slot is 

technisch conform EN 12209, klasse 2 en DIN 18251-1. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 mm 

(tweetoerig). De nachtschoot is vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4301/AISI 

304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 

mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 

dormakaba 279 dagslot 

Dagslot. De gesloten, verzinkte slotkast is verzinkt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm 

hielmaat), voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestiging. Met uitsparing voor europrofielcylinder 

DIN 18252 zonder functie, asafstand 72 mm. Het slot is technisch conform EN 12209, klasse 2 en DIN 

18251-1. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm en vervaardigd uit staal. De dagschoot is links en rechts 

omkeerbaar zonder gereedschap. De dagschoot is vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat 

geborsteld 1.4301/AISI 304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een 

breedte van 20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 

dormakaba 232 rolslot met nachtschoot voor euro-profielcylinder 

Rolslot met nachtschoot voor europrofielcylinder (DIN18252). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten slotkast is 

verzinkt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten voor 

doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform EN 12209, klasse 2 en DIN 18251-1. De nachtschoot heeft een 

uitsteek van 20 mm (tweetoerig). De rol- en nachtschoot zijn vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat 

geborsteld 1.4301/AISI 304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 

20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm. 
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