plus
Nemef NF 3

Verschillende varianten

Het NF3plus assortiment van Nemef bestaat uit
dubbele cilinders, enkele cilinders en knopcilinders.
De standaardlengte van de cilinder is 60 mm en is
geschikt voor deuren met een dikte van 38 tot 42 mm.
Afwijkende maten (verlengingen) kunnen alleen op
vertoon van het veiligheidscertificaat bij Nemef
verkooppunten worden bijbesteld.

dubbele cilinder (132/9P)

Geen zorgen meer dat
jouw sleutels ongewild
worden nagemaakt

enkele cilinder (131/9P)

Nemef veiligheidscilinders zijn een begrip
in de woningbouwmarkt en zijn geschikt
voor buitendeuren. Alle veiligheidscilinders
zijn SKG® gecertificeerd en voldoen daarmee aan de eisen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen®. De hoogwaardige cilinders
uit de Nemef NF-serie staan voor kwaliteit
en duurzaamheid. Omdat ze in onze eigen
fabriek worden geassembleerd, geeft dit
flexibiliteit om cilinders in de meest voorkomende gelijksluitende aantallen, lengtes
en uitvoeringen te produceren.

knopcilinder (133/9P)

Hoe meet ik mijn cilinder op?
Buitenzijde

Binnenzijde
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A=30

B=30
B=30
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* Afwijkende
55lengtes op aanvraag
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Veiligheidscilinders
met (technisch) patent
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Meer info op: nemef.nl/nf3plus
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Wie heeft er
allemaal een sleutel
van jouw huis?
Wist je dat 8 op de 9 Nederlanders een
huissleutel geeft aan bijvoorbeeld familieleden,
de buren, de schoonmaakster, de oppas of een
klusjesman? Veel mensen staan er niet bij stil
hoe eenvoudig het is om sleutels na te laten
maken en te verspreiden. Dus hoe veilig is
jouw huis dan nog? Kies voor zekerheid!

Inbraakveilig

De Nemef veiligheidscilinders uit de NF3plus-serie voldoen
aan alle eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en zijn
SKG***® gecertificeerd. Deze hoogwaardige Nemef cilinder
biedt een hoge mate van beveiliging en is geschikt voor
buitendeuren. Houd er wel rekening mee dat een goede
inbraakbeveiliging, naast een veiligheidscilinder,
ook bestaat uit een SKG veiligheidsslot,
veiligheidssluitkom en veiligheidsbeslag.
Ook hiervoor ben je bij Nemef aan het
juiste adres!

TIP

Laat nooit je sleutels aan de
binnenzijde van je deur zitten.
Via de gaatjesboormethode zijn
inbrekers in ‘no time’ binnen.

Bescherming tegen kerntrekken en uitboren

De Nemef NF3plus cilinders bieden een maximale
bescherming tegen uitboren en de veel voorkomende
inbraakmethode kerntrekken. Daarnaast beschikt de
cilinder over een zogenaamde gevarenfunctie, waardoor
de deur ook te openen is wanneer je per ongeluk je
sleutel aan de binnenkant in het slot hebt laten zitten.
Anti-slagpick

Kerntrekbeveiliging

TIP

Nieuw huis gekocht? Vervang direct je
cilinders! Zo voorkom je onaangename
verrassingen en kun je onbezorgd
genieten van jouw nieuwe woning.

Alle deuren openen
met één sleutel!

Wil je met één sleutel je voordeur,
achterdeur, garage, schuur en
tuinhuisje openen? Met de NF3plus
veiligheidscilinders kan het allemaal!
Ze zijn namelijk verkrijgbaar in
gelijksluitende sets (per 2, 3 en 4
stuks), waardoor je met slechts één
sleutel al jouw deuren kunt bedienen.
Je kunt ook extra cilinders of sleutels
laten bijmaken op vertoon van je
certificaat bij een gecertificeerde
Nemef partner. Kies voor gemak en zeg
maar dag tegen die volle sleutelbos.

Certificaat
Lange nek voor extra
bedieningsgemak

Sluitsysteemnummer:
Afgifte:

N5004488

06/04/2020

Eerste Levering:
Type: NF3+

Nemef
design sleutel

Veiligheidscilinders met patent tot 2033

De Nemef SKG***® veiligheidscilinders uit de NF3plusserie zijn gepatenteerd en bieden bescherming tegen het
ongeoorloofd namaken van sleutels. Alleen de eigenaar
kan extra cilinders en/of originele sleutels bijbestellen
op vertoon van het bijgeleverde certificaat en alleen bij
gecertificeerde partners. Wel zo veilig!

6 sluitstiften
Aftastbeveiliging
Gevarenfunctie
Boorbelemmering

Registratiecode
voor nabestellen

Serie aanduiding

