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Renovatiesloten
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Het profieldeurslot 1438 en met speciale voorplaat voor renovatie- en 
reparatiewerkzaamheden biedt u brede toepassingsmogelijkheden. 
De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele 
boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de
schroefgaten.

▪ Voorplaat edelstaal roestvast
▪ Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
▪ Bewezen WILKA-modulesysteem
▪ Dagschoot omlegbaar
▪ Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door 

extreem kleine slotkastmaat
▪ Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
▪ Boorgroef aan de voorplaatachterzijde
▪ SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1738)

Speciale uitvoeringen 
- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- met 10mm tuimelaar
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

Art.-Nr. Doornmaten Vlakke 
voorplaat U-voorplaat Sluitplaten

1438 25 – 45 mm 16/24 mm 24 mm Pagina 10-12

20mm 
nachtschootuitworp

Boorgroef

Profi eldeurslot 1438
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Boorgroef

Het profieldeurslot 1433 met speciale voorplaat voor renovatie- en 
reparatiewerkzaamheden wordt geleverd met 20mm doorn. De voorplaat heeft 
een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de 
voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

 
▪ Voorplaat edelstaal roestvast
▪ Dagschoot omlegbaar
▪ 8mm tuimelaar
▪ Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
▪ Uewezen WILKA-modulesysteem
▪ Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem 

kleine slotkastmaat
▪ Geen opschroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
▪ Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen 
- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

Art.-Nr. Doornmaten Vlakke 
voorplaat U-voorplaat Sluitplaten

1433 20 mm 24 mm – Pagina 10-12
 

Boorgroef

13 mm 
nachtschootuitwor

Profi eldeurslot 1433
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Het profieldeurslot 1472 met speciale voorplaat voor renovatie- en 
reparatiewerkzaamheden wordt geleverd met 72 mm h.o.h. afstand. De 
voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm inclusief een comfortabele 
boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de
schroefgaten.

 
▪ Voorplaat edelstaal roestvast
▪ Dagschoot omlegbaar
▪ 8mm tuimelaar
▪ Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
▪ Bewezen WILKA-modulesysteem
▪ 20mm nachtschootuitworp
▪ Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem 
  kleine slotkastmaat
▪ Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
▪ Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen
- Dagschoot en nachtschoot 5mm voorstaand

Art.-Nr. Doornmaten Vlakke 
voorplaat U-voorplaat Sluitplaten

1472 25 – 45 mm 16/24 mm 24 mm Pagina 10-12
 

Boorgroef

20 mm 
nachtschootuiworp

Profi eldeurslot 1472



5

Insteek-zwenknachtschootslot 1435 voor profieldeuren met speciale 
voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft 
een speciale lengte van 380mm en een comfortabele boorgroef aan de 
voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. 
1-toers = 36mm nachtschootuitworp. Nachtschoot met 2 los ingelegde 
stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor 
extreem hoge zijdelingse belasting. Specificaties conform DIN 18 251-2, 
klasse 3

▪ Voorplaat edelstaal roestvast
▪ Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
▪ Nachtschoot met stalen pennen
▪ Hoge beveiliging tegen afzagen en zijdelingse belasting.
▪ Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem         

kleine slotkastmaat
▪ Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
▪ SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1735)
▪ Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

Art.-Nr. Doornmaten Vlakke 
voorplaat U-voorplaat Sluitplaten

1435 25 – 40 mm 24 mm – Pagina 13

Zwenkschoot, 
36 mm uitworp

Boorgroef

Insteek-zwenknachtschootslot 1435
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Zwenknachtschootslot 1436 voor profieldeuren met speciale voorplaat 
voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een 
speciale lengte van 380mm. De boorgroef aan de voorplaatachterzijde 
maakt individuele aanpassing aan de schroefgaten mogelijk. 
1-toers = 24,5mm nachtschootuitworp. Nachtschoot met 2 los ingelegde 
stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor 
extreem hoge zijdelingse belasting. Specificaties conform DIN 18 251-2, 
klasse 3

 
▪ Voorplaat edelstaal roestvast
▪ Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
▪ Nachtschoot met stalen pennen
▪ Hoge beveiliging tegen afzagen en zijdelingse belasting.
▪ Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem 

kleine slotkastmaat
▪ Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
▪ Boorgroef aan de voorplaatachterzijde
▪ SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1736)

Speciale uitvoeringen
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

Art.-Nr. Doornmaten Vlakke 
voorplaat U-voorplaat Sluitplaten

1436 25 – 40 mm 24 mm – Pagina 13
 

Boorgroef

Zwenkhaak, 
24,5mm uitworp

Zwenknachtschootslot 1436
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Zelfvergrendelend anti-paniek insteekslot van de serie 7000 voor 1-vleugelige 
profieldeuren, met speciale voorplaat voor renovatie- en 
reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm 
en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele 
aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor 
inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties 
conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en 
EN  1125. Op brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 en DIN 4102-18. 
Bijpassende sluitplaten zijn afzonderlijk leverbaar.

▪ WILKA-modulesysteem
▪ Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
▪ Leverbaar in de functies B, C, E
▪ Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine 

slotkastmaat
▪ Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
▪ Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

 
Speciale uitvoeringen
- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- Tuimelaarbewaking incl. 8m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
-  Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
-  Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

Art.-Nr. Doornmaten Vlakke 
voorplaat U-voorplaat Sluitplaten

Serie 7000 30 – 45 mm 22/24 mm 22/24 mm Pagina 13-15

zelfvergrendelend

Boorgroef

20 mm 
nachtschootuitworp

Toegelaten beslagtypen vindt u in de 
certificaten EN 179 en EN 1125 op 
www.wilka.de

Anti-paniek insteekslot serie 7000
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Anti-paniek insteekslot voor profieldeuren van de serie 6000, met speciale 
voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft 
een speciale lengte van 380mm en een comfortabele boorgroef aan de 
voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.
Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten  
conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. 
Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Op 
brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 en DIN 4102-18. 
Bijpassende sluitplaten zijn afzonderlijk leverbaar.

▪ WILKA-modulesysteem
▪ Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
▪ Leverbaar in de functies B, D, E
▪ Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine 

slotkastmaat
▪ Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
▪ Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen  
- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- Tuimelaarbewaking incl. 8 m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

Art.-Nr. Doornmaten Vlakke 
voorplaat U-voorplaat Sluitplaten

Serie 6000 30 – 45 mm 22/24 mm 22/24 mm Pagina 13-15

20 mm 
nachtschootuitworp

Boorgroef

Toegelaten beslagtypen vindt u in de 
certificaten EN 179 en EN 1125 op 
www.wilka.de

Anti-paniek insteekslot serie 6000
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Anti-paniek kleuterschooloplossing van de serie 6000. Met 380 mm speciale  
voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden zonder voorgeboorde gaten 
voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in 
deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij 
specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en 
EN 1125. Voorgeschreven zijn deurkrukken met hooghoudveer (EN 179) Aanwijzing: 
Wij adviseren voor vluchtdeuren in kleuterscholen gecombineerde toepassing met de 
Gfs EH-deurbewaker of E-Bar®. Certificaten op 
www.wilka.de.

▪ WILKA-modulesysteem
▪ Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en 

kostenbesparing
▪ Leverbaar in de functies B, E
▪ Alternatief voor tal van producten van andere 

fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
▪ Geen schroefgaten, daardoor individueel     

toepasbaar
▪ Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen
- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm 
  voorstand
- Tuimelaarbewaking incl. 8 m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
-  Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
-  Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

Art.-Nr. Doornmaten Vlakke 
voorplaat U-voorplaat Sluitplaten

Serie 6000 30 – 45 mm 22/24 mm 22/24 mm Pagina 13-15

Toegelaten beslagtypen vindt u in de 
certificaten EN 179 en EN 1125 op 
www.wilka.de

Anti-paniek kleuterschooloplossing serie 6000



10

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

9353
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x 1433, 1438, 1472

Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

9369
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x 1438, 1472

U-sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Voorplaat
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Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

9371
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x 1438, 1472

Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

9373
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x 1433, 1438, 1472

16 mm sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 16 x 3 x 380mm

Sluitplaat met lip voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Voorplaat
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Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

9365
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x 1433, 1438, 1472

Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

9366
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x 1433, 1438, 1472

Sluitplaat met lip voor E-opener
Sluitplaat met lip voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Sluitplaat voor E-opener
voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Voorplaat
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Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

9372
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x 1435, 1436

Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

P703
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x Serie 6000, 7000

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380mm

Sluitplaat voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Voorplaat
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Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

P747
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x Serie 6000, 7000

Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

P770
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x Serie 6000, 7000

U-sluitplaat voor anti-paniek sloten
met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Sluitplaat met lip voor anti-paniek sloten
met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Voorplaat
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Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

P733
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x Serie 6000

Art.-Nr. Materiaal hoekig rond

P732
Edelstaal 

roestvast mat 
geb.

x

voor
DL slot

voor
DR slot voor slottype

x x Serie 6000

Sluitplaat voor E-opener voor anti-paniek sloten
met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380mm

Sluitplaat met lip voor E-opener voor anti-paniek sloten
met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Voorplaat



WILKA  Schließtechnik GmbH
Postfach 10 05 70 · 42505 Velbert

Fon: +49 (0) 20 51 / 20 81-0 · Fax: +49 (0) 20 51 / 20 81-151
info@wilka.de · www.wilka.de

Uw firmastempel 

W I L K A  -  V O R S P R U N G  D U R C H  Q U A L I T Ä T

Het bestelformulier voor ons 
renovatieprogramma kunt u downloaden op 

www.wilka.de/downloads.


