
Zorgplus schuifdeursystemen worden in zorggerelateerde gebouwen veel toegepast met 

diverse mogelijkheden en combinaties van beslag. Zo wordt elk Zorgplus 

schuifdeursysteem afgestemd op de gebruiksfuncties en de specifieke doelgroep.

ZORGPLUS SKIW MET HAAKSLOT V&B 

De vlakliggende haakschoot valt automatisch uit bij het sluiten van de 

schuifdeur. Bediening middels vrij- en bezet knop binnenzijde op 

krukgarnituur BPZ3020W met massieve aluminium schilden en 

rechtopstaande D-model kruk. Dit garnituur is voorzien van een 'zorg' 

blok-stift welke, in geval van nood, van buiten kan worden ontgrendeld met 

een blok-sleutel. Hiermee kan het slot ook van buitenaf vergrendeld worden, 

voor situaties waarbij bv. de badkamer 's nachts niet mag worden gebruikt.

ZORGPLUS SKIW MET BEUGELGREEP

Deze situatie is niet vergrendelbaar.

Kan eventueel worden gecombineerd met afzonderlijk 

bijzetslot en rozetgarnituur.

ZORGPLUS BEUGELGREEP MET VRIJ&BEZET SCHUIFJE

De beugelgreep kan gecombineerd worden met een Vrij&Bezet schuifje.

Hierbij kan zonder daadwerkelijke vergrendeling indicatief worden 

aangegeven dat de toilet/badruimte bezet is.

INFORMATIE HANG- EN SLUITWERK
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BEUGELGREEP + HAAKSLOT
In de zorg wordt steeds vaker gevraagd om een combinatie van een beugelgreep met 

een afzonderlijk haakslot. De beugelgreep kan makkelijk en vertrouwd een 'handvat' 

bieden voor de bediening van de schuifdeur en met het bijzet-haakslot kan de deur 

afgesloten worden. Er zijn hiervoor een aantal optionele combinaties uit te voeren, 

waarbij goed moet worden omschreven wat exact de wenselijke uitvoering is.

PLAATSBEPALING
Het slot onder en de beugel boven óf

de beugel onder en het slot boven (senioren)

Denk hierbij aan de hoogte van de beugel, de afmeting 

en de bedieninghoogte van slot/garnituur en greep!

TYPE HAAKSLOT
3212BAD voor vrij&bezet óf

3212PC voor dag&nacht

Houdt hierbij rekening met het gewenste garnituur 

(rozet-uitvoering)

TYPE BIJPASSEND ROZETGARNITUUR
Vrij&bezet of

dag&nacht

Houdt hierbij rekening met de leverbaarheid van de 

gewenste uitvoering i.c.m. het slot!
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