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www.besa-sloten.be

ALS KWALITEIT EN SERVICE 
VOOR U BELANGRIJK IS...

SLOTENSPECIAALZAAK



Besa is een groothandel in hang- en sluitwerk, 
d.w.z. alles wat op, in en rond een deur 
(zowel huisdeuren, poorten, meubeldeuren, 
brandkasten,...) kan teruggevonden worden.

Wij werken met een grote stock vanuit 
Tessenderlo en maken tevens gebruik van de 
stock van onze leveranciers uit verschillende 
landen om de best mogelijke service te geven 
aan onze klanten.

Men kan ook gebruik maken van een 
verzamelbak en 1x per week laten opsturen om 
zo verzendkosten te besparen.

Onze specialiteit is het bouwen van cilinders en 
hangsloten zowel gelijksluitende als in sluitplan.
Deze stellen wij stap voor stap op in overleg met 
de klant: van het opstellen tot het berekenen en 
realiseren, alles in eigen beheer.

Een sluitplan is een systeem waarbij de 
toegangsrechten tot verschillende deuren door 
de eigenaar/verantwoordelijke kunnen bepaald 
worden. U bepaalt zelf wie in welke deur mag 
komen.

VOORWOORD CILINDERS



HANGSLOTEN

TOKOZ

SQUIRE

Al onze cilinders zijn 
verkrijgbaar in gewone 
uitvoering, knopcilinders, 
met nood- en gevarenfunctie, 
met vrijloopfunctie, 
staartcilinders, 
brievenbuscilinders en 
hangsloten.

BASI K10
BASI SP2020
BASI SP2000
BASI SP500
TOKOZ PRO300 SKG***

CILINDERS



TOKOZ ANDERE VERGRENDELINGEN SLEUTELKLUIZEN-SLEUTELBERGING

UZ PROX-safety-BOX

Bestelwagenslot



INSTEEK- PROJECT- & SMALSLOTEN POORTSLOTEN

BRIEVENBUS

GARAGEPOORTOPBOUWSLOTEN

SLOTEN SLOTEN

MEER DAN 800 VERSCHILLENDE SLOTEN: UITSORTEREN VIA FILTERS IN ONZE E-SHOP



SLOTEN MEERPUNTSLOTEN
MEUBELSLOTEN GU

SOBINCO

OOK NOG ANDERE MERKEN: ISEO, MACO, ...



MEERPUNTSLOTEN
KFV

Meer dan 400 modellen meerpuntsloten op 
voorraad. 
Losse hoofdslotkasten en renovatie-voorplaten 
evenals verlengingen voor
KFV meerpuntsluitingen eveneens op voorraad.

BIJZETSLOTKAST

HOOFDSLOTKAST

GENIUS MOTOR

BIJZETSLOTKAST

MEER DAN 400 MODELLEN: UITSORTEREN VIA FILTERS IN ONZE E-SHOP

GENIUS Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving.

genius ea 
dit is een speciaal-slot voor een automa-

tische ver- en ontgrendeling van de deur. 

Deze beschikt over een geintegreerde 

elektronische besturing en een elektronisch 

aangedreven motor. Combineerbaar met 

KFV radiografische afstandsbedieningen, en 

transpondersleutel.

GENIUS wordt reeds in de fabriek met een 

sleutelbediende KFV-meerpuntsvergrendeling 

gecombineerd. Vanaf een doornmaat van 

35 mm voor een profielcilinder met vrij-

loopfunctie. De meerpuntsvergrendeling 

garandeert een perfecte vergrendeling van 

de deur.

GENIUS is combineerbaar met de AS 2502, 

AS 2600, 2602.

bijzetslotkast

hoofDslotkast

genius motoR

bijzetslotkast

as 2502 ea, as 2502 ca,  
as 2502 eb, as 2502 cb
Meerpuntsvergrendeling met een ééndelige 

voorplaat. Boven en onder de hoofdslotkast 

een extra slotkast, voorzien van een geharde 

stalen haakschoot. Met GENIUS.

as 2600 ea, as 2600 ca,  
as 2600 eb, as 2600 cb
as 2602 ea, as 2602 ca,  
as 2602 eb, as 2602 cb
Uitvoering zoals de AS AS 2502, echter met 

boven en onder de hoofdslotkast een extra 

slotkast, telkens in combinatie met de pen 

een extra haakschoot uit gehard staal. Met 

GENIUS.

genius eb 

heeft dezelfde kenmerken als de versie 

EA. Bijkomend te kombineren met externe 

tijdschakelaars of externe systemen zoals 

draaideur automaten of alarmcentrales. Op-

tioneel: een ontgrendeling via radiografische 

of infrarood afstandsbediening is mogelijk 

(handzenders).

genius ca/cb 

is naar keuze met de uitvoeringskenmerken 

van EA of EB verkrijgbaar. Bijkomend is de 

„snel-ongrendeling Comfort“ ingebouwd. 

Deze laat toe het slot te ontgrendelen door 

de kruk naar beneden te drukken. 

Gedetailleerde informatie over de toepas-

bare profielcilinders vindt u onder:  

www.kfv.de/Genius.

afgebeeld is een AS 2600 EA2



BESA PROBESA PRO
VEILIGHEIDSBESLAG SMALROZETTEN

MINI CATALOOG VAN VOLLEDIG GAMMA... ...VEILIGHEIDSBESLAG BESCHIKBAAR



VEILIGHEIDSBESLAG BREED

BESA PRO BESA PRO XXL

Massieve inox
Asafstand 92, met of zonder kernbescherming
Kruk-kruk of greep-kruk, binnen en buiten geveerd
Totale lengte 380mm
Biedt een oplossing bij electronische of solenoide sloten, e.d. ...



BINNENDEURBESLAG

WEKAWEKA
VEILIGHEIDSBESLAG  BASISSETS



DEURKRUKKEN DEURGREPEN

DIVERSE LENGTES VERKRIJGBAAR



DEURPOMPEN

Brandgekeurd

Niet brandgekeurd

VERSCHILLENDE STERKTES

MESSING



DEURSTOP-DEURVASTZETTER-STANGENSLOT SCHARNIEREN



RAAMBEVEILIGING RAAMBEVEILIGING



ELEKTRISCHE OPENER - DEURALARM BRANDKASTEN

Afmeting: 330 x 450 x 380 mm
Verkrijgbaar:
•	 met dubbelbaardsleutel
•	 met elektronisch slot
•	 met PZ-slot voor halve cilinder

Afmeting: 600 x 450 x 380 mm
Verkrijgbaar:
•	 met dubbelbaardsleutel
•	 met elektronisch slot

Afmeting: 450 x 450 x 380 mm
Verkrijgbaar:

•	 met dubbelbaardsleutel
•	 met elektronisch slot



BRIEVENBUSSEN BRIEVENBUSSEN

OF GELIJKSLUITEND OP WONINGSLEUTELOOK MOGELIJK IN SLUITPLAN
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BESA
Rodeheide 86
3980 Tessenderlo
013 67 29 34
info@besa-sloten.be
www.besa-sloten.be

 Like us on:
         facebook

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE

WWW.BESA-SLOTEN.BE

EN GA RECHSTREEKS NAAR ONZE E-SHOP


