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Hieronder vind u een lijst van de meest gangbare brievenbussloten. 
Veel van onze sloten gaan onder master. 
De levertijd van deze sloten is slechts 1 á 2 werkdagen en te bestellen via uw ijzerhandel. 
Ons assortiment zal naar vraag worden aangepast en uitgebreid.

Product Omschrijving EAN-code Artikelnr.

T001

slotgat 16/19
lengte 20 mm 
vierkant-opname

onder master F006
excl. slotplaat

7081249225495 V01161521101

T002

slotgat 16/19
lengte 20 mm 
kruis-opname

onder master F006
excl. slotplaat

7081244077013 V02161521102

T018

slotgat 16/19
lengte 20 mm 
met moer kruis-opname

onder master 45A
excl. slotplaat

7081249240887 V03161521103

T014

slotgat 16/19
lengte 20 mm
met moer

onder master 45A
incl. slotplaat

7081248281447 V04161521104

T015 

slotgat 16/19
lengte 20 mm
met moer

onder master 25A
incl. slotplaat

7081247500778 V05161521105

+

+



Product Omschrijving EAN-code Artikelnr.

T01710P

slotgat 18
lengte 10 mm
met clip

gelijksluitend
incl. slotplaat

7081247071186 V25161521125

T026

slotgat 16/19
lengte 20 mm
met moer

onder master 45
incl. slotplaat

7081246650764 V26161521127

T006

slotgat 16/19
lengte 20mm 
kruis-opname

onder master M93
excl. slotplaat

7081246431837 V07161521107

T017 

slotgat 18/20
lengte 12 mm 
met clip

incl. slotplaat

7081241013519 V08161521108

T016

slotgat 16/18
lengte 16 mm
met moer

niet onder master
incl. slotplaat

7081246639769 V09161521109

T003

slotgat 16/19
lengte 20 mm
met moer

onder master 25A
incl. slotplaat

7081249834697 V10161521110

T005

slotgat 16/19
lengte 13 mm
met clip

niet onder master
incl. slotplaat

7081242466376 V11161521111

Met 
vaste 
sleutel

Ook geschikt voor skiboxen



Product Omschrijving EAN-code Artikelnr.

T007

slotgat 16/19
lengte 20 mm
met moer

onder master 45A
incl. slotplaat

7081241609361 V12161521112

T008

slotgat 18/20
lengte 12 mm
met moer

niet onder master
incl. slotplaat

7081245003820 V13161521113

T009

slotgat 18/20
lengte 12 mm
met moer

niet onder master
incl. slotplaat

7081247537651 V14161521114

T004

slotgat 17/20
lengte 31 mm
met moer

onder master 25A
incl. slotplaat

7081246222008 V15161521115

T011

slotgat 16/18
lengte 12 mm
met clip

niet onder master
incl. slotplaat

7081241998977 V16161521116

T013

slotgat 18
lengte 10 mm
met clip

niet onder master
incl. slotplaat

7081247115507 V17161521117

T012 

slotgat 18
lengte 10 mm
met clip

niet onder master
incl. slotplaat

7081242611073 V18161521118



Product Omschrijving EAN-code Artikelnr.

Slotplaat 1

opname vierkant
lengte hart slot 38 mm
vlak
RVS

7081247761766 V20161521120

Slotplaat 2

opname kruis
lengte hart slot 40 mm
5mm verspringing
staal / verzinkt

7081243549078 V21161521121

Slotplaat 3

opname kruis
lengte hart slot 48 mm
12mm verspringing
staal / verzinkt

7081241394601 V23161521123

T025

slotgat 16/19
lengte 20 mm
met moer

onder master PK35
excl. slotplaat

7081246673138 V22161521122

T010-1

slotgat 16/19
lengte 20 mm met moer 
vierkant-opname

onder master PK020
excl. slotplaat

7081249007268 V06161521106

T010-2

slotgat 16/19
lengte 20 mm met moer 
vierkant-opname

niet onder master
excl. slotplaat

7081245079665 V06161521125

Deze folder toont u slechts een greep uit ons totale leveringspakket. Mocht uw brievenbusslot er niet bij 
staan, stuur dan uw aanvraag (met foto) naar: info@gptechniek.nl

• Realisatie folder, drukwerk en fotografie: Kwadrant creatieve communicatie - info@kwadrant-reclame.nl 
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