
U heeft een Veilig penslot aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor een optimale 

inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten

behoeve van het Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’. Alle Veilig producten zijn met zorg onder de strengste 

kwaliteitseisen geproduceerd.

Montagestappen

Montagehandleiding

Penslot SKG**

Plaats het penslot op ongeveer 50 cm hoogte vanaf de onderkant (of evt. bovenkant) van de deur. Teken 

vervolgens in het midden van de kopse kant van de deur een kader van 46 mm hoog en 14 mm breed. 

Verwijder het hout met de boormachine met houtboor 14 mm tot een diepte van 72 mm. 

Egaliseer het gat met een scherpe beitel. 

Schuif het slot in het gat en teken de slotplaat af op de deur. 

Hak met de beitel het hout weg, zodat de voorkant van het slot in de deur verzinkt is (gelijk loopt met de kopse 

kant van de deur). 

Boor nu de gaten voor het sleutelgat. Om de juiste plaats te bepalen, plaats je het slot ter hoogte van het 

uitgeboorde gat, op de zijkant van de deur. Teken het sleutelgat af op de deur. 

Boor het sleutelgat voor met een houtboor Ø6 mm.

Monteer het bijzetslot vast met de lange schroeven (3,9 x 30 mm). U kunt de gaten eventueel voorboren met 

een houtboor van 2 mm. 

Sluit de deur en sluit vervolgens ook het bijzetslot. Er ontstaat nu een afdruk van de schoten op het kozijn. 

Boor op de plaatsen van de twee afdrukken twee gaten met een houtboor van 10 mm en een diepte van 20 mm. 

Plaats de sluitkom over de gaten en teken de omtrek van de sluitkom af. 

Hak met de beitel het hout weg, zodat de sluitkom verzonken ligt in het kozijn.

Monteer de sluitkom met de schroevendraaier. 

Monteer tot slot de plaatjes voor het sleutelgat. 

Boormachine met houtboor Ø14 mm, 

Ø10 mm, Ø6 mm
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Montageplaats
Het PKVW adviseert om het slot aan de onderzijde van de deur te monteren. Hier is de inbraakweerstand groter. 
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