
 

Uitleg deurschilden Online deurbeslag Shop 

 

Een deurschild blind is een deurschild met alleen een deurkruk gat zie foto 01. 

Een deurschild SL56, SL72 of SL110 is een deurschild met deurkruk gat en sleutelgat. Deze 

deurschilden worden op onze website getoond als een blind deurschild maar zien er in werkelijkheid 

uit zoals op foto 02 

Een deurschild PC55, PC72, of PC92 is een deurschild met een deurkruk gat en een profielcilinder gat. 

Deze deurschilden worden op onze website getoond als een blind deurschild maar zien er in 

werkelijkheid uit zoals op foto 03. 

Een deurschild WC55/8, WC63/8, WC57/5 of WC72/8 is een deurschild met een deurkruk gat en een 

WC-sluiting. Deze deurschilden worden op onze website getoond als een blind deurschild maar zien 

er in werkelijkheid uit zoals op foto 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maatvoering deurschilden Online Deurbeslag Shop 

Deurschild met sleutelgat: De code SL56 geeft de maat aan van het hart van het sleutelgat tot het 

hart van het deurkruk gat (zie tekening). De code SL56 geeft dus aan dat het hier om een deurschild 

gaat met een sleutelgat zoals op foto 02, met een hart op hart afstand sleutelgat tot deurkruk gat 

van 56 mm. 

Deurschild met profielcilinder gat: De code PC55 geeft de maat aan van het hart van het 

profielcilinder gat tot het hart van het deurkruk gat (zie tekening). De code PC55 geeft dus aan dat 

het hier om een deurschild gaat met een profielcilinder gat zoals op foto 03, met een hart op hart 

afstand profielcilinder gat tot deurkruk gat van 55 mm. 

Deurschild met WC-sluiting: De code WC63/8 geeft de maat aan van het hart van de WC-sluiting tot 

het hart van het deurkruk gat (zie tekening). De code WC63/8 geeft dus aan dat het hier om een 

deurschild gaat met een WC-sluiting zoals op foto 04, met een hart op hart afstand WC-sluiting tot 

deurkruk gat van 63 mm. De 8 geeft aan dat de stiftmaat van de WC-sluiting vierkant 8 mm is. 

 

 


