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Certificaathouder
Themans Hang- en sluitwerk BV
Hunneperkade 62
7418 BT  Deventer
T : +31 (0)570 662 580
F : +31 (0)570 668 589
E : info@themans.nl
I : www.themans.nl

Verklaring van SKG
Dit certificaat is op basis van SKG kwaliteitseisen 470: 2011-01-24 afgegeven conform het SKG 
Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde meeneembeperkende producten:
waardeberging, evt. elektro-mechanisch

geleverd onder logo / merk:

SISTEC/ Holland Safety/ Secret/ Salvus

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

MT3, MT3 ELO, MT4, MT4 ELO, MT6, MT6 ELO, MT9, MT9 ELO

voldoet aan klasse 3 STER, mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het 
product is aangebracht.

Voor SKG
ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit 

document nog geldig is.

Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden
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MERKEN EN IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT
Producten conform dit productcertificaat worden 
geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van 
het merk c.q. het logo van de certificaathouder tezamen 
met het merkteken van SKG. Zoals hiernaast 
aangegeven.

LOGO

certificaat-
houder

Themans Hang- en sluitwerk BV
certificaatnummer:
425.903.01

1. PRODUCT
Industrieel vervaardigde waardeberging, evt. elektro-mechanisch

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 1 waardeberging met montagebouten

Bediening / systeem: 1 deurdeel met 2 inwendige scharnieren en 1 CAWI klavierslot OF Mlock elektronisch slot gekoppeld aan 
excentriek met 4 penschoten

Materiaal: berging: samengesteld plaatstaal, poedercoat; pen schoten: staal gechromateerd

Afmeting: berging: 330-900x460-600x390-500 mm; penschoten: Ø 25x14 mm; deurdikte 6 mm

Bevestiging: vloer en/of wand: 2x houtdraadbout Ø 10x100 mm, massief hout OF beton met bijbehorende pluggen

Toepassing: in binnenruimte aan wand en/of vloer

3. LEVERING
De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift 
met de volgende versie:
Versie GDK07113v2

4. PRESTATIES
Meeneembeperkende producten overeenkomstig dit productcertificaat voldoen aan relevante eisen van de SKG-KE 470 en leveren, mits 
toegepast overeenkomstig het door de certificaathouder geleverde verwerkingsvoorschrift, een bijdrage aan de sociale veiligheid.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
1. Inspecteer bij aflevering van het product of:

1. geleverd is wat is overeengekomen;
2. het SKG merkteken duurzaam is aangebracht;
3. de producten geen zichtbare beschadigingen en/of 

gebreken vertonen als gevolg van transport of 
anderszins;

4. voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de 
toepassing.

2. Controleer of dit SKG productcertificaat nog geldig is. 
Raadpleeg hiertoe de website van SKG: www.skg.nl.

3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op 
grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, 
neem dan contact op met:
1. Themans Hang- en sluitwerk BV;

en zonodig met:
2. SKG.
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