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PIN TO ZECURITY
Het stallen van de fiets,
maar dan veiliger



WAT IS ZLOT
Zlot is een bedrijf gespecialiseerd in
het ontwerpen en maken van
producten die diefstal van rijwielen
tegen gaat! 

Zlot heeft een product ontworpen
waarmee een elektrische fiets
geborgd kan worden aan een paal.
Dit zal de kans op diefstal
aanzienlijk verkleinen. Zlot heeft dit
product geperfectioneerd en
toegankelijk gemaakt voor andere
soorten rijwielen, door middel van
bijvoorbeeld een hangslot of
ketting.

Scootmobielen, scooters,
bakfietsen, racefietsen, etc. Zlot is
ontworpen voor elke soort rijwiel,
dus ook die van u of uw klant.

Met Zlot waarborgt u de
veiligheid van het rijwiel. 

Zlot zorgt er voor dat het
rijwiel pas écht op slot
staat.



MISSIE
Zlot heeft als missie om e-bikes en andere rijwielen te
beschermen tegen diefstal. Om dit te doen hebben we
de Zlotpaal ontworpen, waaraan met een kabel en pen
rijwielen kunnen worden geborgd. Hiermee wordt
voorkomen dat het rijwiel los staat en eenvoudig mee
kan worden gestolen, wat de voornaamste oorzaak is
van diefstal. Ook scooters, scootmobielen en gewone
fietsen kunnen worden geborgd aan de Zlotpaal met
behulp van een losse ketting met slot. Zo bieden we
een totaaloplossing voor het veilig parkeren van
diverse rijwielen en verhogen we het gevoel van
veiligheid in de samenleving op diverse publieke
plaatsen. 

De Zlotpaal is universeel in te zetten en is geschikt voor
wereldwijde distributie. Iedereen heeft baat bij een
veilige omgeving voor klanten en bezoekers en het zal
het ‘wildparkeren’ van fietsen op zichtplaatsen
verminderen. Immers, als je fiets veilig geparkeerd
staat hoef je hem niet constant in de gaten te houden.
Het gebruik van e-bikes zal in de komende jaren alleen
maar toenemen, waardoor Zlot een waardevolle
bijdrage zal gaan leveren aan een veilige
leefomgeving en een aanzienlijke afname in diefstallen
en alle daarbij komende kosten voor burger en
verzekeraar. 



MILOS

GAVRAN

JOAKIM

ALEKSA

ONZE ZLOTEN
Enkele & dubbele staande varianten



Het staande rechthoekige en ovale enkele en
dubbele model.

Aan de Gavran en Milos kunt u 1 á 2 fietsen
tegelijkertijd borgen. Aan de Aleksa en Joakim kunt
u 2 á 4 fietsen tegelijkertijd borgen. Of u kunt er
natuurlijk 2 gewone rijwielen aan borgen, wat u wilt.

Dankzij de pen die bovenop de paal zit kan de
elektrische fiets makkelijk en snel geborgd worden,
zodat deze niet kan worden ontvreemd. 

Dit model is zo ontworpen dat ook andere rijwielen
er gebruik van kunnen maken. Deze kunnen
bevestigt worden aan de haken die onder en
boven aan de paal zijn geplaatst. Denk aan
bijvoorbeeld een scooter of scootmobiel. Deze kan
aan de onderste haak worden geborgd door
middel van een eigen ketting- of hangslot. 

Aan de bovenste haak kan bijvoorbeeld een
stadsfiets, racefiets, bakfiets, etc. worden geborgd,
wederom met een eigen ketting- of hangslot.



SIDROHARIS

Muur varianten



Het rechthoekige en ovale model om te
bevestigen aan een muur of andere verticale
ondergrond.

Dankzij de pen die bovenop de paal zit kan de
elektrische fiets makkelijk en snel geborgd
worden, zodat deze niet kan worden
ontvreemd. 

Dit model is zo ontworpen dat ook andere
rijwielen er gebruik van kunnen maken. Deze
kunnen bevestigt worden aan de haken die
onder en boven aan de paal zijn geplaatst.
Denk aan bijvoorbeeld een scooter of
scootmobiel. Deze kan aan de onderste haak
worden geborgd door middel van een eigen
ketting- of hangslot. 

Aan de bovenste haak kan bijvoorbeeld een
stadsfiets, racefiets, bakfiets, etc. worden
geborgd, wederom met een eigen ketting- of
hangslot.
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OPTIONEEL BIJ TE
BESTELLEN

We hebben de
mogelijkheid om u een
passende betonpoer op
maat te leveren. Deze
betonpoeren zijn speciaal
ontwikkeld voor de Zlot
palen. Ze zijn verkrijgbaar
in de modellen rond en
vierkant.

Betonpoer



Voor onze Zlot palen
verkopen we speciale
bevestigingssets. De
bevestigingssets kunnen
per paal worden geleverd. 

Ze zijn toe te passen op
zowel de staande palen
als de muurmodellen.

Voor vragen of speciale
wensen kunt u ten aller
tijde contact met ons
opnemen.

Bevestigingsset



Vervangingsset

KABEL GEBROKEN?

Voor de Zlot palen hebben wij een
vervangingsset ontwikkeld.

Wanneer de kabel onverhoopt
beschadigd is, gebroken of ontbreekt,
dan kunt u een vervangingsset
plaatsen in de Zlot paal.

Deze is gemakkelijk te bevestigen. U
hoeft dus niet de complete Zlot paal
opnieuw aan te schaffen.

Voor meer informatie kunt u ten aller
tijde contact met ons opnemen.



CONTACT
GEGEVENS

Adres:
Zuiderkijl 5
9571 TC
Tweede Exloërmond

Telefoonnummer:
+31 (0)850 291 505

E-mailadres:
Info@zlot.nl

ZLOT

zlot.pintozecurity

zlot.pintozecurity

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een Zlot product, wilt u
graag meer informatie over het product of heeft u
specifieke vragen?

Neem dan gerust contact met ons op door
middel van het contactformulier op onze website. 

Eén van onze medewerkers zal daarna spoedig
contact met u opnemen.



TOT ZLOT!


