
IKON – De specialist in sluitsystemen sinds 1926!

Zekerheid, flexibiliteit en kosten-
efficiëntie in één systeem

VERSO CLIQ



Sinds de uitvinding en patentering van de profielcilinder 
meer dan 80 jaar geleden, stellen IKON sluitcilinders de 
standaard in veel landen van over de hele wereld. Toen 
het patent werd toegekend, begon de opgang van de 
veiligheidscilinder.  We zijn toegewijd aan en trots op dit 
nalatenschap. 

De profielcilinder wordt bijna altijd gebruikt waar 
deuren op slot zijn en moeten beveiligd worden 
tegen ongeautoriseerde toegang. Vandaag is de 
cilinder het belangrijkste component in sluit- en 
deurveiligheidssystemen. We leveren vandaag nog steeds 
sleutels en cilinders voor sluitplannen die zelfs 80 jaar 
geleden werden geïnstalleerd. 

Onze uitvinding en expertise – 
IKON is dé originele en ontwikkelt 
reeds meer dan 80 jaar nieuwe sluit- 
en veiligheidstechnologieën. 
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VERSO CLIQ staat synoniem met 
veiligheid, veelzijdigheid en gemak- zoals 
bijvoorbeeld het resultaat van het makke-
lijk programmeren van tijdsgelimiteerde 
toegangsautorisaties. 
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Dompel jezelf onder in 
de wereld van 
VERSO CLIQ en sluit 
je aan bij de groep  
gebruikers die reeds 
vertrouwen op  
VERSO CLIQ 

VERSO CLIQ – het sluitsysteem  
dat problemen voor je uitsluit en oplost 

Er bestaan situaties die veel eisen van een sluit-
systeem, soms meer dan een zuiver mechanisch 
systeem kan afleveren. Er zijn ook bepaalde pres-
tatiekarakteristieken die alleen mechatronische 
sluitsystemen kunnen aanbieden. VERSO CLIQ is 
zo‘n systeem, waar geavanceerde mircro-elektro-
nica met intelligente dataencryptie is geïntegre-
erd in een premium mechanische cilinder. 

VERSO CLIQ is de  high-end versie van sluitsys-
temen en voldoet aan de strengste normen 
aangaande veiligheid, veelzijdigheid en gemak. 
Bovendien bewijst VERSO CLIQ dat het een 
kosten-efficiënte oplossing is vanaf het begin - 
wanneer de vereisten groter worden, wanneer 
het sluitsysteem wordt uitgebreid, toegangsau-
thorisaties aangepast, of vooral wanneer sleutels 
worden kwijtgeraakt.

Factoren die een mechatronisch systeem vereisen:

 ∙ Hoge veiligheidseisen doorheen een gebouw

 ∙ Regelmatig verlies van sleutels

 ∙ Constante veranderigen in organisatiestructuren

 ∙ Werknemers of departementen die regelmatig verhuizen

 ∙ Het toekennen van tijdelijke en tijdsgelimiteerde toegangsrechten

 ∙ Groot aantal deuren en cilinders

VERSO CLIQ sluitsystemen worden typisch gebruikt in  
volgende sectoren:

 ∙ Industriële bedrijven

 ∙ Nutsbedrijven en openbare diensten 

 ∙ Publieke instituten en autoriteiten

 ∙ Wetenschappelijke en onderwijzende instituten 

 ∙ Medische en Sociale instellingen

Deze ondernemingen maken al gebruik VERSO CLIQ: 
 ∙ Provinciaal Domein van Huizingen
 ∙ Circuit te Zolder
 ∙ Flanders Expo te Gent



Een sluitsysteem van IKON is steeds
op maat gemaakt –  
gepland door professionelen en aangepast 
aan uw behoefte

Een sluitsysteem is altijd een unieke aangele-
genheid. Geen enkel sluitsysteem is hetzelfde 
als een ander. Een veelvoud aan factoren spelen 
al een rol in de behoeftenanalyse en planning 
fase. Onder andere precieze vereisten en grootte, 
alsook de structuur en het gebruik van het 
gebouw. Ten laatste moet het sluitsysteem open 
en flexibel zijn met betrekking tot het toepassen 
van toekomstige vereisten. Handige software-
paketten zijn beschikbaar voor planning en 

bijgevolg beheer van het mechatronische VERSO 
CLIQ sluitsysteem. Uiteraard wordt er ook onder-
steuning geboden door onze CLIQ specialisten 
over heel België en Luxemburg. Ongeacht het 
individuele vereistenprofiel, één ding is zeker:  je 
zal altijd de juiste keuze maken met een IKON 
sluitsysteem. Met VERSO CLIQ wordt zo‘n keuze 
iets heel bijzonder. 

Vragen die u moet beantwoorden voor de planningsfase:  

 ∙ Hoe wordt uw gebouw gebruikt

 ∙ Hoe ziet uw organisatiestructuur eruit?

 ∙ Hoe strikt zijn uw beveilingsvereisten?

 ∙ Welke andere vereisten moeten er worden vervuld, gerelateerd aan aspecten zoals verzeke-
ring? 

 ∙ Verwacht u regelmatige veranderingen, bijvoorbeeld in toegangsrechten of herstructure-
ring? 

 ∙ Op welke manier zal uw sluitsysteem worden gebruikt?

Planning van het sluitsysteem stapsgewijs: 

 ∙ Individuele behoeftenanalyse

 ∙ Ontwerp van de macrostructuur

 ∙ Een organisatorisch schema opmaken

 ∙ Controle en goedkeuring van het systeem bij gebruikers, architecten en planners. 

 ∙ Ontwerp van het sluitplan

 ∙ Sluitplan controleren door gebruikers, klant, planners en architecten
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8 Precisiemechaniek gecombineerd met slimme 
elektronica–  
VERSO CLIQ is de technologie van de toekomst

VERSO CLIQ is meer dan een gewoon sluitsys-
teem en is gebaseerd op de groepswijde ASSA 
ABLOY CLIQ technologie. VERSO CLIQ is een 
intelligente systeemoplossing die hoogstaande 
precisie mechaniek combineert met elektroni-

sche modules. Het systeem bestaat voornamelijk 
uit mechatronische cilinders en mechatronische 
sleutels. Het kan ook worden gecombineerd of 
uitgebreid met puur mechanische cilinders.

Makkelijkere en snellere 
installatie van cilinders 
zonder bedrading. 

Het elektronische contact tussen sleutels 
en cilinders draagt zowel energie als 
data op een veilige manier over

Simpele vervanging van de 
standaard batterij zonder 
gebruik van sleutels

Sleutels en cilinders kunnen worden 
geprogrammeerd met flexibele 
toegangsrechten en schema‘s 

Mechanische sluitzijde 
met 12 mechanische stif-

ten en grendelnokke

Mechatronische sluitzijde met 5 me-
chanische stiften, één elektronische 
stift en één grendelnok

Mechanische 
codering

Electronicamodule



Beheer van het VERSO CLIQ systeem -
Maximale flexibiliteit in het toekennen 
en blokkeren van toegangsrechten

Een cilinder met microchip slaat automatisch de 
rechten en event logs op 

Beheer van toegangsrechten en 
schema‘s voor sleutels, deur en 
gebruikers in de software

Programmeersleutel  
updater van de toegangsrechten aan 
de cilinder en ontvangt event logs van 
de cilinder

‚Basis‘ gebruikerssleutel 
ongelimiteerde 
toegangsrechten 

‚Time‘ gebruikerssleutel  
toegangsrechten volgens 
tijdsschema

‚Remote‘ gebruikerssleutel 
tijdelijke toegangsrechten 
volgens tijdsschema

E1 E2 E3
E3

Het programmeeraparaat 
draagt automatisch 
toegansrechten over en 
ontvangt event logs van 
sleutels

E1 E2 E3
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Onderzoeks-, ontwikkelings- en laboratorium départe-
menten zijn gevoelige omgevingen waar veiligheid van 
primair belang is en waar niet iedereen toegangsrech 
heeft - VERSO CLIQ is ook voor die omgevingen de idéale 
oplossing.



12 VERSO CLIQ voor iedere toepassing    
Cilinders van het merk IKON zijn altijd de juiste keuze

  Alarmsysteem

Halve cilinder V532

Mobiele dossierkast 
Meubelcilinder V924

Hoofdingang

Dubbele cilinder V531 SUR 
(stof en regen afdekkap)

Doorgangsdeur 

Dubbele cilinder 
V531

Postbussysteeme

Sluithevelcilinder V320

Lift

Schakelcilinder V098



 ∙  

Het VERSO CLIQ cilinder assortiment is even uitgebreid als zijn vele 
toepassingsgebieden, van liften en bedrijfspoorten tot postbussystemen 
en dossierkasten. 
 
VERSO CLIQ cilinders zijn beschikbaar in vele verschillende ontwerpen, 
zoals dubbele cilinders, hefbookcilinder, wisselcilinders en meubelslo-
ten. De afbeeldingen op deze pagina‘s tonen voorbeelden van geschikte 
gebruiken voor een selectie van verschillende cilindertypes. 

Opslagdeur

Knopcilinder V534

Vuurwerende kluizen

Cilinder voor sleutelkluis V549

Machine

Schakelcilinder V511

Buitencontainers

Hangslot V315

Meubelen

Meubelcilinder V184
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14 De VERSO CLIQ sluitsystemen in actie
maximale flexibiliteit en toegevoegde veiligheid voor 
bedrijven

Personeelswijzigingen, tijdelijke werknemers, 
relaties en partnerschappen met andere 
bedrijven zijn standaard praktijken in de 
zakenwereld. Verloren sleutels kunnen makkelijk 
in de verkeerde handen terecht komen 

De VERSO CLIQ sluitsystemen lossen de 
moeilijkheden geassocieerd met constant 
veranderende toegangsrechten op  Met zijn 
optimale combinatie van flexibiliteit, comfort en 
veiligheid is VERSO CLIQ de logische oplossing.

Voorbeelden

De beheerder heeft 
controle over het 
systeem  met de CLIQ® 
Web Manager, wanneer 
hij wil, van op elke loca-
tie. De enige vereiste is 
internettoegang

De receptionist pro-
grammeert en con-
troleert de uitgave 
en teruggave van de 
gebruikerssleutel (E3 
remote) met de  CLIQ®-
Web-Manager

Voor deuren met een 
lage veiligheidscatego-
rie wordt een E3-
remote aan de 
kuisploeg gegeven, 
bijvoorbeeld door 
veranderende vereis-
ten en hoge niveaus 
van fluctuatie

Werknemers updaten 
regelmatig de geldig-
heid van hun sleutel 
(time & remote) via 
programmeertoestel-
len bedient op afstand 
om het risico op sleu-
telverlies te verkleinen 

Beheer onderweg Management ter 
plaatse

Werknemers 
ter plaatse

E1 E2 E3
E3

E1 E2 E3
E3



VERSO CLIQ gaat langer mee, is veiliger en 
efficiënter dan conventionele sluitsystemen 
en beschermt eigendommen van alle types 
en grootten, door het flexibel toekennen van 
toegangsrechten. 

Een werknemer is 
op de baan en heeft 
onmiddellijk nieuwe 
toegangsrechten 
nodig. De werknemer 
informeert de beheer-
der, die deze veran-
deringen implemen-
teert via een mobiel 
programmeertoestel

Veiligheidspersoneel gebruikt CLIQ® Web 
Manager en de programmeersleutel op een 
andere locatie om de toegangsrechten van de 
cilinders te veranderen

Voor andere locaties 
kunnen gebruikers tij-
delijke toegangsrech-
ten krijgen met hun 
sleutels (E3 Remote). 
Dit gebeurt door mid-
del van het mobiele 
programmeertoestel 
en een mobiele tele-
foon

Werknemer 
onderweg

Werknemer of aannemer ter 
plaatse of onderweg

E1 E2 E3
E3
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Het kan niet makkelijker of goedkoper: 
toegangsrechten voor gebruikerssleutels van  
VERSO CLIQ  worden zonder moeite beheerd 

met hulp van de beheersoftware, het pro-
grammeertoestel en de programmeersleutel.
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Programmeer- 
sleutel

De rode program-
meersleutel
transporteert
updates van
toegangsrechten en
evenementenlogs
tussen de software en
cilinder. Hij wordt ook
gebruikt voor   
autorisatie met  
gebruik van de
software.

Gebruikerssleutel 
E1, E2, E3

E1 basic
Voor eenvoudige
toegangsrechten,
programmeren
enkel met compact
programmeertoestel
E2 time
Met tijdelijke
toegangsrechten en
evenementenlogs
E3 remote
Met tijdelijke
toegangsrechten en
evenementen logs
plus uitgave van
sluitautorisaties.

Gebruikerssleutel 
„Beluga“

De beluga sleutels zijn voor
buitengebruik,   
bijvoorbeeld opslag in 
vuurbestendge
kluizen. Met een
IP67 beschermrating zijn
ze waterbestendig en goed
voor gebruik in   
temperaturen tussen  
-30°C en +50°C

VERSO CLIQ-Systeemcomponenten
sleutels en cilinders

 ∙ Modern sleutelsysteem met hoge mechanische 
kopieerbescherming

 ∙ Unieke encryptie van het sluitsysteem
 ∙ Multifunctionele LCD schermpjes voor 
toegangsrechten en batterijstatus

 ∙ De data - en energieoverdracht naar de cilinder 
is gebaseerd op contact

 ∙ Dataoverdracht naar de cilinder gebeurt met 
geavanceerde encryptie

 ∙ Bedrijfstemperatuur van 0° C tot 70°C
 ∙ Plenswaterbestendig
 ∙ Beschikbaar in drie modellen (E1, E2 time & E3 
remote)

 ∙ Geïntegreerde standaardbatterij (CRE2035 
lithiumcel) goed voor ongeveer 20,000 
sluitprocedures (ongeveer 2 jaar levensduur)

 ∙ Vervanging batterij zonder gereedschap

Gebruikers-
sleutel „Ex“ 

Gebruikerssleutels zijn
optioneel beschikbaar
voor gebruik op  
locaties die   
explosiegevoelig
zijn, Zone 1, ATEX=II 
2G EX IB IIB T4



 ∙ Cilinders zijn beschikbaar is zowel mechanische 
als elektromechanische versie

 ∙ Messing cilinderbehuizing
 ∙ Standaard afwerking: mat vernikkeld
 ∙ Cilinderlengte 61 mm (C) - A / B (L = 30/30)
 ∙ Andere lengtes ook beschikbaar
 ∙ Flexibele verlengingskits voor profielcilinder
 ∙ Standaard positie van de meenemer   
(SST = 30 °)

 ∙ Mechanische en elektromechanisch 
cilinderzijdes kunnen ook in 1 cilinder 
gecombineerd worden

 ∙ Meenemer gemaakt van break-proof, 
corrosiebestendig nieuwzilver

 ∙ Sluitelementen uit een speciale slijtvaste 
legering

 ∙ Optioneel met boorbeveiliging klasse 2 en 
nood- en gevarenfunctie (GE = BS) beschikbaar

 ∙ Optioneel voor gebruik in explosiegevaarlijke 
omgevingen Zone 1 beschikbaar, ATEX = II 2G 
Ex ib IIC T4

Cilinder

De cilinder verifieert
automatisch alle
toegangsrechten en
wijst ongeautoriseerde
sleutels af

Autorisatie 
1,000 geheugencellen voor individuele sleutels
en groepen (Met elk zp‘n 65,000 sleutels)

Sluitfuncties
Voor meer dan 5,500 sleutels

Evenementenlog
Voor meer dan 750 evenementen

Flexibel modulair systeem
Europrofiel cilinder in lengtes, beginnende vanaf
30 mm per zijde. Standaardlengte is verlengbaar
in stappen van 5 mm van 60 mm tot 120 mm
in totale lengte. Speciale afmetingen met een
totale lengte van 240 mm zijn ook beschikbaar

Optionele stof en 
regenkapjes
Externe cilinders voor alle
weersomstandigheden
bijvoorbeeld op
radiomasten. Het
kapje garandeerd IP55
en is bruikbaar voor
profielcilinders

VERSO CLIQ ook
beschikbaar met
transponders
Sleutel met
geïntegreerde 
RFID chip voor 
integratie in  
transponder- 
gebaseerde 
systemen
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CLIQ® Manager

CLIQ® Web Manager

20 VERSO CLIQ-Systeemcomponenten
beheersoftware

CLIQ®-Manager

 ∙ Een of meerdere VERSO CLIQ sluitsystemen
 ∙ Gebruikersvriendelijke menustructuur  
(gebaseerd op MS Outlook)

 ∙ Overzichtelijke lijst van gebruikers, sleutels en 
cilinders

 ∙ Configuratie en updaten van de   
sluitautorisaties

 ∙ Funtionele display als matrix sluitplan

 ∙ Data importeerfuncties voor gebruikers en 
sluitsystemen en event logs voor sleutels en 
cilinders

 ∙ Ondersteunt meerdere programmeersleutels
 ∙ Hardware/software vereisten: MS Windows 
PC, Pentium IV-1, 5 GHz, 50 MB vrije ruimte op 
harde schijf, 512 MB RAM/ Windows 7, 8 en 10

CLIQ®-Web-Manager

 ∙ Internet toepassing voor meedere beheren 
waar toegang wordt verschaft door de client via 
een standaard internetbrowser

 ∙ Ideaal voor het beheer van grote sluitsystemen 
en systemen verdeeld over meedere locaties

 ∙ Uitgebreide zoekfuncties, intelligente 
toewijzing en filterfunctionaliteit

 ∙ Verbeterd design en stapsgewijze 
gebruikersbegeleiding (minimale training 
vereist)

 ∙ Makkelijke installatie en beheer door 
platformonafhankelijk ontwerp

 ∙ Centrale server en dataopslag, netwerk 
compatibele client/server design - ASSA ABLOY 
biedt zowel software als serverhosting

 ∙ Web service interface (.xml) voor 
communicatie met toepassingen van derden

 ∙ Netwerkconnectie, 128 bit SSL encryptie 
en toegevoegde veiligheid met 
softwarecertificaten voor client en server

Het VERSO CLIQ systeem biedt twee versies van de beheersoftware aan voor het programmeren van
toegangsrechten en schema‘s voor sleutels, deuren en gebruikers.

PC Applicatie
Desktop-Versie

Webapplicatie
plaatsonafhankelijk 
systeembeheer

CLIQ® Manager

CLIQ® Web Manager



VERSO CLIQ-Systeemcomponenten
programmeertoestel

Compact programmeertoestel

 ∙ Communicatie-interface voor beveiligde data 
overdracht tussen het CLIQ® management 
softwarepakket en de programmeersleutel

 ∙ Programmeren van gebruikerssleutels 
en afleesstations voor de buffer van het 
evenemenenlog bij de ‚time‘ en ‚remote‘ 
gebruikerssleutels

 ∙ USB-aansluiting

Wand programmeertoestel

 ∙ Op afstand programmeren van 
toegangsrechten en de geldigheid van 
gebruikerssleutels (time and remote)

 ∙ Overdracht van programmeerbevelen naar 
gebruikerssleutels

 ∙ Voor gedecentraliseerd beheer
 ∙ Programmeerfuncties werken automatisch met 
optische en akoestische signalen

 ∙ Energievoeding via 12 - 24V netaansluiting of 
‚Energie via Ethernet‘

 ∙ Outdoor versie voor locaties die vandalisme 
bechermigng vereisen (bescherming klasse 
IP65 en IK09 - met vandalismebescherming)

 ∙ Dataoverdracht via standaard ethernet kabel
 ∙ Drup-bestendig

Mobiel programmeertoestel

 ∙ Op afstand programmeren van 
toegangsrechten en geldigheid van 
gebruikerssleutels (time & remote)

 ∙ Overdracht van programmabevelen naar 
gebruikerssleutels

 ∙ Voor gedecentraliseerd management
 ∙ Akoestische en optische signalen voor status en 
activiteitsvoortgang

 ∙ Data overdracht naar mobiele apparaten via 
Bluetooth, smartphone of tablet en via USB 
naar PC

 ∙ Energievoorziening via standaardbatterijen
 ∙ Mini-USB-aansluiting voor dataoverdracht via 
de kabel

Het programmeertoestel wordt gebruikt om tijdsinstellingen en toegangsrechten (ongeacht het
sleuteltype) aan te passen en evenementenlogs te lezen.

Compact 
programmeertoestel
Voor lokaal en centraal 
gebruik

Wand    
programmeertoestel
Lokaal en   
gedecentraliseerd
gebruik (bv. bij   
ingangen)

Mobiel 
programmeertoestel
Mobiel gebruik  
meteen door de 
houder van de sleutel
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22 Meer dan een sluitsysteem:  
geïntegreerde veiligheidstechnologie
voor het hele gebouw

Of het nu is voor bedrijven, instituten, overheids
agentschappen, industriële domeinen of
administratieve gebouwen, je kan altijd volledig
vertrouwen op IKON veiligheidstechnologie.
Wanneer je een nieuw sluitsysteem installeert, is
het het juiste moment om veiligheidsuitrusting
dat meer biedt dan alleen toegangscontrole te
overwegen. IKON deurbeslag beschermt tegen
aanvallen op sluitcilinders en insteeksloten, én ze
past verzekerd in uw deurblad. ASSA ABLOY heeft 
ook extreem efficiënte systeemoplossingen voor 
automatische deursluiting in zijn assortiment.
De modulaire systeemstructuur zorgt voor een
brede waaier aan model variëteiten in identieke
huizing en dus uniform ontwerp.

ASSA ABLOY deursluiters bieden makkelijke
toegang door perfect gereguleerde sluit en
openingskrachten.
Met hun anti-paniek functie en zelf-sluitend
systeem garanderen effeff veiligheidssloten
maximum mechanische veiligheid
gecombineerd met maximum gemak voor
de gebruikers. Indien je ook wil voorzien
in noodsituaties heeft het merk effeff
ontsnappingsweg-technologie als ideale
oplossing. Je nieuw sluitsysteem heeft dus een
paar extra dimensies en geeft je uitgebreide
toegevoegde voordelen, waarvan zal blijken dat
het de investering waard was, niet alleen in geval
van inbraak.

1      Techniek voor
         nooduitgangterminals
         van effeff

2     Veiligheidssloten
 

3     Deursluiter

4     Veiligheidsbeslag

1 2

3 4



 ∙ Boorbescherming

Verhoogde boorbescherming in veiligheidscategorie 2
kan worden geleverd om aan bepaalde speciale  
veiligheidsvereisten te voldoen.

 ∙ Installatie lengtes

De basis lengte van een dubbele profielcilinder is in het
algemeen 60mm (l= 30/30). Afgezien van de  
standaardlengte, die met stappen van 5mm kunnen 
worden verlengd (tot een totale lengte van 140mm), 
zijn speciale afmetingen ook beschikbaar tot een totale 
lengte van 240 mm.

 ∙ DIN-Klasse

Duits Instituut voor  
Standaardisatie
Veiligheidsclassificatie. 
Alle VERSO CLIQ sluitcilinders

zijn overeenkomstig met DIN EN1303/DIN
18252 vereisten. Deze standaarden, die de vereisten
voor hoogwaardige sluitcilinders definiëren,
bevatten metingen zoals sleutelcontrole, alsook
bescherming tegen slotkraken, vandalisme, boren
en kern extractie

 ∙ Explosiebescherming

VERSO CLIQ-sluitcilinders en sleutels zijn
geschikt voor gebruik op locaties met Zone I
explosie-gevoelige omgevingen, 

ATEX=II2GEX IB II BT4

 ∙ Noodmechanisme

Iedere geautoriseerde sleutel in een CLIQ sluitsysteem
kan dubbele profielcilinders met een noodmechanisme
openen, zelfs als er een andere sleutel in de slotpositie
zit langs de andere zijde

 ∙ Oppervlakken

IKON sluitsystemen kunnen perfect worden gelinkt aan
de specifieke stijl van uw deuren. Naast de standaard
vernikkelde matte afwerking zijn er andere oppervlakte
afwerkingen beschikbaar voor profielcilinders,  
meubelen en buiten cilinders.

 ∙ Veiligheidskaart 

Bij elke VERSO CLIQ sluitcilinder
wordt een veiligheids-identiteits-
kaart meegeleverd. Deze kaart is
voor verificatiedoeleinden bij het
bijbestellen van sleutels en cilinders

van de fabrikant. Het moet worden getoond aan de 
specialist(dealer), wanneer je een component
laat bijbestellen bij onze fabriek. 

 ∙ Speciale identificatie aanduiding

Indien nodig kunnen de cilinders en sleutels worden 
uitgerust met een speciale identificatie aanduiding van 
uw keuze, tot 8 cijfers. 

 ∙ Stof en regenkap

 De optionele stof en regen   
beschermingskap beschermt cilinders 
tegen alle weersomstandigheden   
vb. radiomast 

 ∙ VdS-Klasse 

 Certificatiemarkering uitgegeven 
door VdSSchadenverhütung, het 
certificatiebureau van de Duitse 
Verzekeringsindustrie. Alle IKON 
Europrofielcilinders omschreven in deze 
brochure zijn optioneel beschikbaar met 
VdS certificatie in overeenstemming met 
VdS 2156-2

Hulp voor een beter begrip::  
onze kleine woordenlijst over
sluitsystemen
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ASSA ABLOY Group is the global  leader 
in access solutions. Every day we help 
people feel safe, secure and experience   
a more open world.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer
Nederland
T +31 (0)88 6394600
F +31 (0)88 6394675

info@assaabloy.nl 
www.assaabloyopeningsolutions.nl
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