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SYSTEEM ix DAS

13:34 Uhr

Het systeem met de
Extra Service
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Keersleutels
met extra beveiliging
Keersleutels kunt u draaien en keren zoals u wilt; ze
passen altijd. Dat is praktisch en gebruiksvriendelijk. Met het systeem ix DAS bieden we u een hoge
mate aan flexibiliteit, want de vijf verende dubbele
blokkeerelementen maken een groot aantal sluitcombinaties mogelijk.
Makkelijk te gebruiken, moeilijk te omzeilen:
dankzij het boorbeeld in semi-ideale lijn en de aan
de kegelvormige stiftkoppen aangepaste oploophelling kan de sleutel gemakkelijk in het slot worden gestoken. Horizontale en verticale stiften zorgen voor extra veiligheid bij de profielcontrole.
Desgewenst kunnen wij u het systeem ix DAS ook
als modulaire constructie aanbieden voor hogere
afbreekwaarden en meer flexibiliteit in de constructielengte.

Sluitneus
Massieve vergrendelingen van hardbrons
AB-mantelstift gehard staal
Verticale profielstiften (tot 6 stuks)
AF-kernstift gehard staal
Veren van hardbrons
Geharde stalen stiften als boorbeveiliging
Zijdelingse profielstiften
(tot 6 stuks)
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Universele sleutel
Hiermee wordt bedoeld dat u met één sleutel alles kunt openen,
van de huisdeur en de brievenbus tot de garagedeur.
Bij uw nieuwe systeem ix DAS kunt u naderhand meerdere cilinders nabestellen, die u met uw ix DAS sleutel kunt openen.

Sluitinstallaties
ix DAS is ideaal voor het zelf monteren van individuele cilinders
of kleine sluitinstallaties. Het systeem biedt een optimaal pakket, waarin de cilinder en sleutels alleen door u kunnen worden
nabesteld. Bovendien worden de ruwe sleutels voorzien van uw
persoonlijke sleutelstempel. U houdt de service volledig in eigen hand.
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Tweezijdig sluitend
Erg praktisch in een noodgeval: bij een tweezijdig sluitende
cilinder kunt u de deur altijd openen, ook als er aan de andere
kant een sleutel in het slot zit

Cilinders voor alle toepassingen
Vergeet die dikke sleutelbos maar!
Hier ziet u de vele mogelijkheden om extra
cilinders in uw nieuwe systeem ix DAS te
integreren.

Profiel-dubbelcilinder
voor alle deuren

Profiel-halfcilinder
voor b.v. garagedeur
en tuinpoort

Knopcilinder
voor b.v. kelderdeur
en garagedeur

Zwaar cilinder-hefOplegcilinder
boomslot
voor b.v. sloten op
voor b.v. brievenbussen bouwdozen
en zekeringkasten

Hangslot
voor alle toepassingen

Voorbeeld van de integratie van elektronische componenten in
uw ix DAS-systeem met behulp van ClipTac.
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Cilinders in alle kleuren
De cilinder is weliswaar het kleinste onderdeel van de deur,
maar als hij een andere kleur heeft dan het beslag, kan dit toch
storend werken. Het systeem ix DAS is verkrijgbaar in vele speciale kleuren:
01
mat vernikkeld

07
gebruineerd

04
glanzend verchroomd

09
oudduits gelakt

05
mat geborsteld

25
verguld

06
gepolijst

Meer veiligheid, meer service
Bij het systeem ix DAS krijgt u een identiteitskaart voor afzonderlijke sloten of een servicekaart voor sluitinstallaties.
Dit betekent nog meer veiligheid. Want alleen op vertoon van de
persoonlijke kaart kunt u bij uw DOM Service-Center sleutels
bijbestellen, die dan voor u worden gemaakt.
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Sluitwerk &
sleuteltechniek
! Per sluitzijde 5 verende, massieve vergrendelingen, in de
lengte van de as georiënteerd
! Bestaande uit 10 deels getailleerde kern- en mantelstiften,
materiaal hardbrons / staal, gehard en chemisch vernikkeld
! Eendelig cilinderhuis van massief messing met geharde
ingelegde staalstiften als boorbeveiliging, oppervlak in
meerdere stappen galvanisch behandeld, hoge corrosiebeveiliging
! Cilinderkern massief messing, eendelig, met geharde ingelegde staalstiften als boorbeveiliging
! Kern met horizontaal basisprofiel, dat de stiftkoppen
zijdelings beschermt voor het optimaliseren van
de openbeveiliging
! Keersleutel van nieuwzilver, corrosievrij
! Horizontale sleutelgeleiding
! Tot 21-voudige autorisatiecontrole per sleutel
! Op verzoek ook als modulair systeem leverbaar
Uw voordelen in één oogopslag
! Optimale klantenbinding
! Volledige service blijft in uw handen
! Toepassing in alle sluitinstallaties
! Flexibiliteit

»Nog vragen?«
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Uw veiligheidsadviseur:

DOM Sicherheitstechnik UK
Unit 1, Harolds Close
Harolds Road
GB-Harlow/Essex, CM19 5TH
Tel. +44 (0)12 79-63 09 40
Fax +44 (0)12 79-63 09 41
www.domcylinders.co.uk
info@domgb.com

DOM Sicherheitstechnik
Gesellschaft m.b.H.
Missindorfstraße 19-23
A-1140 Wien
Tel. +43 (0)1-7 89 73 77
Fax +43 (0)1-7 89 73 77 73
www.dom.at
office@dom.at

DOM-Nederland
Postbus 1186
NL-2280 CD Rijswijk
Tel. +31 (0)70-3 19 30 06
Fax +31 (0)70-3 99 69 03
www.dom-nederland.nl
info@dom-nederland.nl

DOM AG Sicherheitstechnik
Breitenstraße 11
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 (0)55-4 51 07 07
Fax +41 (0)55-4 51 07 01
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom-schweiz@bdk.com
DOM Sarl
214 Z.A. Les Petits Carreaux
2, Avenue des Roses
F-94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tel. +33 (0)1-45 13 69 69
Fax +33 (0)1-43 39 03 57
www.dom-france.com
info@dom-france.com

Benidorm Locks S.L.
Plaza Jaime I n° 13 - 1°
E-03580 Alfaz del Pi
Alicante
Tel. +34 96 58 89 90 8
Fax +34 96 58 89 90 9
www.benidormlocks.com
info@benidormlocks.com
Hwd. Security Products
Corbin Co.
Via Modena 68
I-40017 San Giovanni in
Persiceto, Bologna
Tel. +39 (0)51-6 81 24 11
Fax +39 (0)51-82 74 86
www.corbin.it
corbin@corbin.it

Hoberg N.V.
Dorpstraat 444
B-3061 Leefdaal
Tel. +32 (0)2-7 67 33 02
Fax +32 (0)2-7 67 87 03
www.hoberg.be
info@hoberg.be
HOBERG Luxembourg AG
2, rue d'Anvers
L-1130 Luxembourg
Tel. +352 (0)26.18.75.75
Fax +352 (0)26.18.76.76
www.hoberg.lu
info@hoberg.be
DOM Polska
Sp.z.o.o.
ul. Opolska 18
PL-31-223 Kraków
Tel. +48 (0)12-420 27 20
Fax +48 (0)12-420 27 20
www.dom-polska.pl
dom@dom-polska.pl
C. P. Jakobsen
Ringbakken 3, Ganlose
DK-3660 Stenlose
Tel. +45 (0)48 18-47 00
Fax +45 (0)48 18-47 41
www.cpj.dk
cpj@cpj.dk

EDV-Nr. 503981 / 2 / de / 12.05

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1949
D-50309 Brühl/Köln
Tel. +49 (0)22 32-704 0
Fax +49 (0)22 32-704 375
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

Technische wijzigingen voorbehouden

www.dom-sicherheitstechnik.com

