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De betrouwbare technologieën van de VBR-cilinder bieden 
duurzame beveiliging tegen illegale manipulatiepogingen
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Uitgekiende techniek voor meer weerstand.

Cilinderveiligheid
De veiligheidssector wordt voortdurend 

met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. 

Creatieve productontwikkelingen zijn nodig 

om nieuwe inbraakmethoden geen kans te 

bieden. De interne onderzoeksafdeling van 

EVVA ontwikkelt voortdurend nieuwe oplos-

singen voor de markt om aan de gewijzigde 

veiligheidseisen tegemoet te komen. 

EVVA bedenkt onder meer tegen volgende 

openingsmethodes beveiligingsmethodes: 

Openen met achterlaten van sporen (de 

openen met vibratiewerktuigen. 

"Intelligente" methode: openen met 

gebruik van slagsleutel enz. 

uitboren of zagen van de cilinder, 

uittrekken van de cilinderkern. 

Het EPS-systeem biedt u een reeks technische 

snufjes waarmee het voor dieven moeilijk 

wordt om het slot te forceren: 

Beveiliging tegen picking en aftasten 

De pickingbeveiliging voorkomt dat de aftast-

posities in de cilinder met een werktuig in de 

juiste stand kunnen worden gebracht en de 

deur zo kan worden geopend. Bij de modu-

laire constructie wordt de aftastbeveiliging 

gerealiseerd aan de hand van vergrendelstif-

ten, waarbij ook schijnposities zijn voorzien. 

Openboor- en kerntrekbeveiliging

Een standaard beveiliging tegen het op- en 

uitboren vormen de hardstaalelementen. Naar 

wens is de cilinder ook met een verbeterde 

opboorbeveiliging in de vorm van hardstaal-

elementen leverbaar. De hardstaalplaatjes zijn 

ook bestand tegen speciale trekwerktuigen. 

Overeenstemming met 
de norm

geschikt veiligheidsbeslag zijn standaard 

conform EN 1303:2005 in de afsluitings-

beveiligingsklasse  6 en inbraakweerstands-

klasse  2. Ze zijn standaard geschikt voor EI 30 

en  E 30 brand- en rookwerende deuren. EPS A
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De Van Buuren Groep | unieke beveiliging

De Van Buuren Groep investeert continu in nieuwe sleuteltechnologieën. 
Zo komt de Van Buuren Groep tegemoet aan de continu stijgende eisen 
op het gebied van beveiliging en organisatie. 

De unieke technologie van VBR-sluitsystemen beschikt over verschillende 
beveiligingen tegen illegale duplicaten en het kopiëren en manipuleren van 
sleutels.
 
Nabestellingen van reservesleutels, reservecilinders en sluitplanoverzichten zijn 
uitsluitend verkrijgbaar bij de Van Buuren Groep en alleen met een bijbehorend 
legitimatiebewijs, het Van Buuren Groep-sleutelcertificaat. 

Gerechtelijke bescherming door patentlooptijd. De verkoop en commerciële 
productie van de VBR-sleutel geschiedt uitsluitend door de Van Buuren Groep. 

Het onbevoegd produceren van een VBR-sleutel wordt door de Van Buuren 
Groep verhinderd dankzij gepatenteerde kenmerken van de sleutel. 
Bij de onrechtmatige productie van een duplicaat kan de Van Buuren Groep 
juridische stappen ondernemen. 
De technische kenmerken van een VBR-sleutel vereisen bij de productie 
speciale machines en hoge deskundigheid. Illegale productie is dan ook alleen 
met extreem grote inspanningen mogelijk.
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De betrouwbare technologieën van de VBR-cilinder 
bieden duurzame beveiliging tegen illegale manipulatiepogingen

Uitboorbeveiliging;

Als standaard beveiliging tegen uit- en openboren fungeren 
gehard stalen elementen. 
Beveiliging tegen picking en aftasten. Dankzij de beveiliging 
tegen picking zijn de controleposities in de cilinder niet te 
herkennen. Hierdoor is het openen van de VBR-cilinder 
met illegaal gereedschap bijzonder moeilijk. 
In het vaste systeem is de VBR-cilinder dankzij speciaal 
gevormde stiften beveiligd tegen picking en aftasten. 
Bij het modulaire systeem zorgen blokkeerstiften met 
schijnposities voor extra beveiliging.

De VBR-cilinder is ook met een nog betere uitboorbeveiliging 
in de vorm van hardstalen elementen leverbaar. 

De betrouwbare technologieën van de VBR-cilinder bieden 
duurzame beveiliging tegen illegale manipulatiepogingen

VBR-cilinderopties

Binnen een sluitsysteem zijn vaak verschillende opties en 
eigenschappen gewenst.
De VBR-opties maken ze allemaal mogelijk:
 - tweezijdig te bedienen cilinders, 
 - tweezijdige knop- en gevaarfunctie, 
 - knop- en antiblokkeerfunctie, 
 - vario-functie (vast systeem), 
 - bescherming tegen stof en weersomstandigheden, 
 - vrijloop, 
 - tandwielen en nog veel meer.

Eén sleutel | talrijke eigenschappen 

De VBR-sleutel is een robuuste sleutel van nieuwzilver en 
onderscheidt zich door een gepatenteerd sleutelprofiel. 
Daardoor is hij duurzaam en bestand tegen slijtage.
De VBR-sleutel is uitsluitend bij De Van Buuren Groep 
verkrijgbaar.

kernstiften

cilinderhuisstiften

tuimelstift

uitboorbeveiliging behuizing

uitboor-
beveiliging
kern

uitboorbeveiliging behuizing

uitboorbeveiliging
kern

3



VBR-f
vasthuis

van hoogwaardig
nieuwzilver

optimale
insnijding

optimale grip
en ergonomie robuust

lengteprofiel

VBR-f-sleutel | klassieke technologie 
   in een robuust ontwerp

Gepatenteerde technologie & veelzijdige toepassingen

De VBR-f-patentlooptijd loopt tot 2026.

Twee veiligheidsniveaus, ideaal voor kleine sluitsystemen.
VBR-f biedt een goede eenvoudige beveiliging onder de 
mechanische sluitsystemen. Met beproefde technologie is 
VBR-f uitstekend geschikt voor kleine sluitsystemen. 
Vanzelfsprekend heeft ook VBR-f een typerend 
Van Buuren Groep-kenmerk: de geoptimaliseerde 
insnijdingen en de daarbij behorende geringe slijtage 
zorgen voor hogere veiligheid.

De VBR-f-voordelen op een rijtje
 - voor kleine sluitsystemen
 - in slijtvast ontwerp
 - in compact systeem
 - gepatenteerd sleutelprofielsysteem

VBR-f | eenvoudige beveiliging

VBR-f is ideaal voor een klein sluitsysteem met een duidelijk 
gedefinieerde gebruikersgroep. Bijvoorbeeld binnen een woon-
complex of een kantoorgebouw. Daarbij plant De Van Buuren 
Groep vooraf omvangrijke mogelijkheden tot uitbreidingen voor 
u, zonder daarmee afbreuk te doen aan de veiligheid van het 
systeem. 

Het kruislings gevormde profiel maakt de sleutel nog veiliger 
en vermindert het risico dat een onbevoegd duplicaat wordt 
gemaakt.

Eén cilinder | talrijke details 

VBR-f is een geveerd stiftsysteem met 5 of 6 actieve, geveerde 
blokkeerstiften. De kenmerken van de VBR-f-sleutel worden in 
de profielcilinder gecontroleerd op twee veiligheidsniveaus: het 
gepatenteerde profielsleutelsysteem en de massieve sluitele-
menten. De VBR-f-cilinder wordt als compact systeem geprodu-
ceerd.

kernstiften

cilinderhuisstiften

tuimelstift

uitboorbeveiliging behuizing

uitboor-
beveiliging
kern

uitboorbeveiliging behuizing

uitboorbeveiliging
kern
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VBR-e
modulair

VBR-e-sleutel | klassieke technologie 
    voor een goede beveiliging

Gepatenteerde technologie & veelzijdige toepassingen

De VBR-e-patentlooptijd loopt tot 2026.

Drie veiligheidsniveaus voor veelzijdige eisen.
VBR-e is het klassieke succesnummer onder de mechanische 
sluitsystemen. Met beproefde technologie is VBR-e uitstekend 
geschikt voor veelzijdige toepassingen. Vanzelfsprekend heeft 
ook VBR-e een typerend De Van Buuren Groep-kenmerk: de 
onmiskenbare zijcodering en de daarbij behorende manipulatie-
controle zorgen voor hogere veiligheid.

De VBR-e-voordelen op een rijtje
 - voor helder gestructureerde sluitsystemen
    met geïntegreerde manipulatiecontrole
 - in slijtvaste uitvoering
 - in modulair systeem (SYMO)

VBR-e | goede beveiliging

VBR-e is ideaal voor sluitsystemen met een goed gestructu-
reerde opbouw en een duidelijk gedefinieerde groep gebruikers. 
Bijvoorbeeld binnen een wooncomplex of een kantoorgebouw. 
Bovendien voorziet De Van Buuren Groep voor u omvangrijke 
uitbreidingsmogelijkheden zonder daarbij in te boeten op de 
veiligheid van het systeem. 

De onmiskenbare zijcodering en de daarbij horende geïnte-
greerde manipulatiecontrole zorgen voor een hogere veiligheid. 
Dankzij het robuuste lengteprofiel en de optimale insnijding kan 
de VBR-e-sleutel heel vlot in het slot gestoken worden.

Eén cilinder | talrijke details

VBR-e is een geveerd stiftsysteem met 5 of 6 actieve, geveerde 
blokkeerstiften en biedt maximaal 20 extra zijcoderingen. 
De geïntegreerde manipulatiebeveiliging van de sleutel in de 
cilinder en de dubbele werking van de blokkeerstiften zorgen 
voor een goede beveiliging. De VBR-e-cilinders zijn modulair 
(SYMO). Zodoende is flexibiliteit van verschillende cilinderleng-
tes gewaarborgd.

Dankzij het modulaire systeem kan de 
VBR-e-cilinder ter plaatse aan het deurtype 
worden aangepast. Bovendien is het mogelijk om 
de VBR-e-cilinder ter plaatse om te bouwen naar 
een bepaalde functie (bijv. afsluitbaar aan beide 
zijden). Dat bespaart tijd en kosten!
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Uitgekiende techniek voor meer weerstand.
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in detail 

Een hoge sleutelveiligheid is voor ons een erezaak. 

EPS-technologie – 
gepatenteerd en 
veelzijdig

Sleutelveiligheid

EPS onderscheidt zich door een gepaten-

gelegitimeerde sleutelbeveiliging en reduceert 

dus het gevaar van economische spionage en 

namaak.

Veilige werking 

De autorisatiekenmerken van de EPS-sleutel 

worden in de binnencilinder gecontroleerd – 

tot op maximum 4 veiligheidsniveaus:

massieve vergrendelingselementen

– in enkelzijdige 

of dubbelzijdige uitvoering 

Op basis van de complexiteit van het bestek 

wordt de structuur van het beveiligings-

delingselementen en/of via de dwarsgroepen 

opgebouwd.

Volgende variaties zijn mogelijk:

5 vergrendelingen + tot 10 zijcoderingen

5 vergrendelingen + tot 20 zijcoderingen

6 vergrendelingen + tot 10 zijcoderingen

6 vergrendelingen + tot 20 zijcoderingen

5 vergrendelstiften + tot 10 zijcoderingen

6 vergrendelstiften + tot 10 zijcoderingen

Slijtagevastheid

De kleine toleranties en hoogwaardige ma-

terialen zorgen voor een betrouwbaar en 

duurzaam product. 

Combinatiemogelijkheden

Dankzij een combinatie van verschillende 

aftastsystemen kunnen met EPS enerzijds 

complexe sluitsystemen worden gerealiseerd 

en anderzijds kan het sluitplan altijd worden 

uitgebreid. Nieuwe uitbreidingen kunnen 

zonder problemen worden toegevoegd, na 

een advies van een van onze EVVA-partners. 
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VBR-i
modulair

VBR-i-sleutel | betrouwbare technologie 
 in tijdloos design

VBR-i | unieke technologie & professionele toepassingen

De VBR-i-patentlooptijd loopt tot 2028.

Hoge technische bescherming door vereiste deskundigheid
VBR-i is het intelligente systeem onder de mechanische 
sluitsystemen. Met een uitgekiende, unieke technologie is 
VBR-i bij uitstek geschikt voor professioneel gebruik. 
Het elegante uiterlijk van de keersleutel is vooral heel 
populair bij liefhebbers van design. 

Vanzelfsprekend heeft ook VBR-i een typerend 
Van Buuren Groep-kenmerk: de interne, verborgen 
uitsparingen die het nagenoeg onmogelijk maken om 
sleutels bij te maken zonder toestemming.

De VBR-i-voordelen op een rijtje
 - voor complex gestructureerde sluitsystemen
    met nasleutelbescherming
 - in modulair systeem (SYMO)

Het keersleutelsysteem voor hoge veiligheidseisen

VBR-i | hoge veiligheid

VBR-i is ideaal voor sluitsystemen met een complexe structuur 
en een groot aantal verschillende gebruikersgroepen. 
Dat geldt met name voor systemen waarbij de beheerder weet 
wie de gebruikers zijn. Zoals in kantoren, hotels, verenigingen, 
studenten- en verzorgingstehuizen.
Bovendien voorziet De Van Buuren Groep voor u omvangrijke 
uitbreidingsmogelijkheden zonder daarbij in te boeten op de 
veiligheid van het systeem. 

Als keersleutel laat de elegante VBR-i-sleutel zich direct van 
zijn twee beste kanten zien. De speciaal ontwikkelde 
insnijdingen zorgen voor meer comfort waardoor de 
VBR-i-sleutel makkelijk in de cilinder gestoken kan worden. 
De dikte van de sleutel is 3 mm en bovendien is de 
VBR-i-sleutel altijd een wereldwijd uniek exemplaar.
De interne verborgen uitsparingen maken het nagenoeg 
onmogelijk om sleutels zonder toestemming bij te maken.

Unieke beveiliging!

6

A

D

B

C

E

Innovatieve technologie tot in het kleinste detail

Cilinderveiligheid
Het is een wedloop tegen de klok om illegale 

openingsmethodes dankzij nieuwe principes 

geen kans te geven. Daarom zijn het slechts 

de innovatieve technologieën die voldoende 

bescherming bieden tegen de bekende en 

toekomstige braaktechnieken. Alle toege-

paste technische maatregelen hebben uits-

luitend tot doel om braak moeilijk te maken. 

Daarom bieden wij beveiliging tegen volgen-

de openingsmethodes:

Opening met braak: de cilinder wordt  

vernield

Openen met achterlaten van sporen: de 

profi elcilinder werkt nog, sporen zijn 

 zichtbaar

Openen zonder sporen na te laten:  

 Openen met intelligente instrumenten 

Beveiliging tegen picking en aftasten

Het gebruik van gedeelde en niet gedeelde 

controle-elementen voorkomt dat de con-

troleposities herkend worden. Hierdoor kan 

de profi elcilinder niet met behulp van inte-

lligente instrumenten worden geopend. De 

zijdelingse stiftrijen beschikken over fi ctieve 

openingsposities, waardoor het aftasten 

van de profi elcilinder nagenoeg onmogelijk 

is. De zijdelingse stiftrijen zijn op verschillen-

de afstanden tot de baanstiften geordend 

en verhogen hiermee de aftastbescherming 

nog meer.

Uitboorbeveiliging

Hardmetalen elementen in de profi elcilinder 

beschermen u tegen opening met braak. 

In het cilinderhuis biedt een speciaal gele-

geerde zilverstaalstift de beste bescherming 

 tegen openboren.

Kerntrekbeveiliging 

Hardmetalen elementen beveiligen tegen 

het uit- of openboren van de kern. Ook het 

aanbrengen van kerntrekwerktuigen is dus 

niet mogelijk. Zo wordt het uittrekken van de 

kern uit de profi elcilinder voorkomen.

Overeenstemming met de 
norm
De ICS-sluitcilinders voldoen aan EN 1303:2008, 

afsluitingsbeveilingsklasse 6 en inbraakweers-

tandsklasse 2. ICS cilinders zijn standaard voor-

zien van SKG**. Ze zijn geschikt voor EI 90 en E 

90 brand- en rookwerende deuren.

A
  

Modulehuis 

B
  

Uitboorbeveiliging

C
  

Controlebalk 

D
  

Zijdelingse blokkeerstiften

E Huisstiften

ICS in de modulaire bouwwijze
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VBR-i
modulair

VBR-i-cilinder | innovatieve technologie tot in het kleinste detail

Eén cilinder | talrijke details

VBR-i heeft verschillende technieken te bieden voor hoge 
beveiliging:
het beproefde curvensysteem, het optimale lengteprofiel 
en het 5-banen-systeem met interne uitsparingen.
De controle geschiedt daarbij over 5 banen via 13 geveerde 
sluitelementen en het optimale lengteprofiel zorgt op die 
manier voor hoge veiligheid. Dankzij de extra veredeling 
van het oppervlak zijn de VBR-i-sluitelementen in het 
dagelijks gebruik uitermate goed bestand tegen slijtage.
De VBR-i-cilinders zijn modulair (SYMO) zodoende is flexibiliteit 
van verschillende cilinderlengtes gewaarborgd (zie VBR-e).

De VBR-i-cilinder is een modulaire cilinder (SYMO) en is 
derhalve uiterst flexibel. Hij kan op locatie aan de actuele 
situatie van de deur worden aangepast. Bovendien is het 
mogelijk om de VBR-i-cilinder ter plaatse om te bouwen 
naar een bepaalde functie (bijv. afsluitbaar aan beide 
zijden). Dat bespaart tijd en kosten!

Trekbeveiliging
De chroom-vanadium stiften in de cilinderkern bieden 
samen met het modulair systeem (SYMO) een standaard 
trekbeveiliging overeenkomstig de geldende norm.

Bijzondere VBR-i functies
Weerszijdig afsluitbaar (BSZ) symo van 31/36 •
Knop- en antiblokkeerfunctie (SOSE) •
Vario-functie AB •
Stofafdichting (SSW) •
Zeewaterbestendig (ZWB) •
Vrijloopfunctie (FRL) FL1 en FZG •
Tandwiel (ZR) •
SKG*** •
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VBR
electronisch

Eenvoudig in concept | hoogste veiligheid
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Xesar, de veelzijdige beveiliging 
voor professioneel gebruik.

 
Het elektronische sluitsysteem is ontwikkeld en 
geproduceerd in Oostenrijk en biedt ondernemingen een 
groot aantal producten en toepassingsmogelijkheden, net 
als een mooi tijdloos ontwerp. 
De eenvoudige montage, de gratis Xesar-software en de 
unieke EVVA-KeyCredits zijn maar een paar van de tal-
loze Xesar-voordelen.

De Xesar-voordelen op een rijtje:
- Voordelige instap voor bedrijven
- Veelzijdig productassortiment
- Innovatief design
- Flexibele en eenvoudige montage ter plaatse
- Kwaliteit uit Oostenrijk
 

Xesar-deurkrukken

De ideale oplossing voor binnen. 
De Xesar-deurkruk is de ideale en economisch efficiënte 
oplossing voor masieve- en glasdeuren in binnenruimtes. 
Met bovendien eenvoudige en veelzijdige toepassings-
mogelijkheden. Dankzij de ruime keuze aan deurkrukken 
en oppervlakken is er voor iedere situatie een geschikte 
variant. 

Overige voordelen van de Xesar-deurkruk: 
- Visuele en akoestische signalen
- Deurkruk met optioneel cilinderrozet naar wens 
 van de klant mogelijk
- Deurkruk met vrije slag buiten voor hoge
 bescherming tegen manipulatie
- Met blacklist
- De laatste 1.000 gebeurtenissen worden in het 
 geheugen opgeslagen
 
Beschikbare uitvoeringen:
 Eénzijdige toegangscontrole
 Zonder elektronica
 

 Xesar-cilinders

Het veiligheidsproduct met tijdloos design voor binnen 
en buiten.  De Xesar-cilinder is het veiligheidsproduct 
voor vergrendeling van de deur aan de binnen- en
buitenzijde.  Hij is uitgevoerd met alle essentiële 
veiligheidsvoorzieningen van een kwalitatief hoogwaardige 
profielcilinder, zoals kerntrek- en uitboorbeveiliging.  
De vrij draaiende buitenknop biedt een hoge  
manipulatiebescherming. Uniek is eveneens de  modulaire 
opbouw van de Xesar-cilinder. 

Overige voordelen van de Xesar-cilinder:
- metalen oppervlakken in de kleuren nikkel, nikkel 
 gepolijst of messing gepolijst
- Tijdelijke of handmatige continue opening
- Externe noodstroomvoorziening mogelijk
- De laatste 1.000 gebeurtenissen worden in het 
 geheugen opgeslagen
- Met blacklist-functie
- Eenvoudig actualiseren met de Xesar-tablet
 
Beschikbare uitvoeringen:
- Eénzijdige toegangscontrole
- Halve cilinder
- Tweezijdige toegangscontrole



VBR
electronisch

Gewoonweg veilig | met Xesar
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Xesar-beslag

Het beste design onder de allrounders. 
Het elektronische Xesar-beslag is de optimale 
oplossing voor iedere deur. Het combineert de 
voordelen van een mechanisch beslag met die van 
een elektronisch sluitsysteem. Het bijzondere aan 
het Xesar-beslag is het slanke, strakke design en de 
geïntegreerde leeseenheid. 

Overige voordelen van het Xesar-beslag: 
- In de kleuren RVS mat (standaard), 
 RVS gepolijst of 
 messing gepolijst.
- Verschillende deurkrukvormen
- Met blacklist
- Opslag van gebeurtenissen
- Eenvoudig actualiseren met de Xesar-tablet
- Eenvoudige montage

Beschikbare uitvoeringen: 
- Eénzijdige toegangscontrole
- Eénzijdige toegangscontrole voor branddeuren
- Eénzijdige toegangscontrole voor deurbalken
- Ook zonder elektronica
 

Xesar-wandlezer

Eenvoudige toepassing, hoge beveiliging en een 
aantrekkelijk design. 
De Xesar-wandlezer is zowel binnen als buiten uni-
verseel toepasbaar. In combinatie met de besturing is 
deze onder andere geschikt voor het aansturen van 
elektronische componenten t.b.v. de meest uiteenlo-
pende deuren. Bijvoorbeeld in schuif- en draaideuren, 
als elektronische deuropeners, in liften, enz.

De Xesar-wandlezer als updater
Uitgerust met een updater-besturing is hij de centrale 
interface voor beveiliging in het virtuele netwerk van 
Xesar. Hierbij wordt de geldigheid van identificatieme-
dia met de ingestelde tijdsduur verlengd, of worden 
de veiligheidsgegevens tussen identificatiemedia en 
software uitgewisseld.

Overige voordelen van de Xesar-wandlezer: 
- 18 kleurcombinaties, glasfront en frame zijn in 
 de kleuren wit, zilver en zwart leverbaar – frame 
 met mat of gepolijst oppervlak
- Snelle en eenvoudige montage
- Tijdelijke of handmatige continue opening
- Met blacklist-functie
- Geheugen van de laatste 1.000 gebeurtenissen
- Eenvoudig actualiseren met de Xesar-tablet

Beschikbare uitvoeringen: 
- Inbouwmontage
- Opbouwmontage



VBR
electronisch

De mobiele telefoon | als sleutel
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AirKey – net zo dynamisch 
als de behoeften van de klant.

Het elektronische sluitsysteem dat ontwikkeld en 
geproduceerd is in Oostenrijk, biedt vooral voor 
ondernemingen met verschillende vestigingen de 
flexibele oplossing die hun dagelijkse business 24 uur 
per dag verlangt. Want bij AirKey wordt de sleutel via 
het internet verstrekt. Daarvoor is alleen een NFC-
compatibele mobiele telefoon, het internet en een 
AirKey-cilinder nodig. De AirKey-app en de unieke 
EVVA-KeyCredits maken van dit intelligente sluitsys-
teem een gebruiksvriendelijke totaaloplossing.

De AirKey-voordelen op een rijtje
-  Uw smartphone als sleutel
-  Sleutels/rechten worden verstrekt via het 
 internet
- Gratis software als web-service
-  Modulair aan te passen cilinder
- Kwaliteit uit Oostenrijk
 

De AirKey-cilinder

Het veiligheidsproduct met tijdloos design voor 
binnen en buiten.

De AirKey-cilinder is het veiligheidsproduct voor ver-
grendeling van de deur aan de binnen- en buitenzijde. 
Dankzij de AirKey-cilinder kunt u de deur openen 
met uw NFC-compatibele smartphone of de door u 
aangemaakte identificatiemedia. Hij is uitgevoerd 
met alle essentiële veiligheidsvoorzieningen van 
een kwalitatief hoogwaardige profielcilinder, zoals 
kerntrek- en uitboorbeveiliging. De vrij draaiende 
buitenknop biedt optimale beveiliging tegen manipu-
latiepogingen.

Ook het modulaire systeem van de AirKey-cilinder 
is uniek. Deze maakt een lengteaanpassing ter 
plaatse mogelijk en vereenvoudigt de planning. Het is 
bijzonder praktisch als de cilinder in een andere deur 
gebruikt moet worden en bij de vervanging eenvoudig 
en flexibel aan te passen is. 

Bovendien zijn vele modules uit het mechanische Van Buuren 
VBR-programma te combineren met de AirKey-cilinder.

Overige voordelen van de AirKey-cilinder

- Elegant ontwerp dat bij ieder beslag past
- Externe noodstroomvoorziening mogelijk
- Het geheugen slaat de laatste 1.000 gebeurtenissen op
- Met blacklist-functie
- Eenvoudige montage, ondersteund met montagevideo’s 
 en handleidingen
- Voor alle gangbare deurdiktes
 

AirKey-wandlezer

Eenvoudige toepassing, hoge beveiliging en een 
aantrekkelijk design. 

De AirKey-wandlezer is zowel binnen als buiten universeel 
toepasbaar. In combinatie met de besturing is deze onder 
andere geschikt voor het aansturen van elektronische com-
ponenten in de meest uiteenlopende deuren. Bijvoorbeeld 
in schuif- en draaideuren, als elektronische deuropeners, in 
liften, enz. 

Overige voordelen van de AirKey-wandlezer: 
- 18 kleurcombinaties, glasfront en frame zijn in de kleuren 
 wit, zilver en zwart leverbaar – frame met mat of gepolijst 
 oppervlak
- Snelle en eenvoudige montage
- Met blacklist-functie
- Geheugen slaat de laatste 1.000 gebeurtenissen op
- Eenvoudig actualiseren met een geschikte Smartphone

Beschikbare uitvoeringen: 
- Inbouwmontage
- Opbouwmontage



Projectbureau
Bij grote projecten kunt u in een vroegtijdig 
stadium contact opnemen met ons project-
bureau. Eén van onze projectmanagers geeft 
u een op maat gesneden advies. 
Zij volgen de Stabu besteklijsten. Omdat de 
ontwikkelingen op het gebied van hang- en 
sluitwerk snel veranderen en regelgevingen 
telkens wijzigen, kan het interessant zijn om 
het maken van Stabu-bestekteksten en het 
bepalen van het hang- en sluitwerk uit handen 
te geven. Hierdoor reduceert u de kansen 
op meerwerk en faalkosten. Ook levert u dit 
een enorme tijdsbesparing op.

De Van Buuren Groep
Met een assortiment van ruim 40.000 artikelen 
en vestigingen in Almelo, Apeldoorn, Barneveld, 
Doetinchem, Hengelo, Rijssen, Soesterberg, 
Wierden en Zwolle is Van Buuren een 
toonaangevende technische groothandel, 
opererend vanuit de regio’s Oost, Noord-Oost 
en Midden-Nederland. De basis van ons bedrijf 
werd al in 1920 gelegd met een ijzerhandel in 
Wierden. Ondanks de vele veranderingen die in 
de bijna 90 jaar zijn opgetreden is de kern van 
de onderneming nog steeds gelijk. Een absolute 
leveringsbetrouwbaarheid en een vergaande 
klantgerichtheid vormen na al die jaren nog 
steeds de ijzeren pijlers waar het bedrijf op rust.

meer dan een groothandel
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• Almelo Ootmarsumsestraat 444 7603 AX
E: almelo@van-buuren.com
T: 0548 - 539450

• Apeldoorn Paramariboweg 94 7333 PB
E: apeldoorn@van-buuren.com
T: 0548 - 539470

• Doetinchem Doetinchemseweg 55a 7007 CB

• Hengelo 7556 BS

E: doetinchem@van-buuren.com 
T: 0548 - 631560

Höltersweg 9 
E: hengelo@van-buuren.com T: 
0548 - 538330

• Rijssen Nijverdalseweg 125 7461 AG
E: rijssen@van-buuren.com
T: 0548 - 535353

• Zwolle Lichterweg 29 8042 PW
E: zwolle@van-buuren.com
T: 0548 - 539460

• Wierden Dikkensweg 24A  7641 CC
E: wierden@van-buuren.com
T:  0548 - 631570

• Soesterberg Amersfoortsestraat 97  3769 AH
E: soesterberg@van-buuren.com
T:  0548 - 631550

• Barneveld Bellstraat 4 3771 AH
E: barneveld@van-buuren.com
T: 0548 - 538340


