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Kaba exos 9300 –
de efficiënte oplossing 
voor toegangscontrole,
organisatie en veiligheid

Alles onder 
controle
in één systeem
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Kaba exos 9300 –
integraal 
toegangsbeheer
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Het beschermen van uw bedrijf en gestroom
lijnde beheerprocessen zijn belangrijker dan 
ooit. Daarom hebt u een oplossing nodig 
waarmee u al uw toepassingen flexibel en 
eenvoudig kunt organiseren en beheren.

Veiligheid is niet hetzelfde als veiligheid en 
organisatie is niet hetzelfde als organisatie. 
Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke eisen, 
die ook voortdurend kunnen veranderen. 

U wilt bijvoorbeeld bezoekers, medewerkers 
en managers op bepaalde dagen verschil
lende toegangsrechten geven. Of u wilt 
medewerkers van aannemers voor speciale 
opdrachten tijdelijk beperkte toegangsrech
ten geven. Misschien wilt u weten wie zich op 
een bepaald moment in een bepaald gebied 
ophield? Of wilt u weten wat u moet doen als 
uw organisatie verandert, uw bedrijf groeit 
of uw beveiligingsbehoeften toenemen? 

Het antwoord is Kaba exos.
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Kaba exos 9300 – 
alles-in-één-systeem

Kaba exos is ons integrale toegangsbeheer
systeem waarmee u alle toepassingen met 
betrekking tot het thema toegang eenvoudig 
en veilig kunt organiseren – in overeenstem
ming met onze filosofie THINK | 360°.

Kaba exos is het fundament van uw bedrijfs
brede toegangsbeheeroplossing. Met Kaba 
exos beschikt u over een modulair standaard
systeem dat niet alleen alle benodigde toe  
gangscontrole en protocolfunctionaliteit 
omvat, maar ook op maat aan uw behoeften 
en processen aangepast en eventueel 
uitgebreid kan worden. 

Kaba exos is het ideale systeem voor grote 
bedrijven met veel vestigingen én kleine en 
middelgrote ondernemingen. Daarnaast 
biedt Kaba exos altijd maximale veiligheid 
en staat Kaba exos garant voor een veilige 
investering. Zelfs als u morgen misschien hele 
andere eisen hebt dan vandaag.

Met Kaba exos bent u in de toekomst nog 
flexibeler. Profiteer van ons enorme aanbod 
aan toegangscomponenten, voor elke 
bedenkbare toegangssituatie. 

U kunt vertrouwen op producten die volledig 
in eigen beheer ontwikkeld zijn. Of anders: 
Kwaliteit van een enkele leverancier – van 
software en mechanische en elektronische 
sleutelsystemen tot installaties voor het 
scheiden van personen. En nog veel meer: 
Bent u geïnteresseerd in complete  oplossingen? 
Ook dat vindt u bij ons, van advisering en 
planning tot implementatie. Wij ondersteunen 
u op elk gewenst moment bij het uitbreiden 
en aanpassen van uw systemen en installaties.
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•  Gestandaardiseerde processen en efficiënte 
procedures door integratie en beheer  
van alle mechanische, mechatronische en 
elektronische toegangspunten in een 
systeem

•  Enorme flexibiliteit door probleemloos 
gebruik van uw bestaande media, 
 toegangslezers en deurcomponenten, 
evenals integratie en koppeling van 
 inbraak, alarm en videosystemen

•  Grotere efficiëntie door integratie  
van tijdregistratie en management,  
alsook delen van infrastructuur en 
 randapparatuur

•  Vermindering van infrastructuurkosten en 
personeelskosten door naadloze integratie 
van systeem in uw ITomgeving en gemak
kelijke verbinding met ERPsystemen

•  Eenvoudige installatie en onderhoud 
dankzij op web gebaseerde clients

•  Hoge bescherming van investeringen door 
handige updatemogelijkheden m.b.t. 
systeemcomponenten en achterwaartse 
compatibiliteit

•  Zekere beschikbaarheid door betrouwbare 
werking, zelfs bij uitval van netwerkver
binding

•  Maximale veiligheid m.b.t. gegevenso
verdracht

•  Eenvoudige uitbreiding door middel van 
modulaire en schaalbare systeemopbouw

•  Eenvoudige samenvoeging van locaties en 
migratie van bestaande oplossingen

De belangrijkste toepassingen van Kaba exos

Personen Medewerkers Medewerkers van
aannemers

Bezoekers

Toegang Beheer van
toegangsrechten

Integratie van 
sluitinstallaties

Logboek
Beoordelingen

Media Gebruikersmedia Persoonlijke
identiteitskaarten

Smartkeys 
Sleutels

Veiligheid Alarmbeheer Systeemoverzicht 
Afbeelding

Vergelijken van af
beeldingen 
Integratie van video

Tijd Tijdregistratie Tijdmanagement Werkstromen
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Kaba exos 9300 –  
Uw voordelen op een rijtje
Medewerkers, bezoekers, aannemers, 
uw receptie, de poort, de afdeling 
Personeelszaken, uw beveiligingsdienst 
en vele andere locaties profiteren van 
Kaba exos. Omdat de toegangsoplossing 
één doel heeft: Uw organisatie efficiënter 
en uw bedrijf veiliger te maken.  

Minder fouten, meer veiligheid
Kaba exos is volledig op uw organisatie en 
infrastructuur afgestemd. Geïntegreerde 
processtappen, zoals persoonlijke identiteits
kaarten, veiligheidsinstructies of controle van 
werkverboden, zorgen voor maximale effi
ciency. Uw personeel ontvangt op basis van 
taken en verantwoordelijkheden exacte en 
op rollen gebaseerde toegangsrechten. Op 
deze manier treden er minder fouten op en 
neemt de veiligheid toe.

Eenvoudig gebruik 
Door de intuïtieve en op het web gebaseerde 
webinterfaces besparen uw medewerkers 
tijd en kunnen zij zich op hun kerntaken con
centreren. En: In de duidelijk gestructureerde 
toepassingen en interfaces vindt iedereen snel 
zijn weg. Dit bespaart tijd tijdens het inwerken, 
met name bij vaak wisselend beveiligings of 
poortmedewerkers.

Efficiënt beheer
Ongeacht of een medewerker of begint, stopt 
of van afdeling wisselt. Of een bezoeker een 
paar uur toegang tot uw vergaderruimtes 
heeft of een aannemer een week lang bij u 
werkzaam is: Met Kaba exos profiteert u van 
efficiënte en eenvoudige beheerprocessen. De 
automatische gegevensimport uit ERPsyste
men minimaliseert de kosten nog verder.

Altijd alles in één oogopslag
In Kaba exos beheert u alle toegangsrechten 
eenvoudig, transparant en veilig. U hebt 
steeds een overzicht van alle media en 
sleutels, alsmede van de daarbij behorende 

toegangsrechten. De vertrouwde sluitplan
tekening voor mechanische en elektronische 
sluitsystemen zorgt voor een eenvoudige 
en gebruiksvriendelijke bediening van deze 
systemen.

Zo transparant kan veilig zijn
Kaba exos registreert en documenteert alle 
gebeurtenissen zonder onderbrekingen: Dit 
zorgt voor transparantie en u kunt te allen 
tijde gebeurtenissen nalopen. Het systeem 
biedt geïntegreerde processen, zodat u ervoor 
kunt zorgen dat aan de wettelijke normen 
(bijvoorbeeld B. LuftSiG, SOX, ISO) en de 
interne richtlijnen voldaan wordt. De toegang 
tot logboekgegevens, beoordelingen of ex
portgegevens kan in overeenstemming met 
het privacy en/of bedrijfsbeleid nauwkeurig 
worden bepaald.

Handelen voordat er gevaar bestaat
De grafische visualisatie biedt een perfecte 
overzicht van alle systeemstatussen en een 
snelle opsporing van incidenten. Op deze 
 manier kunt u bij incidenten gerichte maat
regelen nemen. Dankzij automatische video
opnames en liveweergave van beelden kunt 
u snel controleren, ingrijpen en traceren. Ook 
niet zo ervaren personeel kan dankzij de een
voudige, duidelijke visualisering betrouwbaar 
ingrijpen, bijvoorbeeld om deuren, doorgangen 
of slagbomen te controleren.
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Bedrijfsbrede veiligheid –  
Toegangsbeheer 
met Kaba exos 9300
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Profiteer in alle gebieden van uw bedrijf  
van de integrale beveiliging met korte 
processen. Of toegang tot het bedrijf
sterrein, toegang tot gebouwen of 
veiligheidskritische gebieden: Met Kaba 
exos organiseert u alle processen in één 
centraal systeem.

01 Personeelszaken
• Binnentreden, verlaten en verplaatsen 

van medewerkers in installaties
• Personalisering en afgifte van 

gebruikersmedia
• Toewijzing van toegangsrechten
• Verwerking van verzamelde gegevens 

in ERP, loon en salarisadministra
tiesystemen

03 Toegang en oprit tot bedrijfsterrein
• Bezoekersbeheer
• Toegangscontrole
• Integratie van video

05 Fabricage en productie 
• Toegangscontrole 
• Biometrische identificatie of 

PINverificatie
• Personensluizen
• Tijdregistratie

07 Toegang tot beveiligde gebieden
• Toegangscontrole
• Biometrische identificatie of 

PINverificatie
• Personensluizen
• Sleutelkasten

09 Beveiligingscentrum / Portiersloge 
• Alarm en gebeurtenisbeheer
• Handmatige bediening van toegangen, 

slagbomen en deuren
• Handmatig vergelijken van afbeeldingen
• Liveweergave van beelden 
• Videoreeksen van gebeurtenissen

02 Toegang tot ondergrondse garage
• Parkeerplaatsbeheer
• Slagboombesturing
• Integratie van langeafstandslezer
• Kentekenplaatherkenning
• Integratie van video, intercom

04  Beveiligingsbeambte en 
beveiligingspersoneel

• Definities van zones en rechten 
• Gebeurtenisbeheer
• Sluitsysteembeheer en sleutelafgifte
• Beheer van gebruikersmedia

06 Datacenter
• Veilige, centrale gegevensopslag
• Installatie van upgrades en uit

breidingen
• Gegevensuitwisseling met bovenlig

gende systemen

08 Hoofdingang/Receptie
• Toegangscontrole
• Beheer van bezoekers aannemers
• Kluisjes
• Tijdregistratie
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Nieuwe functies voor nog meer 
veiligheid en efficiëntie

01 

02

03 

04 

05

dormakaba staat voor innovatieve oplossingen 
en overtuigende technologie. Daarom breiden 
wij de functionaliteit en prestaties van onze 
systemen voortdurend uit. Hierbij verliezen wij 
een maximale veiligheid in combinatie met een 
hoge efficiëntie nooit uit het oog.

01

Draadloze toegangscontrole
Met de nieuwe draadloze componenten kunt u elektronische 
sluitcomponenten heel eenvoudig via een draadloze verbinding 
in uw systeem integreren. Dit is bijvoorbeeld handig in de 
historische gebouwen of glazen deuren waarin geen kabels 
aangebracht kunnen worden. Toegangsrechten kunnen zo 
sneller gewijzigd en installatietoestanden eenvoudiger opge
vraagd worden. De configuratie op locatie vervalt, omdat 
de programmering centraal vanuit het toegangsbeheer 
plaatsvindt.

02

Mobiele toegangscontrole
Met Kaba mobile access kunt u vanaf nu ook mobiele 
telefoons als toegangsmedium gebruiken. De toewijzing 
van de rechten vindt centraal in Kaba exos plaats en wordt 
via het mobiele draadloze netwerk aan de mobiele telefoon 
overgedragen. Alle bedrijfsomstandigheden en gebruikspro
cessen van de sluitcomponenten worden tevens via dezelfde 
weg aan de centrale teruggemeld. Zo beschikt u altijd over 
een overzicht en volledige transparantie van alle bewegingen.

03

Eenvoudiger bezoekersbeheer
Het nieuwe op het web gebaseerd bezoekersbeheer is 
zeer efficiënt en flexibel voor u. Ontvang bezoekers, leveran
ciers en aannemers nog eenvoudiger en comfortabeler, én 
minimaliseer de wachttijd. Het snelle en eenvoudige incheck
proces wordt individueel aan uw behoeften aangepast en 
houdt rekening met de verplichte veiligheidsvoorschriften 
evenals werkverbodslijsten. Uiteraard zijn alle bewegingen, 
vanaf het betreden tot het verlaten van een gebouw, 
transparant in het systeem na te trekken.

04

Alle sluitcomponenten in één systeem
Met Kaba exos integreert u alle mechanische en elektronische 
sluitsystemen naadloos in uw toegangsbeheersysteem. 
Sleutelsystemen worden in de bekende sluitplantekening 
weergegeven en elektronische autorisaties kunnen eenvoudig 
en flexibel gewijzigd worden. Ongeacht of u mechanische 
sleutels, RFIDkaarten of gecombineerde smartkeys gebruikt, 
met Kaba exos beheert u nu ook nog eens eenvoudiger en 
efficiënter alle media, van de uitgifte tot de inlevering.

05

Biometrische Zutrittskontrolle
De biometrische toegangscontrole overtuigt dankzij de 
eenvoudige bediening en een superieure gebruikerservaring 
– inclusief hoge gegevensbeveiliging. Veiligheidsrisico's, 
bijvoorbeeld als gevolg van verloren of doorgestuurd identiteits
kaarten, worden op deze manier geminimaliseerd. En de 
hogere efficiëntie is voorgeprogrammeerd.
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Alles onder controle
in één systeem

Wie heeft de sleutel voor de vergaderruimte? 
Heeft de heer Schmid al toegangsrechten voor 
het magazijn? Wie heeft de sleutel voor de 
werkplaats? Hoe lang waren de aannemer 
Wenzel en zijn handwerkslieden in het bedrijf? 
Kaba exos geeft antwoord op deze vragen. 
En op nog veel meer vragen.

Met Kaba exos controleert u alle toegangs
punten en sluitsystemen in uw bedrijf en 
wijst u de beschikbare media en sleutels 
aan geautoriseerde personen toe. U beheert 
toegangslezers én elektronische en mecha
nische sluitsystemen samen in hetzelfde 
systeem, en kunt op deze manier altijd 
bijhouden wie voor welke toegang welke 
rechten bezit.

Vrije keuze van media voor meer flexibiliteit
Met Kaba exos beslist u zelf welke media u 
gebruiken wilt (bijvoorbeeld LEGIC, MIFARE, 
een voor NFC geschikte smartphone of 
biometrische verificatie via vingerafdrukken). 
U kiest het correcte identificatiemedium 
of de juiste combinatie die bij uw behoeften 
past. Wellicht ook interessant voor u: Bij 
smartkeys worden de sleutels en gebruikers
referenties voor elektronische toegangs
componenten gecombineerd. Op deze 
manier beschikt u over één medium voor 
alles. En de gebruiker beschikt zo over een 
maximum aan comfort.

Integraal toegangsbeheer in één systeem

Draadloze componenten
(zonder kabels, draadloze 
verbinding)

Mechanische 
sluitsystemen

Zelfstandige componenten
(zonder kabels)

Online componenten
(met kabels)
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Uw voordelen op een rijtje:
•  Handig beheer van alle soorten sluitsystemen 

en media in één systeem
•  Integrale benadering van alle toegangs

rechten in uw bedrijf
•  Automatisch bevestigen en registreren van 

achtergelaten beveiligingen 
•  Hoge veiligheid en eenvoudig gebruik, onaf

hankelijk van medium
•  Willekeurig ontwerp van identiteitskaarten 

met of zonder foto

•  Veilige protocollering van alle verstrekte 
toegangsrechten en media 

•  Herinneringsfunctie voor inleveren van 
media en sleutels

•  Sleutel en cilinderbeheer onafhankelijk  
van fabrikant

•  Ook zijn multifunctionele 
(bijv. met betaalfuncties) kaarten mogelijk
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Voor elke deur en beveiligingsniveau 
de juiste oplossing

In elk bedrijf zijn er gebieden met verschillende 
beveiligingseisen en verschillende soorten 
toegang  bijvoorbeeld deuren, schuifdeuren, 
hekken, sloten en nog veel meer. Sommige 
toegangen worden vaak andere slechts zelden 
gebruikt. Wij bieden u de ideale oplossing 
voor elke situatie.

Mechanisch slot, elektronische sluitsysteem 
of toegangslezer? dormakaba heeft het 
antwoord:  Aan de ene kant bieden wij 
oplossingen die via kabels of een draadloze 
verbinding rechtstreeks op het systeem 
aangesloten worden. Aan de andere kant 
bieden wij zelfstandige componenten die u 
met onze comfortabele CardLinktechnologie 
tegen lage kosten in uw systeem kunt 
 integreren. 

Afhankelijk van uw behoeften, kiest u voor het 
gebruik van mediatechnologie of een combi
natie van verschillende opties: van biometri
sche verificatie tot pincodes. 

Met onze TouchGotechnologie (RCID) kunt u 
zelfs een deur openen zonder dat u het medium 
uit uw zak moet pakken. U hoeft alleen maar 
de deurklink aan te raken en krijgt toegang. 
Eenvoudiger en flexibeler kunt u ergens anders 
nauwelijks toegang krijgen.

Een belangrijk voordeel bij deze bandbreedte: 
Kaba exos past zich aan uw situatie aan en 
kan op elk moment worden uitgebreid en 
aangevuld. Ongeacht of u uw veiligheidseisen 
wel of niet wijzigt, nieuwe toegangen toege
voegd worden of andere locaties geïntegreerd 
worden.
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De verschillende toegangs en mediaoplossingen 
op een rijtje

De toegangscontrole per 
kaart en leesapparaat is 
eenvoudig, handig en veilig.

De biometrische verificatie 
is comfortabel en veilig.

De elektronische sluitin
stallaties bieden uitge breide 
mogelijkheden voor 
toegangsbeheer.

Mechanische oplossingen 
bieden veiligheid tegen de 
best mogelijke economie 
en ecologie.

De perfecte oplossing voor elke toegang

Functionaliteit

D
eu

ru
it

ru
st

in
g

Zelfstandige componenten

Online componenten

Draadloze componenten

Fysieke toegangssystemen

Mechanische sluitsystemen
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Ook in de toekomst aan de 
veiligekant

Onze toegangslezers zijn ook in bijzonder 
veiligheidskritieke gebieden de ideale oplos
sing en kunnen zonder problemen aan de 
nieuwste eisen aangepast worden.

In het buitenbereik zijn onze lezers met 
geïntegreerde registratieunits de ideale 
oplossing voor maximale veiligheid. De 
besturingsapparaten zijn altijd in het bevei
ligde binnengebied geïnstalleerd en beslissen 
daar over de toegangsvrijgave. De communi
catie tussen de registratieunit en het 
besturingsapparaat is gecodeerd en comple
teert zo het veiligheidsconcept. 

Voorbereid op de toekoms 
Als uw beveiligingsbehoeften veranderen, 
kunt u onze registratieunits eenvoudig door 
andere laten vervangen. En zelfs zo dat er 
niets aan de bestaande bekabeling veranderd 
hoeft te worden. D.w.z.: In slechts enkele 
stappen kunt u bijvoorbeeld van een normale 
lezer een pincodelezer maken. 

Automatisch updaten
Wij ontwikkelen onze oplossingen doorlopend, 
zodat u telkens over de laatste technologie 
beschikt. Door middel van eenvoudige 
firmwareupdates kunt u profiteren van alle 
nieuwe functies en wordt uw toegangso
plossing op het huidige beveiligingsniveau 
gehouden. Zo worden uw investeringen 
beschermd.

Lezer met geïntegreerde 
registratieunits

Eenvoudig updaten en probleemloos 
vervangen

Registratie-units buiten

Besturingsapparaten binnen
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Oplossingen die tevens visueel 
overtuigen

De toegang tot uw bedrijf vormt gelijktijdig 
de eerste indruk en het visitekaartje voor uw 
medewerkers en bezoekers. Onze oplossingen 
zorgen wereldwijd voor zowel een veilige 
toegang als een grootse entree.

Bij dormakaba stellen wij de hoogste eisen 
aan de ontwikkeling van onze producten. 
En niet alleen qua technologie, functionaliteit 
en kwaliteit, maar ook in grote mate aan het 
ontwerp. Het tijdloze, eenvoudige ontwerp 
en de stilistische elementen van onze oplos
singen overtuigen klanten over de hele wereld 
net zo als gerenommeerde ontwerpbureaus.

De producten van dormakaba zijn reeds 
meerdere keren bekroond met verschillende 
ontwer pawards. Niet alleen bij onze hard
ware, maar ook bij onze software streven 
wij naar een professioneel ontwerp, een 
heldere en duidelijke menunavigatie en een 
intuïtieve bediening – bijvoorbeeld in het 
 nieuwe op het web gebaseerde bezoe
kersbeheer.
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Hoogwaardige optiek in twee 
ontwerplijnen
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Naast Kaba exos bieden wij talrijke andere 
oplossingen aan voor meer veiligheid 
en transparante processen. Bijvoorbeeld 
oplossingen voor SAPgebruikers, waarbij 
de focus ligt op de organisatorische toe
gangscontrole. 

Of systemen voor tijd en bedrijfsgegevens
registratie. En niet te vergeten onze installaties 
voor doorgangscontrole en het scheiden van 
personen  de ideale aanvulling op onze 
toegangssystemen.

Overige toegangsoplossingen voor
uitgebreide beveiliging

Oplossingen voor SAP-gebruikers

Tijdregistratiesystemen

Draai- en schuifdeuren

Installaties voor scheiden van personen

Andere oplossingen van dormakaba



22

dormakaba

22

dormakaba is een internationale pionier op het 
gebied van toegangscontrole en beveiliging. 
Kaba heeft veel ervaring, uitstekende systemen 
en frisse ideeën.

Uw wensen Onze oplossingen

Deurvergrendeling met mechanische
sluitsystemen

Bescherming van bedrijfsterrein
en parkeerplaatsbeheer

En nog veel 
meer bedrijfs-

takken Overheid en
overheidsinstellingen

Gezondheidszorg

Industriële bedrijven en 
productiebedrijven

Luchthavens en openbaar vervoer

Onderwijsinstellingen

Financiële dienstverlening

Medewerker-, bezoeker-
en leveranciersbeheer

Toegangs-,
media- en sleutelbeheer

Deurbeveiliging met 
elektronische sluitsystemen

Scheidingssystemen voor
personen en systemen voor

betaalde toegang
Tijd- en

bedrijfsgegevensregistratie

Toegangscontrole voor 
veiligheidskritieke gebieden

Uw voordelen

Alles in eigen beheer
ontwikkeld

Authentiek partnerschap

Voortreffelijk ontwerp

Uitgebreid advies

Efficiënte organisatie

Uitgebreide beveiliging

Duurzaam en betaalbaar

Eenvoudig te gebruiken

Overtuigende
technologie

Ons bedrijf

150 yearsof experience
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Traditie en innovatie
De internationaal opererende Kaba Gruppe is 
één van de wereldleiders in de beveiligingsin
dustrie en heeft meer dan 8.000 medewerkers 
in meer dan 60 landen. Sinds haar oprichting 
in 1862 heeft Kaba zich steeds weer opnieuw 
met nieuwe, innovatieve oplossingen geprofi
leerd en daarbij zowel in termen van veiligheid 
als comfort de norm gezet. Kaba bezit meer 
dan 300 patenten en investeert veel in on
derzoek en ontwikkeling. Niet zonder reden 
is het bedrijf een belangrijke leverancier van 
knowhow en is het de technologische leider in 
de beveiligingsindustrie.

Integrale aanpak
dormakaba biedt u een breed pakket aan
producten, systemen en diensten voor toe
gangscontroles. En dat gaat veel verder dan 
alleen maar innovatieve technologie. Met 
onze integrale aanpak THINK I 360° vinden 
wij voor elk van uw taken een passende en 
overtuigende oplossing. Van beveiliging en 
gebruiksgemak tot een modern ontwerp, een 
duurzame zuinigheid en permanente uitbreid
baarheid. Altijd afgestemd op uw behoeften 
en altijd als sterke partner aan uw zijde.

Uw wensen Onze oplossingen

Deurvergrendeling met mechanische
sluitsystemen

Bescherming van bedrijfsterrein
en parkeerplaatsbeheer

En nog veel 
meer bedrijfs-

takken Overheid en
overheidsinstellingen

Gezondheidszorg

Industriële bedrijven en 
productiebedrijven

Luchthavens en openbaar vervoer

Onderwijsinstellingen

Financiële dienstverlening

Medewerker-, bezoeker-
en leveranciersbeheer

Toegangs-,
media- en sleutelbeheer

Deurbeveiliging met 
elektronische sluitsystemen

Scheidingssystemen voor
personen en systemen voor

betaalde toegang
Tijd- en

bedrijfsgegevensregistratie

Toegangscontrole voor 
veiligheidskritieke gebieden

Uw voordelen

Alles in eigen beheer
ontwikkeld

Authentiek partnerschap

Voortreffelijk ontwerp

Uitgebreid advies

Efficiënte organisatie

Uitgebreide beveiliging

Duurzaam en betaalbaar

Eenvoudig te gebruiken

Overtuigende
technologie

Ons bedrijf

150 yearsof experience



dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Nederland
T: +31 88 352 33 33
E: info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl
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Authorised partner


