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Waar we voor staan
Uw vertrouwde partner  
voor slimme en veilige 
toegangsoplossingen

We richten onze 
aandacht op 
uw behoeften

Op basis van nieuws-
gierigheid, bepalen we 
de toekomst

Uw vertrouwen 
verdienen

Onze prestaties voor 
uw doelstellingen

Uitdagingen met 
vastberadenheid 
aangaan

Uw eisen zijn onze topprioriteit. We doen er 
alles aan om te begrijpen wat u als klant, 
partner en gebruiker motiveert.  
We ontwikkelen oplossingen die alles doen 
wat ze beloven en uw verwachtingen niet 
alleen inlossen, maar ook overstijgen.

Vooruitgang wordt geleid door nieuws-
gierigheid. Daarom stellen we vragen, voeren 
we onderzoek uit en herkennen we trends om 
altijd vooruitgang te kunnen boeken. Dit leidt 
tot producten, oplossingen en services die 
onze klanten op hun pad naar de toekomst 
helpen en ervoor zorgen dat de toegang 
slimmer en veiliger wordt. 

We hebben een duidelijk doel voor ogen: uw 
tevredenheid. We stellen hoge eisen voor wat 
betreft de veiligheid, de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid.  U kunt dus vertrouwen op 
onze producten, oplossingen en services.

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe 
manieren om onze toegangsoplossingen te 
ontwikkelen. Daarom gaan we altijd nieuwe 
uitdagingen aan en zoeken we naar oplossin-
gen die een absolute meerwaarde betekenen 
voor onze klanten en gebruikers. 

We staan voor betrouwbaarheid. We streven 
naar een goed gevoel bij onze klanten door 
altijd als een vertrouwde partner aan hun 
zijde te staan. Onze producten, oplossingen 
en services zijn hier een duidelijk bewijs van.

Om een veilige en doeltreffende toegang tot 
gebouwen te verkrijgen, moeten we sociale 
en technische uitdagingen aanpakken. 
Innovatieve oplossingen en een betrouwbare 
partner zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen 
dat de faciliteiten in gebouwen niet alleen 
veilig, maar ook slim zijn. 

Met meer dan 150 jaar ervaring en miljoenen 
geïnstalleerde producten en oplossingen over 
de hele wereld (van sloten met drukknop en 
deurdrangers tot uiterst complexe 
netwerktoegangsoplossingen met 
smartphonetoegang) is dormakaba uw 
betrouwbare partner voor een veilige en 
slimme toegang tot gebouwen en ruimten.

Slimme toegangs- en beveiligingsoplossingen 
moeten aan een hele reeks vereisten voldoen. 
Deze vereisten nemen toe aangezien de 
stadscentra uitbreiden, hun inwoners-
aantallen stijgen en hun veiligheidsbehoeften 
toenemen. Daarnaast spelen ook de 
technische vooruitgang, de digitalisering en 
de ontwikkelende connectiviteit een 
belangrijke rol. Daarom is het onze 
doelstelling om producten, oplossingen en 
services te ontwikkelen die het leven van onze 
klanten en gebruikers eenvoudiger en veiliger 
maken.

We wijden ons volledig aan deze uitdaging: 
we zijn nieuwsgierig om meer over de 
vereisten van morgen te ontdekken, we 
hebben de moed om innovatieve oplossingen 
te lanceren en we bieden u een uitstekende 
ondersteuning en partnerschap. 

Met onze aanwezigheid in meer dan 130 
landen zijn we zowel wereldwijd als plaatselijk 
actief. We staan overal voor u klaar. We 
kennen de specifieke vereisten, we luisteren 
naar onze klanten en partners, we stellen de 
juiste vragen en houden rekening met elk 
aspect om tot slimme, veilige 
toegangsoplossingen te komen. Alles met 
betrekking tot deuren en een beveiligde 
toegang tot gebouwen en ruimten wordt nu 
vanuit één centraal punt voorzien. Innovatieve 
oplossingen die uiterst nauwkeurig en 
betrouwbaar zijn. Wij zijn alleen tevreden als 
u dat bent.
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Wie zijn we
Dorma en Kaba zijn nu  
dormakaba – een slimme 
stap voor slimme toegangs-
oplossingen

Dit brengt ons een grote stap dichter bij onze 
doelstelling om onze klanten en partners over 
de hele wereld vanuit één bron te voorzien 
van een uitgebreide reeks kwaliteitsvolle 
producten, oplossingen en services voor de 
beveiliging van en de toegang tot gebouwen. 

Dorma en Kaba zijn nu dormakaba. Een fusie 
die u in elke fase een uitgebreide meerwaarde 
biedt. Samen staan we voor meer dan 150 
jaar beveiliging en betrouwbaarheid.  
Met deze fusie zullen onze sterke punten 
toenemen. Onze bedrijven vullen elkaar goed 
aan waardoor we kunnen verzekeren dat we 
u in de toekomst vanuit één bron kunnen 
voorzien van een uitgebreide reeks producten, 
oplossingen en services met betrekking tot 
deuren en een veilige toegang tot gebouwen 
en ruimten.

Deze reeks omvat vergrendelingssystemen 
met cilinders en sloten, elektronische 
toegangsoplossingen met een volledig 
netwerk, fysieke toegangssystemen, 
automatische deursystemen, een uitgebreide 
reeks deurscharnieren, accessoires, 
deurdrangers en stoppers, cilinders, sleutels 
en sleutelsnijmachines. De uitgebreide reeks 
wordt aangevuld met producten voor tijds- 
en bedrijfsgegevensregistratie, veiligheids-
sloten en hotelsloten, horizontale schuif-
wanden en mobiele akoestische wanden.

Onze nieuwe naam dormakaba staat voor de 
vereniging van twee sterke bedrijven en 
merken die voor alle belanghebbenden een 
langdurige meerwaarde zal betekenen.  
Deze waarde komt van de combinatie van 
complementaire product- en service-
portfolio’s en een uitgebreide aanwezigheid 
over de hele wereld en in de volledige 
meerwaardeketen.

Met dormakaba hebt u 
een sterke partner die u 
in elke ontwikkelingsfase 
van uw bouwproject 
bijstaat, van de eerste 
bespreking tot de laatste 
deurklink.

Onderhoud Advies

Planning

Uitvoering

Werking
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Een optimale vereniging – 
nu en in de toekomst

Uitbreiding van 
het segment in Azië 
met de eerste 
dochteronderneming 
in Japan

Op weg naar het 
marktleiderschap in 
het segment van de 

mobiele wanden

Intrede in het 
segment van het 

beslag voor glazen 
deuren

De eerste 
automatische 
deursystemen

Dörken & Mankel KG 
opgericht in Ennepetal

Elektronische 
toegangscontrole

Eerste 
productiesite in 
Singapore

Beveiligingsoplossingen 
en nooduitgangs-
controlesystemen

100 miljoen 
deurdrangers 
verkocht

Jaarlijkse verkoop van  
meer dan 1 miljard

Fusie met Kaba

Fusie met Dorma

Intrede in het segment 
van de deurdrangers

Slotenmaker en 
kassafabriek 
door Franz Bauer

Lancering van het  
RCID/TouchGo-
vergrendelingssysteem

IPO en nieuwe 
naam= Kaba

Jaarlijkse verkoop van 
meer dan 1 miljard 
Zwitserse frank

Patent op de  
omkeerbare sleutel

Verwerving van 
Unican – inkomsten 
verdubbelen

2001

1976

1962
1908

2002

1978

1987

2010

2013

2015

1950

1862

1985

2008

1995
2014

2015

1934

2001

Onze fusie verenigt alles wat bij elkaar hoort. 
De respectievelijke geschiedenissen van onze 
bedrijven hebben gelijkaardige ontwikkelingen 
gevolgd, waardoor ze perfect bij elkaar 
passen en elkaar naadloos aanvullen. Zowel 
voor Dorma als voor Kaba was innovatie 
altijd een centraal onderdeel in de manier van 
zakendoen. Als dormakaba zijn we verenigd in 
deze gemeenschappelijke benadering. We 
brengen onze middelen samen en delen onze 
ervaringen. Als dormakaba streven we naar 
innovatief leiderschap in de sector en zullen 

we in de toekomst blijven investeren in 
innovatie. En we doen dit altijd met de 
bedoeling om slimme toegangs- en 
beveiligingsoplossingen met een langdurige 
meerwaarde te creëren voor al onze klanten, 
partners en eindgebruikers. Voor u als klant 
zorgt dit voor vooruitzichten op lange termijn 
waardoor u met vertrouwen naar de 
toekomst kunt kijken met betrouwbare 
toegangs- en beveiligingsoplossingen.

Uitvinding van 
het slot met 

drukknop

19751960

Lancering van 
het eerste  

elektronische 
kluissysteem
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Uw voordelen
Een betrouwbare partner 

De tevredenheid van onze klanten  
en partners is onze topprioriteit. Daarom 
luisteren we altijd aandachtig om te 
verzekeren dat we uw dagelijkse uitdagingen 
en vereisten begrijpen.

Al onze activiteiten zijn gericht op de 
ontwikkeling van naadloze toegangs-
oplossingen en services die er niet alleen voor 
zorgen dat gebouwen slimmer en veiliger 
worden, maar dat u ook altijd het gevoel hebt 
dat u in goede handen bent. Met ongeveer 
16.000 medewerkers staan we voor u klaar 
met betrouwbaar en deskundig advies en 
blijven we uw vertrouwde partner op lange 
termijn. Als bedrijfsgroep brengen we meer 
dan 150 jaar ervaring samen.  

Waar u ook bent, als u innovatieve, 
betrouwbare toegangs- en beveiligings-
oplossingen nodig hebt, staan wij voor u klaar 
met ons kwaliteitsvolle aanbod: in hotels, 
winkels, sportfaciliteiten, luchthavens, 
ziekenhuizen, thuis of op kantoor. Over de 
hele wereld.

Onze locaties
Waar u ook bent, 
over de hele wereld

We zijn één van de drie grootste 
bedrijven op de wereldwijde 
markt voor toegangs- en 
beveiligingsoplossingen. Vanuit 
één bron voorzien we alles met 
betrekking tot deuren en een 
veilige toegang tot gebouwen en 
ruimten. 

Met ongeveer 16.000 
medewerkers en talrijke 
samenwerkingspartners staan 
we in meer dan 130 landen aan 
uw zijde. Dit betekent dat u 
overal ter wereld kunt genieten 
van toekomstgerichte 
producten, oplossingen en 
services die u een langdurige 
beveiliging bieden.
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Master-sleutelsystemen

Optimale beveiliging met een 
flexibele toekenning van 
toegangsrechten: voor de best 
mogelijk controle, lage kosten en 
een groter gebruiksgemak. 

Sleutelsystemen

Cilinders, sleutels, sleutel-
snijmachines en automobiel- 
oplossingen van autosleutels tot 
programmeerapparaten – 
voor elke toegangssituatie.

Deurhardware

Aantrekkelijke deurtechnologieop-
lossingen met een lange levensduur 
– voor een groter gebruiksgemak, 
een eenvoudige montage en een 
betrouwbare functionaliteit.

Interieurglassystemen

Kwaliteitsvolle systeem-
oplossingen voor glazen deuren 
en wanden – een uitgebreide 
reeks toepassingen voor thuis of 
op kantoor.

Ingangssystemen

Geautomatiseerde toegangs-
oplossingen – voor een 
barrièrevrije, geautomatiseerde 
toegang tot gebouwen.

Elektronische toegang & gegevens

Elektronische toegangscontrole 
en personeelsbeheer – voor een 
doeltreffend toegangsbeheer, 
beveiliging en gegevens-
verzameling.

Services

Services op maat en aangepast 
onderhoud – voor de langdurige 
functionele integriteit van alle 
soorten toegangs- en 
beveiligingsoplossingen.

Ons aanbod
Slimme en veilige  
toegangsoplossingen  
vanuit één bron

Onze producten, oplossingen en services 
worden gedefinieerd door een lange traditie 
van innovatie, onze doeltreffende prestaties 
als leidende onderneming en ongeveer 16.000 
ervaren en toegewijde medewerkers.  
Dankzij onze fusie kunnen we nu nog meer 
uitgebreide en veilige toegangsoplossingen 
voor gebouwen en ruimten aanbieden – 
allemaal vanuit één bron.

Hotelsystemen

Hotelsloten en vergrendelingssys-
temen en toegangsbeheeroplos-
singen voor reisaccommodaties –  
voor een betrouwbare en toch 
eenvoudige en doeltreffende 
bescherming van alle soorten 
eigendom.

Kluissloten

Beveiligingssloten – voor een 
optimale bescherming van 
goederen, kleinood, informatie of 
gevaarlijke substanties tegen een 
ongemachtigde toegang.

Verplaatsbare wanden

Flexibele en doeltreffende 
partitieoplossingen – voor een 
individuele ruimteconfiguratie in 
hotels, conferentiecentra, studio’s 
en andere faciliteiten.
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dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19 
8000 Brugge
België
T. +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com 
www.dormakaba.bewww.dormakaba.be


