Het nieuwe slot in
XEA Design
met c-lever compact

OFFICE Mundus met c-lever compact
Helder in vorm en functie
Een vertrek is er om in te leven: het moet allemaal bij
elkaar passen - basisvormen, kleuren en oppervlakten.
Daarom is er nu, passend bij het MUNDUS-hoekbeslag,
het bijbehorende slot in het Office Mundus Design, die
beiden het XEA-designprincipe volgen. Het staat voor
echte keuzevrijheid in een systematisch opgebouwd kleurenspectrum - van licht tot donker, mat, met structuur of
in hoogglans, van integrerend tot accentuerend, met
oppervlakken van roestvrij staal of aluminium. Op elke
manier ontstaat een harmonische eenheid.
In XEA-design zijn complete oplossingen in de architectuur tot in het kleinste detail mogelijk. XEA combineert de
product- en zakelijke werelden van dormakaba tot één
uniform ontwerp, waarvan de inhoud en het uiterlijk
meteen herkenbare taal spreken.
Een nieuwe helderheid in vorm en functie.

De ideale aanvulling in design en functie
De c-lever compact is een ideale aanvulling op het
mechanische slot voor deuren van gehard glas OFFICE
Mundus en wordt eenvoudig vastgeschroefd aan de
rozetbevestiging van de deurkruk. De combinatie biedt
zo een moderne en intelligente oplossing voor elektronische toegangscontrole, bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, bij de overheid of in de detailhandel. Het c-lever
compact elektronisch beslag biedt daarbij een aantrekkelijk, bekroond design in combinatie met vele functiemogelijkheden.
Het gebruikersbeheer kan worden uitgevoerd door middel van kaartprogrammering op het component zelf of
eenvoudig via de evolo Smart App.
Wilt u meer weten over de c-lever compact?
Vraag er naar bij uw vaste dormakaba contactpersoon.

OFFICE Mundus —
in één oogopslag
•
•
•
•
•

Modern design volgens de XEA design principes van dormakaba
Geschikt voor de MUNDUS hoekbeslagserie en OFFICE deurbeslag
Uniform design in beslag voor volglascontructies
Brede keuze in afwerkingen en kleuren
Heldere vormgeving met rechte randen en afgeronde hoeken

Technische kenmerken:
• OFFICE Mundus is verkrijgbaar in de
volgende slottypes:
• dagschoot, voorbereid voor deurgreep
met geleider of deurgreep met rozet
• voorbereid voor europrofiel cilinder,
voor deurgreep met geleider of deurgreep met rozet
• Tegenkast
• Geschikt voor glasdiktes 8 en 10 mm
• Adaptersets optioneel beschikbaar, voor
toepassing van glas dikker dan 10 mm

• Eenvoudige voorbereiding van het glas
en veilige montage
• Sloten voldoen aan de huidige
DIN EN 12209
• Succesvol getest door een onafhankelijk
testinstituut met 500.000 dag- en
100.000 nachtschootbewegingen
• Slotinzet met standaard low-noise
“fluister” functie
• Aanpasbare deurkruk slotkast

Verfijnd design
Dankzij zijn uitzonderlijke design kan de c-lever compact ook ondersteboven gemonteerd worden:
een groot voordeel bij deuren met weinig ruimte zoals glasdeuren of deuren waar de cilinder boven
de deurgreep gepositioneerd is.

c-lever compact
Standaard positie
Wijzigingen voorbehouden.

c-lever compact
Omgekeerde positie
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