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DOM RS 8

Ook een veelvoudig beproefde sluittechnologie blijft voor

ons een uitdaging, want we willen deze nóg beter maken.

Resultaat: het systeem DOM RS 8. De maximale weer-

standswaarden zorgen voor het geruststellende gevoel dat

deuren en toegangen perfect zijn beveiligd. In de juiste zin

van het woord, want een nieuwe techniek, met zijdelings

opgezette stuur- en stabilisatierib, zorgt ervoor dat de

sleutel haast onmogelijk kan worden gekopieerd.

Zo biedt het systeem DOM RS 8 maximale veiligheid op

het gebied van inbraakbeveiliging. Ter beveiliging van uw

eigendom thuis of in uw bedrijf. En om u persoonlijk een

“goed gevoel” te geven. Daar kunt u zeker van zijn!

H E T  S U R P L U S  A A N  V E I L I G H E I D

Met voortreffelijke 
kwaliteiten

Standaard boorbeveiliging

Breekbeveiliging

Kopieerbeveiliging

DOM veiligheidscircuit

Optioneel:
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In detail

Meenemer

8 vergrendelstiften van messing/gehard staal
Bieden forceer- en manipulatiebeveiliging tegen 
diverse openingsmethodes 

3 nieuwe extra vergrendelstiftparen, axiaal geplaatst in
de tweede rij

Verhoogde boorbeveiliging
Elementen van hardmetaal of gehard staal

Veren
Deel van de vergrendelstiften; ze zorgen ervoor dat de 
stiften op de juiste sluitpositie vallen

Complexe codering in de sleutel
Sleutelkopieerbeveiliging

Stevige zij-rib
Bemoeilijkt het namaken van sleutels

Sleutel van nieuwzilver
Corrosievrij en slijtagearm

Uw voordelen van het sluitsysteem

Eensgezinswoningen, appartementen, openbare
gebouwen, middel/grote bedrijven

Toepassingen

Hoogste veiligheid 

Door de 13-voudige autorisatiecontrole per sleutel

biedt de cilinder van het sluitsysteem een maximale

weerstand.

Hoogste sleutelkopieerbeveiliging 

De extra zijdelings opgezette rib op de sleutel ver-

hindert sleutelduplicatie.

SKG*** goedgekeurd (modulair)

Het sluitsysteem voldoet aan de eisen van het onaf-

hankelijke certificatieinstituut met betrekking tot

grootst mogelijke beveiliging tegen inbraak- en for-

ceerpogingen (op aanvraag verkrijgbaar).

Voorwaarde volgens VdS norm. 

Ook verkrijgbaar als gelijksluitende set (BZ+)


