
Evolutie
De sleutel is geëvolueerd

ED
V.

-N
r. 

M
KT

IF
N

29
89

24
 / 

N
L 

/ 1
 / 

12
.1

7 
 

O
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
va

n 
te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n

Speel veilig  
met uw sloten!

Uw deskundige veiligheidsadviseur

WIJ GELOVEN DAT IEDEREEN EN ALLES VAN WAARDE 

HET VERDIENT VEILIG TE WORDEN BEWAARD, ZONDER 

COMPROMISSEN. 

Met toegewijde medewerkers en experts streven wij naar 

continue innovatie en ontwikkelen we toegangscontrole 

oplossingen van de hoogste kwaliteit.

Open de deur naar een nieuwe dimensie van gemak  

en veiligheid. DOM producten voorzien u van  

toegangsoplossingen.

2036

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen  

hebt of DOM producten wilt bestellen. U vindt onze  

contactinformatie op www.dom-group.nl

DOM ix TwinStar®
Dubbele veiligheid

DOM NEDERLAND
Tiber 32 - 34
2491 DH Den Haag
T +31 (0) 70 31 93 006
E info@dom-group.nl
www.dom-group.nl

HOBERG NV
Av. Edison 27
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 - 23 22 20 
E info@hoberg.be 
www.hoberg.be



Stel je voor dat je elke deur of toegangspunt in en om 

je huis kunt openen met maar één sleutel. Maar niet 

zomaar een sleutel - DOM ix TwinStar® is een high-end 

beveiligde mechanische vergrendelingstechniek die  

bijna onmogelijk is om te kraken. Ervaar alle kennis, 

erfgoed en innovatie van DOM samengevoegd in één 

keersleutelsysteem.

DOM ix TwinStar® is een beveiligingssysteem voor  

iedereen die de hoogste veiligheid wenst. Het voldoet  

aan de hoogste eisen van SKG, VdS en DIN en is  

toepasbaar op woningen, kantoren of particuliere  

bedrijven. U kunt dezelfde sleutel gebruiken voor al uw 

deuren. Wanneer een sleutel verdwijnt, maak je geen 

zorgen: alle DOM ix TwinStar® cilinders hebben de 2-in-1 

functie.

DOM ix TwinStar®
Twee discs – dubbele veiligheid

In detail

n VEILIGHEID VOOROP

 DOM ix TwinStar® is leverbaar met SKG3  

 keurmerk. Dit is de zwaarst mogelijke inbraak 

 beveiliging. De sleutel bevat een bewegende 

	 dubbele	disc	en	heeft	een	zeer	hoge	sleutel- 

 kopieerbeveiliging en hoge manipulatie- 

 bescherming.
n 2-IN-1 SYSTEEM

 Biedt de hoogste beveiliging, zelfs als u een 

 sleutel kwijt bent. Wanneer de tweede sleutel  

 in het slot wordt gestoken, verliest de eerste 

 sleutel de autorisatie (2in1).
n ONDER CONTROLE

 DOM ix TwinStar® is verkrijgbaar als gelijk- 

 sluitende set, dat betekent dat u uw deuren  

 met slechts één sleutel kan openen. Uitbreiding 

 van het aantal cilinders in uw huis is altijd  

 mogelijk.
n EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

 DOM ix TwinStar® mechanische cilinders zijn 

 toepasbaar op b.v. uw voordeur, kelderdeur,  

 garagedeur of tuindeur en zijn verkrijgbaar in 

 diverse varianten, zoals bijvoorbeeld een  

	 europrofielcilinder.
n HOOGSTE KWALITEIT

 Door voor DOM ix TwinStar® te kiezen, kiest 

 u een high-end sleutelsysteem voor gebouwen 

 met hoge veiligheidsnormen, zoals uw huis.  

 De garantie op dit product is 10 jaar.

De sleutel tot  
premium beveiliging

1 COMPLEXE CODERING IN DE KEERSLEUTEL

2  TWEE ONAFHANKELIJK BEWEGENDE DISCS

3 SPERELEMENT VOOR DE DISCS

4 ANTI-SLAG- & ANTI-INBRAAKSTIFTEN

5  BOORBEVEILIGING/VERHOOGDE BOORBEVEILIGING

6 10 PROFIELSTIFTEN

7 11 STIFTEN

8 BEWEGEND VERGRENDELINGSELEMENT VOOR DE DISCS
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