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FSB en SimonsVoss:
design ontmoet technologie

www.fsb.de www.simons-voss.com

Design ontmoet technologie:
het beste van twee werelden.

FSB en SimonsVoss verbinden een 
gemeenschappelijk streven: het beste 
van twee werelden combineren. Het 
beste design, de beste technologie en 
de beste kwaliteit ‘Made in Germany’. 
Want wat hier bij elkaar komt, past 
perfect. FSB+SimonsVoss is het nieu-
we merkteken voor een duurzaam en 
toekomstbestendig sluitsysteem met 
de hoogste design eisen en met een 
innovatieve technologie.
De sluitcomponenten uit deze samen-
werking bieden een intelligente ener-
gie-efficiëntie met een buitengewoon 
gebruiksgemak en een fraai design.
Deze samenwerking staat daarom 
onder het motto: het beste van twee 
werelden.

Deurkruk van FSB: 
Traditie – ervaring - design.

De afkorting FSB is wereldwijd syno-
niem voor esthetische en functionele 
hoogwaardige systeem oplossingen 
voor deuren en ramen. Bij architec-
ten en opdrachtgevers staan de drie 
letters synoniem voor hoogwaardig, 
geperfectioneerd vakmanschap en 
moderne materialen.

Met als leidraad de filosofie dat de taal 
van de ruimte in de vormgeving van 
de deurkruk samengevat moet zijn, 
ontstaan in het Duitse stadje Brakel, 
vlakbij Paderborn ‘Gereedschap als 
verlengstuk voor de hand‘, waarvan u 
deze in gebouwen over de hele wereld 
kan gebruiken. FSB maakt architec-
tuur tastbaar. Al 140 jaar bepaalt FSB 
de norm. Een unieke competentie en 
jaren ervaring op het gebied van ma-
terialen, leveren een enorm scala aan 
designs, functionaliteiten en diverse 
oppervlakte afwerkingen. De eis om 
altijd veel beter te zijn dan de norm, 
leidt bij FSB tot producten waarbij 
duurzaamheid tot de traditie behoort.

SimonsVoss:
The finest in keyless security.

SimonsVoss was meer dan 25 jaar 
geleden de uitvinder van de digitale 
cilinder. Als pionier heeft het bedrijf 
de ontwikkeling van de radiografische, 
draadloze sluittechniek gestimuleerd 
en staat vandaag de dag nog steeds 
gekend als een van de technologische 
leiders.

Uit een breed productassortiment 
kunnen modulaire systeem oplossin-
gen voor de industrie, het bedrijfsle-
ven, scholen en openbare instellingen 
worden samengesteld. SimonsVoss 
sluitsystemen combineren intelligente 
functionaliteit, hoge kwaliteit en een 
bekroond design ‘Made in Germany’. 
Als innovatieve systeemaanbieder 
hecht SimonsVoss grote waarde aan 
schaalbare systemen, hoge beveili-
ging, betrouwbare componenten, ster-
ke software en eenvoudige bediening. 
SimonsVoss is een onderneming van 
de – ALLEGION Group – een inter-
nationaal opererend netwerk op het 
gebied van beveiliging.



SimonsVoss staat voor 
intelligente technologie, 
hoge beveiliging en  
krachtige software.

FSB 1285 + digitale cilinder AX
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FSB staat voor modern 
design, hoogwaardige 
materialen en geperfectio-
neerd vakmanschap.
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Digitaal sluiten:
beknopt uitgelegd

1
Digitaal sluitelement 
Mechanische cilinder eruit. Digitale 
cilinder of deurbeslag ingebouwd. 
Zonder boringen in de deuren, zonder 
bedrading en beschadigingen. 
 Zonder vuil.

2
Identificatiemedium
Alle toegangsrechten zijn opgeslagen 
op één enkele digitale 'sleutel'. Dat kan 
een transponder of een SmartCard zijn.

3
Centrale systeembediening
In de software van het sluitschema 
wordt vastgelegd wie op welk moment 
toegang heeft. De rechten worden 
doorgegeven aan de digitale sluitele-
menten en/of het identificatiemedia.



The finest in keyless security:
Uw voordeel bij digitaal  
openen en sluiten

Meer controle en zekerheid
: :   Bij digitale sluitsystemen met toe-

gangscontrole kunnen de rechten 
van de bezitters van een sleutel 
individueel worden vastgelegd. 

: :   Een paar muisklikken op de pc zijn 
voldoende om te bepalen wie op 
een bepaalde plaats en tijd over 
toegangsrechten beschikt.

Eenvoudige en snelle montage
: :   Digitale sluitcomponenten zijn 

precies zo snel te monteren als 
 standaard sluitcomponenten.

: :   Het monteren op de deur gebeurt 
zonder vuil, zonder bedrading, ook 
bij een uitbreiding achteraf.

Geen problemen bij verlies 
van  sleutels
: :   Kwijtgeraakte, verloren of gestolen 

elektronische sleutels kunnen op 
elk moment geblokkeerd worden

: :   Ingewikkelde vervangingen, van 
mechanische cilinders en sleutels 
zijn niet meer nodig

Eén toegangsmedium voor  
alle sloten
: :   Met een digitale sleutel kunnen alle 

sluitelementen worden bediend.
: :   Geschikt voor alle soorten deuren, 

liften, slagbomen, rolluiken  
en kastdeuren.
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FSB 1267 + SmartHandle AX
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FSB 1271 + SmartHandle AX



SmartHandle AX: 
de nieuwe generatie digitaal deurbeslag

SmartHandle AX is de nieuwe ge-
neratie digitaal deurbeslag van  
SimonsVoss voor de beveiligde zone. 
De combinatie met deurkrukken 
van FSB via een speciaal ontwik-
kelde adapter biedt unieke vormge-
vingsopties. 

FSB-deurkruk met beproefde FSB 
AGL-nivelleringslagering voor inten-
sief gebruikte deuren garanderen een 
betrouwbare mechanische duurzaam-
heid, terwijl het elektronische beslag 
SmartHandle AX maximaal digitaal 
sluitcomfort biedt. Het hooghoud-
mechanisme aan beide zijden zorgt er-
voor dat de deurkruk altijd horizontaal 
staat. Een consistente ontwerptaal op 
topniveau, waarachter geavanceerde 
ingenieurskunst schuilgaat.

Alle voordelen in één oogopslag.

: :   Montage van de SmartHandle AX 
zonder extra boringen in de deuren

: :   Ideaal voor complexe behoeften en 
nieuwbouwprojecten

: :   Twee schildvarianten en kleuruit-
voeringen

: :   Te combineren met meer dan 
40 FSB deurkrukmodellen van alu-
minium, roestvast staal en brons

: :   Met beproefde FSB AGL-nivelle-
ringslagering

: :   Duurzaam, getest met meer dan 1 
miljoen gebruik cycli

: :   Levensduur batterij tot max. 
300.000 activeringen of  max. tien 
jaar stand-by

: :   Modulair variabel ontwerp: Deur- 
dikte, afstandsmaat en vierkantstift

Schildvarianten

Schild beneden, wit

Schild beneden, zwart

Schild boven, wit

Schild boven, zwart
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FSB 1023 + digitale cilinder AX
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Digitale cilinder AX:
hoogwaardig, duurzaam, 
 toekomstbestendig

De digitale cilinder AX is de krach-
tigste cilinder die SimonsVoss ooit 
had. En hij is ook de meest gebruiks-
vriendelijke: een ergonomische en 
tegelijk compacte knop met opti-
sche en akoestische signalen, verge-
makkelijkt de bediening. Het uiterlijk 
wordt compleet door de combinatie-
mogelijkheid met FSB-deurkrukken.
 
Deurkrukken en sleutelrozetten 
gecombineerd met de ASL of AGL-ni-
velleringslagering. Ze bieden allebei 
een lange levensduur, hoge precisie en 
flexibiliteit. Waarvan de AGL-nivelle-
ringslagering voorzien is van een 
hooghoudmechanisme dat de horizon-
tale positie van de kruk garandeert.

Alle voordelen in één oogopslag.

: :   Snelle montage zonder boringen 
in de deuren

: :   Ideaal voor renovatieprojecten 
en uitbreiding achteraf

: :   Optiek als klassieke deurkrukgar-
nituren

: :   Te combineren met meer dan 
40 FSB deurkrukmodellen van alu-
minium, roestvast staal en brons

: :   Met beproefde FSB ASL® of AGL® 
objectpositionering

: :   Naar keuze online, offline of deels 
in een virtueel netwerk te gebruiken

: :   Optionele protocollering van de  
laatste 3.000 passages

: :   Tijdzonesturing voor tijdelijk 
 beperkte doorgang 

: :   Zeer langdurig gebruik van de 
batterijen

: :   Diverse cilindervarianten, bijv. voor 
antipaniek- en branddeuren, in 
weerbestendige uitvoering of als 
halve cilinder
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Deurkrukmodellen van FSB:
een overzicht

1001 1004   1003  

1016   1023   

1035  1045   

1015   

1005  

1021  

1051 1058  

1106   1093  1102   

1135 

1078  1075  1070  1076   

1097 

1108  1107  1144  
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1183  1226 1163   

1242   1241 

1147  1159  1146  1160  

1176  

1232 

1254 1246 

1244  

1251  

1271  1285 

1267   

  Aluminium
  Edelstaal
  Brons



Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Duitsland

Telefoon +49 5272 608-0 
info@fsb.de 
www.fsb.de

SimonsVoss  
Technologies GmbH

Feringastraße 4
85774 Unterföhring
Duitsland

Tel. +49 89 99228-0
marketing-simonsvoss@allegion.com
www.simons-voss.com 00
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Typisch SimonsVoss

SimonsVoss, de pionier op het gebied 
van radiografische, draadloze sluit-
techniek, biedt systeem oplossingen 
met een breed product assortiment 
voor kleine kantoren en thuis kantoren, 
middelgrote bedrijven en publieke 
instellingen.
Sluitsystemen van SimonsVoss com-
bineren intelligente functionaliteit; 
hoge kwaliteit en bekroond design 
‘Made in Germany’. Als innovatieve 
systeemaanbieder hecht SimonsVoss 
grote waarde aan schaalbare syste-
men, hoge beveiliging, betrouwbare 
componenten, sterke software en 
eenvoudige bediening. Hierdoor wordt 
SimonsVoss beschouwd als een tech-
nologisch marktleider voor digitale 
sluitsystemen. Moed voor vernieu-
wing, duurzaam denken en handelen, 
evenals een hoge waardering voor 
medewerkers en partners zijn het 
fundament van onze economische 
successen. 

SimonsVoss is een onderneming van 
de ALLEGION Group – een internatio-
naal opererend netwerk op het gebied 
van beveiliging. Allegion is in ongeveer 
130 landen over de hele wereld actief 
(www.allegion.com).

SimonsVoss neemt het predikaat 
'Made in Germany' bijzonder serieus. 
Alle producten  worden uitsluitend ont-
wikkeld en  geproduceerd in Duitsland.

Dat is FSB

FSB is wereldwijd synoniem voor es-
thetische en functioneel hoogwaardige 
systeemoplossingen voor deuren en 
ramen – en nog veel meer.
Uit meer dan 140 jaar deskundigheid 
ontstaan niet ‘alleen maar’ deurkruk-
ken van topkwaliteit. Architecten en 
opdrachtgevers kiezen voor producten 
uit Brakel, omdat ze bij FSB een inzicht 
hebben van de eisen van een modern 
gebouw. Of het nu gaat om deurbeslag 
of barrièrevrij Ergosystem: alles wat 
in het gebouw in verband staat met 
grepen en handgrepen wordt centraal 
aangeleverd.

Ook bij het thema ‘Green Building’ en 
milieuvriendelijkheid behoort FSB tot 
de pioniers. FSB kan materiaal- en as-
sortiment specifieke milieuverklaringen 
volgens EN 15 804 verstrekken – en dit 
voor het volledige assortiment met meer 
dan 25.000 artikelen. Onder duurzaam-
heid verstaat FSB niet alleen een lange 
levensduur.
Dat de producten daarbij beter zijn dan 
de norm, blijkt zowel uit uitgebreide 
tests en keuringen als uit het dagelijks 
gebruik.


