
ix Twido®
Maatstaf voor succes in  

beveiligingstechnologie

n  Hoge sleutelkopieer-

 be veiliging
n  Hoge manipulatie-

 beveiliging
n  Patent tot 2036
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Speel veilig met uw  
sloten!
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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.

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-security.com

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

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



Het nieuwe keersleutelsysteem DOM ix Twido® is door de 

dubbele disc in de sleutel bijzonder goed beveiligd tegen 

kopiëren door onbevoegden. De DOM ix Twido® voldoet 

daarnaast aan vrijwel alle veiligheidseisen. De mechani-

sche cilinders zijn toepasbaar op b.v. uw voordeur, kelder-

deur, garagedeur of tuindeur en zijn verkrijgbaar in diverse 

varianten, zoals bijvoorbeeld een europrofielcilinder. Ook 

hoofdsleutelsystemen behoren tot de mogelijkheden.

ix Twido®
Maatstaf voor succes in  
beveiligingstechnologie

In detail
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1 NIEUW SLEUTELKOP ONTWERP

2  SLEUTELLENGTE AFGESTEMD OP ALLE GANGBARE 

VEILIGHEIDSBESLAGEN

3  COMPLEXE CODERING IN DE SLEUTEL

4  KEERSLEUTEL MET TWEE ONAFHANKELIJK BEWE-

GENDE DISCS

6 ANTI BUMPING & ANTI PICKING STIFTEN

7  BOORBEVEILIGING ONDERDELEN

8  TOT 12 REVISIE PINNEN

9 7 VERGRENDELSTIFTEN VAN MESSING/GEHARD   

 STAAL, INCLUSIEF ROLFUNCTIEPENNEN
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9 ROLFUNCTIE PINNEN
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n VEILIGHEID VOOROP 

 De DOM ix Twido® biedt een zeer hoge mate van  

 inbraakbeveiliging. De sleutel bevat een bewegende  

 dubbele disc en heeft daardoor een zeer hoge sleutelko- 

 pieerbeveiliging en hoge manipulatiebescherming.
n HOOG GEBRUIKSGEMAK 

 Zeer comfortabele sleutelinvoer. Door de keersleutel  

 hoeft u niet na te denken over hoe de sleutel in de  

 cilinder gestoken wordt en daarnaast uiterst  

 broekzakvriendelijk.
n ZEER GROOT AANTAL GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN 

 DOM ix Twido® is ontwikkeld voor gebruik in gebouwen  

 en industrieën met hoge veiligheidseisen. Voor vrijwel  

 elke deursituatie bieden wij met onze vele verschillende  

 varianten een oplossing. Bovendien kan DOM ix Twido®  

 ook als onderdeel van een hoofdsleutelsysteem worden  

 gebruikt. U kunt ook kiezen voor een gelijksluitende set,  

 waarbij u alle deuren met slechts één sleutel kunt  

 openen.  Bijvoorbeeld uw voordeur, kelderdeur,  

 brievenbus, tuinpoort of garagedeur.
n VEILIGE INVESTERING 

 De optionele modulaire technologie biedt een hoop  

 flexibiliteit. U kunt op elk gewenst moment de lengte  

 van de cilinder aanpassen (bijv. door het gebruik van  

 nieuwe deuren). Bovendien biedt de geharde stalen  

 brug een betere bescherming tegen het gewelddadig  

 “afbreken” en “kerntrekken” van de cilinder. Hiermee  

 blijft uw investering veilig.

De sleutel met de “speciale  
toevoeging”


