
LIPS 2400 serie
Eén serie, talloze toepassingen

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



De meest toegepaste serie
De 2400-serie van LIPS is de meest gebruikte slotenserie voor binnen- en buitendeuren in de Nederlandse 
utiliteitsbouw. De serie voldoet aan alle eisen voor ruimtes die zich kenmerken door intensief gebruik en veel 
verschillende deursituaties. Allemaal dankzij een zeer compleet, breed toepasbaar en duurzaam assortiment. 

De LIPS 2400-serie staat voor:
- een compleet assortiment
- veelzijdige toepassingen 
- geschikt voor intensief gebruik

- eenvoudige montage
- maximale veiligheids- en duurzaamheidsgaranties
- ruime keuze uit sloten voor binnen- en buitendeuren

De meest veelzijdige serie

De meest veilige en duurzame serie

Alle typen sloten in één serie. Praktische montagemoge-
lijkheden. Zeer inbraakwerend en duurzaam. Allemaal 
eigenschappen die de LIPS 2400-serie bij uitstek geschikt 
maken voor bestaande en nieuwe utiliteitsbouw.  
Van ziekenhuizen en kantoren tot fabrieken en bioscopen: 
de LIPS 2400-serie past perfect in situaties met veel 

gebruikers, veel toepassingsmogelijkheden en intensief 
gebruik. Hierdoor kan de serie overigens ook uitstekend 
worden toegepast in bepaalde woningbouwprojecten, 
zoals gemeenschappelijke, beveiligde of zeer frequent 
gebruikte deuren van appartementcomplexen. 

De LIPS 2400-serie voldoet niet alleen aan de hoogste 
eisen voor veiligheid en duurzaamheid, maar overtreft in 
veel opzichten de actuele normen. Zo vallen de veilig-
heidssloten onder de twee hoogste inbraakwerende 
SKG-klasseringen (SKG**® en SKG***®) en kunnen ze dus 

ook worden toegepast binnen het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen voor bestaande bouw. En waar de meeste sloten 
getest worden op 300.000 krukbewegingen, zijn de 
insteeksloten uit de LIPS 2400-serie getest op maar liefst 
500.000 probleemloze krukbewegingen. 



De LIPS 2400-serie is de meest complete in zijn soort. 
Alle typen sloten, plus een ruime keuze in sluitkommen- 
en platen, zijn dan ook binnen deze ene serie beschikbaar: 
of het nu gaat om binnen- of buitendeursloten. Boven-
dien zijn de verschillende sloten in een grote variëteit 
aan doornmaten beschikbaar: 50, 55, 60, 65 en 70 mm. 

Verder kenmerkt het assortiment zich door een grote 
toepasbaarheid. Van uniforme slotkastafmetingen, waar-
door alle deuren voorzien kunnen worden van dezelfde 
slotsparing, tot omkeerbare dagschoten, waardoor de 
sloten dus  standaard geschikt zijn voor links- en rechts-
draaiende deuren. 

Het assortiment beschikt over gesloten slotkasten: alle 
doorvoergaten voor het beslag zijn afgedicht met bussen 
en voorkomen zo vervuiling van het slotmechanisme. 
Voor de afwerking zijn er rvs-voorplaten en zijn de  
binnendeursloten er ook in gelakte uitvoering.

Ten slotte zijn ook gebruiksgemak en duurzaamheid 
gegarandeerd. Onder meer door de extra verzwaarde 
dagschootconstructie, eventueel met driedelige dag-
schoot voor een geringe sluitweerstand. Zo wordt het 
sluiten van de deur in combinatie met een deurdranger 
veel gemakkelijker. En dan is er nog het montagegemak 
van  de gelagerde klemtuimelaar. Deze biedt de krukstift 
maximale ondersteuning en een spelingsvrije beslag-
montage. Daarnaast is de tuimelaar extra duurzaam. 
Hij is immers getest op 500.000 slagen, waar de norm 
slechts 300.000 bedraagt.

De meest 
complete serie

De utiliteitsbouw kent een grote verscheidenheid aan 
deurfuncties. Het is dan ook prettig om te weten dat de 
sloten uit de LIPS 2400-serie niet alleen breed toepas-
baar, maar ook eenvoudig te monteren zijn. Alle slotkas-
ten hebben dezelfde afmeting en zijn vrijwel helemaal 
vlak. Hierdoor kunnen deuren standaard worden voor-
bewerkt en de sloten eenvoudig worden gemonteerd of 
vervangen. Bovendien is elk slottype te herkennen aan 
de kleur van de afdichtingsband: de buitendeur is blauw, 
de binnendeur grijs en het noodslot is in het rood.  
Dit alles maakt de LIPS 2400-serie niet alleen eenvoudig, 
kostenefficiënt en stijlvol toe te passen in nieuwbouw, 
maar ook uitermate geschikt voor  
vervanging in bestaande bouw.

De meest  
praktische serie 

2422 2430 2424



Door Opening Solutions:  
De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken
ASSA ABLOY Nederland wil oplossingen bieden die aansluiten op de 
unieke eisen die opdrachtgevers nú stellen. Daarom combineren wij 
ons productaanbod met alle diensten en services die maar nodig zijn 
om voor u oplossingen op maat te verzorgen. We noemen dat Door 
Opening Solutions. We inventariseren de wensen, adviseren over de 
mogelijkheden, ontwikkelen sluitplannen, combineren producten en 
garanderen de kwaliteit, zonder extra kosten. Waar mogelijk baseren 
we ons bij dit alles op bestaande toepassingen, waar nodig bedenken 
en produceren we iets compleet nieuws.

De services en garanties van ASSA ABLOY
ASSA ABLOY Nederland biedt alle zekerheden en extra’s die u van  
een marktleider mag verwachten. Onder meer in de vorm van Life 
Cycle Support: ons op maat gesneden onderhoudscontract, waarbij  
u profiteert van preventief onderhoud, aantrekkelijke tarieven  
en voorrang bij storingen. Bovendien bieden we uiteenlopende  
garanties zwart-op-wit. Variërend van NEN-EN- & ISO-normen,  
SKG-waarderingen en VCA-certificaten tot onze eigen Triple-10 
garantie (tien jaar garantie op de combinatie van LIPS Octro  
cilinders, insteeksloten uit de 2400-serie en rvs-beslag).

veiligheidsslot  ***  2442 2447  17 U T  24   60   n.v.t.  

bijzetslot  ***  2494 2496  17 U T  24   60   n.v.t.  

veiligheidsslot  **  2422 2427  17 U T  24 50 55 60 65 70 n.v.t.  

bijzetslot  **  2454 2456  17 U T  24 50  60    n.v.t.  

noodslot    2424 2428  17 U T  24 50  60    3 4

centraalslot    2426 2429  17 U T  24 50 55 60 65 70  1 2

dag- en nachtslot    2420 2423  17 U T U20 T24 50 55 60 65 70 n.v.t.  

dag- en nachtslot, met
driedelige dagschoot    

2430 2433  17 U T U20 T24    60 65 70  1 2

kastdeurslot    2455 2458 14 17 U T U20 T24 50 55 60 65 70 n.v.t.  

loopslot   2465   14 17 U T U20 T24 50 55 60 65 70 n.v.t.  

loopslot met
cilindersparing    

2466 2467  17 U T U20 T24 50 55 60 65 70 n.v.t.  

loopslot met
driedelige dagschoot   

2435    17 U T U20 T24   60    1 2

toilet/badkamerslot   2486   14 17 U T U20 T24 50 55 60 65 70 n.v.t.  

toilet/badkamerslot, met  
driedelige dagschoot   

2436    17 U T U20 T24   60   n.v.t.  

schuifdeurslot    2477 2478  17 U T U20 T24   60   n.v.t.  

schuifdeurslot voor
toilet/badkamer   

2488    17 U T U20 T24   60   n.v.t.  
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draairichtinggeschikt voor
cilinder:

materiaal
voorplaat

vorm
voorplaat

breedte
in mm

doornmaat
in mm

Meer weten?
Vraag uw leverancier of één van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Opbouw matchcode type  voorplaat materiaal voorplaat vorm voorplaat breedte doornmaat draairichting
242017U20-60-1 2420 17 U 20 -60 -1

  Buitendeuren   Nooddeuren   Binnendeuren



Welkom bij ASSA ABLOY. Wij creëren vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat een huis of gebouw 
optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimten zorgeloos te kunnen betreden én te verlaten. De vrij- 
heid van flexibiliteit, om oplossingen te kiezen die het beste bij u passen. Als wereldmarktleider in ‘door opening 
solutions’ ontsluit ASSA ABLOY voor u dan ook alle mogelijkheden voor vergrendeling en ontgrendeling. 

Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen zich meerdere vertrouwde spelers, in combinatie met drie kwaliteits-
merken die zich al ruimschoots hebben bewezen: LIPS, YALE en IKON. Samen bieden zij een assortiment dat ongekend 
veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische sloten en cilinders tot complete systemen voor  
vluchtwegtechniek en toegangscontrole. 



ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer

Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 05
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl


