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V E I L I G H E I D S C I L I N D E R S   v o o r  w o n i n g -  e n  u t i l i t e i t s b o u w

MET EEN HISTORIE DIE 110 JAAR TERUGGAAT, IS AXA 

EEN BEGRIP ALS HANG- & SLUITWERKLEVERANCIER 

EN HEEFT ZIJ EEN IJZERSTERKE NAAM OPGEBOUWD 

MET NAME OP HET GEBIED VAN INBRAAKWERENDE 

BEVEILIGINGSPRODUCTEN.

Als professional bent u altijd op zoek naar goede, snelle 
en betrouwbare oplossingen. Als specialist met kennis van 
zaken op het gebied van hang- & sluitwerk biedt AXA u deze 
oplossingen. Een team van specialisten houdt zich dagelijks 
bezig met het ontwikkelen, produceren en vermarkten van AXA 
kwaliteitsproducten. Kwaliteit die zich openbaart in de gebruikte 
materialen, de maatvastheid, de afwerking en de levensduur 
van de producten. Maar ook kwaliteit die u terugziet in de 
leverbetrouwbaarheid, de uitgebreide documentatie en de  
expertise die u aantreft bij onze medewerkers.

Veiligheid is een belangrijk aspect binnen AXA. Niet alleen bestaat 
een belangrijk deel van het assortiment uit inbraakwerende 
producten die het gevoel van veiligheid in en om het huis moeten 
versterken, ook garanderen wij dat het bedienen van AXA 
producten altijd op een veilige manier mogelijk is. Een aantal van 
onze producten heeft zelfs een kinderveilige werking.

Een derde belangrijke pijler is comfort. Niet alleen in gebruik bij 
de eindconsument, maar ook in montage bij de professionele 
verwerker. Dit komt tot uiting door duidelijke montagehandleidingen 
en bijverpakt, gestandaardiseerd bevestigingsmateriaal, dat een 
snelle en accurate montage garandeert.gelukkig is er AXA

Uw veilige
keuze
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AXA VEILIGHEIDSCILINDERS
Voor woning- en utiliteitsbouw
Om je huis of kantoorpand goed te beveiligen is het belangrijk dat je buitendeuren goed 
beveiligd zijn. Deurbeveiliging bestaat uit 4 componenten. Een veiligheidsslot, -sluitkom, 
-beslag en -cilinder. In deze brochure komen onze veiligheidscilinders aan bod.

ASSORTIMENT

Met het uitgebreide assortiment 
AXA veiligheidscilinders kunt 
u een woning of kantoorpand 
eenvoudig en doeltreffend 
beveiligen conform het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen. Ons 
complete assortiment AXA 
veiligheids-cilinders in SKG** 
en SKG*** met o.a. knop-, 
enkele- en dubbele cilinders in 
verschillende lengtes, garandeert 
een optimale oplossing voor tal 
van situaties.

UITVOERIG GETEST

De AXA veiligheidscilinders 
zijn uitgebreid getest comform 
NEN-norm 5089. 

Dit betekent dat de AXA 
veiligheidscilinders beproefd zijn 
op hun duurzaamheid:
•  100.000 cycli (openen en 

sluiten, waarbij de sleutel 
wordt ingestoken en 
uitgetrokken).

DUURZAAM

Het toepassen van goede 
materialen is van groot belang 
voor jarenlang probleemloos 
functioneren. De combinatie van 
o.a. een messing vernikkelde 
cilinder, hardmetalen stiften en 
de juiste toleranties tussen de 
bewegende delen zorgt voor een 
jarenlange probleemloze werking.

MONTAGE

Met AXA veiligheidscilinders is 
het snel werken. De dubbele 
europrofielcilinders zijn aan beide 
zijden beveiligd. U hoeft dus 
tijdens de montage niet te letten 
op welke zijde aan de binnen- of 
buitenzijde van de deur geplaatst 
moet worden. 

VEILIGHEID

Met name onze Xtreme Security 
cilinder heeft een verhoogde 
weerstand tegen inbraak door 
de speciale brug in combinatie 
met gehard stalen pennen. Deze 
SKG*** cilinder voldoet hiermee 
aan de eisen ten aanzien van 
kerntrekken met een kracht >15 
Kn. Bovendien weerstaan onze 
veiligheidscilinders de meest 
actuele inbraakmethodes en 
voldoen daarmee aan de eisen 
van SKG** of SKG***.

WAAROM U KIEST  
VOOR VEILIGHEIDS- 
CILINDERS VAN AXA?

 Uitgebreid getest
 Duurzaam
 Breed assortiment AXA SECURITY CARD

GEVARENFUNCTIE

De Xtreme Security uitvoering is uitgerust met een gevarenfunctie, 
waardoor de deur ook te openen is, wanneer aan de binnenzijde een 
sleutel is geplaatst. Daarnaast zijn ook enkele typen uitgerust met 
een a-symmetrische kop, waardoor de sleutel met minder kracht is te 
bedienen.

COMFORT

De speciale symmetrische keersleutel waarbij het niet uitmaakt 
op welke wijze u de sleutel in het slot steekt, zorgt voor extra 
bedieningsgemak. 

TYPE XTREME SECURITY

TYPE SECURITY

SECURITY CARD

Dankzij de AXA Security Card, waarover 
zowel de Xtreme- als de Ultimate Security 
uitvoeringen beschikken, voorkomt u illegale 
kopieën. Alleen op vertoon van deze kaart is 
een kopie van de sleutel of cilinder mogelijk.
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Het assortiment
Het AXA assortiment veiligheidscilinders 
bestaat uit vier types. De Security, 
Comfort & Security, Ultimate Security 
en Xtreme Security. Voor alle types geldt 
dat deze op bestelling in alle gewenste 
gelijksluitende aantallen, lengtes en 
uitvoeringen geleverd kunnen worden. 

CENTRAAL 
SLEUTELSYSTEEM

Elke bewoner ontvangt één 
set eigen sleutels, waarmee 
zijn woning, eigen berging, de 
centrale toegangsdeuren, etc. 
geopend kunnen worden.

HOOFD 
SLEUTELSYSTEEM

De eigenaar van het pand kan 
met zijn sleutel (hoofdsleutel) door 
alle deuren.

GENERAAL HOOFD 
SLEUTELSYSTEEM

Het is mogelijk bepaalde 
personen toegang te geven tot 
bepaalde ruimtes. Bijvoorbeeld :
•  De eigenaar van het pand 

kan met zijn sleutel (generale 
hoofdsleutel) in alle deuren

•  De externe monteurs kunnen  
 met de sleutel slechts in de   
 technische ruimtes
•  Het personeel kan met 

hun sleutel slechts in de 
kantoorruimtes

MEEST ACTUELE  
INBRAAK METHODEN
• Boren
• Aftastbeveiliging *
• Cilindertrekken
• Slagsleutel methode
• Impressie technieken **
• Illegaal kopiëren van sleutels

*   Hierbij worden de pinnen een voor  
een naar de juiste positie gebracht

**  Men beweegt een nieuwe, ongeslepen messing sleutel voorzichtig 
in het slot en beweegt deze voorzichtig heen en weer. De pinnen 
laten afdrukken na op de sleutel en tonen zo hoe de juiste sleutel 
er uit zou moeten zien. Met een vijl wordt de sleutel bewerkt.

GESCHIKT VOOR ALLE SLEUTELSYSTEMEN

Daarnaast is het mogelijk alle type cilinders te bestellen als sluitsysteem, 
waarbij de types Ultimate Security en Xtreme Security uitermate geschikt 
zijn voor alle soorten sluitsystemen door het beschermde merkprofiel en 
de bijgevoegde AXA Security Card. Het geregistreerde handelsmerk op het 
sleutelprofiel zorgt ervoor dat de sleutelduplicatie wettelijk beschermd is en 
duplicatie alleen mogelijk is via AXA op vertoon van de Security card. 

Kenmerken verschillende types veiligheidscilinders 

Kenmerk Security
Comfort  
& Security

Ultimate  
Security

Xtreme  
Security

BEVEILIGD TEGEN

Boren ✔ ✔ ✔ ✔

Aftastbeveiliging ✔ ✔ ✔ ✔

Cilindertrekken ✔

Slagsleutelbeveiliging ✔ ✔

Impressie technieken ✔ ✔ ✔

Illegaal kopiëren van sleutels ✔ ✔

KENMERKEN CILINDER

SKG** ✔ ✔ ✔

SKG*** ✔

Security Card ✔ ✔

Gevaren functie (Hotel functie) ✔

Aantal pinnen 5 10 6 6

Aantal permutaties > 30.000 > 1.600.000 > 240.000 > 240.000

KENMERKEN SLEUTELS

Messing vernikkelde sleutel ✔ ✔

Nieuwzilveren sleutel ✔ ✔

Vrijprofiel ✔ ✔

Gepatenteerd merk profiel ✔ ✔

KENMERKEN SLUITSYSTEEM

1 hoofdsleutel per aantal cilinders 1.000 63.000 15.000 15.000

30 Enkele cilinder 10

30 Dubbele cilinder standaard Dubbele cilinder standaard

35 35

40 40

45 45

50 50

10

Woning 1 Woning 2

Centrale 
deuren

Woning 3 Woning 4

Hoofdsleutel

Sluitsysteem

Centrale 
hoofdsleutel

Hoofdsleutel

Hoofdsleutel

Woning 1 Woning 2

Centrale 
deuren

Woning 3 Woning 4

Hoofdsleutel

Sluitsysteem

Centrale 
hoofdsleutel

Hoofdsleutel

Hoofdsleutel

Woning 1 Woning 2

Centrale 
deuren

Woning 3 Woning 4

Hoofdsleutel

Sluitsysteem

Centrale 
hoofdsleutel

Hoofdsleutel

Hoofdsleutel
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Veiligheidscilinder Security Veiligheidscilinder Comfort & Security

AXA Veiligheidscilinder Security

Artikelnummer Omschrijving Materiaal Afmeting Sleutels

DUBBEL

7211-00-08 Veiligheidscilinder dubbel Messing/vernikkeld 30x30 mm 3

7211-00-08/G2 Veiligheidscilinder dubbel set 2 gelijksluitend Messing/vernikkeld 30x30 mm 6

7211-00-08/G3 Veiligheidscilinder dubbel set 3 gelijksluitend Messing/vernikkeld 30x30 mm 9

7211-00-08/G4 Veiligheidscilinder dubbel set 4 gelijksluitend Messing/vernikkeld 30x30 mm 12

7211-01-08 Veiligheidscilinder dubbel verlengd Messing/vernikkeld 30x35 mm 3

7211-03-08 Veiligheidscilinder dubbel verlengd Messing/vernikkeld 30x45 mm 3

ENKEL

7213-00-08 * Veiligheidscilinder enkel Messing/vernikkeld 30x10 mm (AxB) 3

DUBBEL KNOP

7215-00-08 ** Veiligheidsknopcilinder dubbel Messing/vernikkeld 30x30 mm (AxB) 3

Voor alle types geldt dat deze op bestelling in alle gewenste gelijksluitende aantallen, lengtes en uitvoeringen geleverd kunnen worden.

AXA Veiligheidscilinder Comfort & Security

Artikelnummer Omschrijving Materiaal Afmeting Sleutels

DUBBEL

7231-00-08 Veiligheidscilinder dubbel Messing/vernikkeld 30x30 mm 3

7231-00-08/G2 Veiligheidscilinder dubbel set 2 gelijksluitend Messing/vernikkeld 30x30 mm 6

7231-00-08/G3 Veiligheidscilinder dubbel set 3 gelijksluitend Messing/vernikkeld 30x30 mm 9

7231-01-08 Veiligheidscilinder dubbel verlengd Messing/vernikkeld 30x35 mm 3

7231-03-08 Veiligheidscilinder dubbel verlengd Messing/vernikkeld 30x45 mm 3

ENKEL

7233-00-08 * Veiligheidscilinder enkel Messing/vernikkeld 30x10 mm (AxB) 3

DUBBEL KNOP

7235-00-08 ** Veiligheidsknopcilinder dubbel Messing/vernikkeld 30x30 mm (AxB) 3

Voor alle types geldt dat deze op bestelling in alle gewenste gelijksluitende aantallen, lengtes en uitvoeringen geleverd kunnen worden.

CILINDER
•   Boorbeveiliging aan beide 

zijden, dankzij gehard stalen 
pen in cilinderhuis. Tevens 
alle pennen en huisstiften in 
hard metaal

•  Aftastbeveiliging: huis-
stiften in paddestoel vorm

•  5 pins voor meer dan 30.000 
verschillende combinaties

•  1 hoofdsleutel  
per 1000 cilinders

SLEUTEL
•  Materiaal: messing 

vernikkelde sleutel
•  Dikte sleutel 2,2 mm
•  Door langere hals uitstekend 

te combineren met 
kerntrekbeveiligde schilden

•  Vrij profiel

DUURZAAMHEID
•  Getest tot 100.000 cycli

CILINDER
•  Boorbeveiliging aan beide 

zijden, dankzij gehard stalen 
pen in cilinderhuis. Tevens 
alle pennen en huisstiften in 
hard metaal

• Aftastbeveiliging: huis- 
 stiften in paddestoel vorm
•  Beveiligd tegen impressie 

techniek, dankzij de vorm  
en verschillende sterktes  
van de veren

•  10 pins (6 actief, 4 passief) 
voor meer dan 1.600.000 
verschillende combinaties

•  1 hoofdsleutel per  
63.000 cilinders

SLEUTEL
•  Materiaal: messing 

vernikkelde sleutel
•  Dikte 2,8 mm
•  Door langere hals uitstekend 

te combineren met 
kerntrekbeveiligde schilden 

•  Vrij profiel

DUURZAAMHEID
•  Getest tot 100.000 cycli

7231-00-08

7211-00-08

7231-01-08
7213-00-08

7233-00-08

7231-03-08

7235-00-08

B BA A

* enkel ** knop

B BA A

* enkel ** knop
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Veiligheidscilinder Ultimate Security Veiligheidscilinder Xtreme Security

CILINDER
•   Boorbeveiliging aan beide 

zijden, dankzij gehard stalen 
pen in cilinderhuis. Tevens 
alle pennen en huisstiften in 
hard metaal

• Aftastbeveiliging: huis- 
 stiften in paddestoel vorm
•  Anti slagsleutel: door 

huisstiften in verschillende 
vormen en lengtes, 
waaronder een speciale 
huisstift bestaande uit 2 
onafhankelijke delen

•  Beveiligd tegen impressie 
techniek, dankzij de vorm  
en verschillende sterktes  
van de veren

•  Niet illegaal te kopiëren 
sleutels, dankzij de sleutel 
security card

•  6 pins voor meer dan 
240.000 verschillende 
combinaties

•  1 hoofdsleutel per 15.000 
cilinders

SLEUTEL
•  Materiaal: nieuwzilver
•  Dikte 2,4 mm
•  30% minder kracht nodig 

door asymmetrische sleutel
•  Door langere hals uitstekend 

te combineren met 
kerntrekbeveiligde schilden 

•  Gepatenteerd merk profiel

DUURZAAMHEID
•  Getest tot 100.000 cycli

CILINDER
•   Boorbeveiliging aan beide 

zijden, dankzij gehard stalen 
pen in cilinderhuis. Tevens 
alle pennen en huisstiften in 
hard metaal

• Aftastbeveiliging: huis- 
 stiften in paddestoel vorm
•  Anti slagsleutel: door 

huisstiften in verschillende 
vormen en lengtes, 
waaronder een speciale 
huisstift bestaande uit 2 
onafhankelijke delen

•  Beveiligd tegen impressie 
techniek, dankzij de vorm  
en verschillende sterktes 
van de veren

•  Niet illegaal te kopiëren 
sleutels, dankzij de sleutel 
security card

•  Cilindertrek beveiliging: 
gepatenteerde brug van 
2-materialen

•  1 hoofdsleutel per 15.000 
cilinders

•  6 pins voor meer dan 
240.000 verschillende 
combinaties

•  Gevaren functie: wanneer 
sleutel aan de binnenzijde 
van het slot zit, is het slot 
toch van buitenaf te openen

SLEUTEL
•  Materiaal: nieuwzilver
•  Dikte 2,4 mm
•  30% minder kracht nodig 

door asymmetrische sleutel
•  Door langere hals uitstekend 

te combineren met 
kerntrekbeveiligde schilden 

•  Gepatenteerd merk profiel

DUURZAAMHEID
•  Getest tot 100.000  

cycli

AXA Veiligheidscilinder Xtreme Security

Artikelnummer Omschrijving Materiaal Afmeting Sleutels

DUBBEL

7261-00-08 Veiligheidscilinder dubbel Messing/vernikkeld 30x30 mm 3

7261-00-08/G2 Veiligheidscilinder dubbel set 2 gelijksluitend Messing/vernikkeld 30x30 mm 6

7261-00-08/G3 Veiligheidscilinder dubbel set 3 gelijksluitend Messing/vernikkeld 30x30 mm 9

7261-01-08 Veiligheidscilinder dubbel verlengd Messing/vernikkeld 30x35 mm 3

7261-03-08 Veiligheidscilinder dubbel verlengd Messing/vernikkeld 30x45 mm 3

ENKEL

7263-00-08 * Veiligheidscilinder enkel Messing/vernikkeld 30x10 mm (AxB) 3

DUBBEL KNOP

7265-00-08 ** Veiligheidsknopcilinder dubbel Messing/vernikkeld 30x30 mm (AxB) 3

Voor alle types geldt dat deze op bestelling in alle gewenste gelijksluitende aantallen, lengtes en uitvoeringen geleverd kunnen worden.

AXA Veiligheidscilinder Ultimate Security

Artikelnummer Omschrijving Materiaal Afmeting Sleutels

DUBBEL

7251-00-08 Veiligheidscilinder dubbel Messing/vernikkeld 30x30 mm 3

7251-00-08/G2 Veiligheidscilinder dubbel set 2 gelijksluitend Messing/vernikkeld 30x30 mm 6

7251-00-08/G3 Veiligheidscilinder dubbel set 3 gelijksluitend Messing/vernikkeld 30x30 mm 9

7251-01-08 Veiligheidscilinder dubbel verlengd Messing/vernikkeld 30x35 mm 3

7251-03-08 Veiligheidscilinder dubbel verlengd Messing/vernikkeld 30x45 mm 3

ENKEL

7253-00-08 * Veiligheidscilinder enkel Messing/vernikkeld 30x10 mm (AxB) 3

DUBBEL KNOP

7255-00-08 ** Veiligheidsknopcilinder dubbel Messing/vernikkeld 30x30 mm (AxB) 3

Voor alle types geldt dat deze op bestelling in alle gewenste gelijksluitende aantallen, lengtes en uitvoeringen geleverd kunnen worden.

7261-00-08

7251-00-08

7261-01-08

7251-01-08

7263-00-08

7253-00-08

7261-03-08

7251-03-08

7265-00-08
7255-00-08

TEGELIJK
B BA A

* enkel ** knop

B BA A

* enkel ** knop
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Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. We helpen mensen 
veilig te zijn, waar ze wonen, werken en naartoe gaan. Allegion is een $ 2 miljard toonaangevende 
leverancier van veiligheidsproducten en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd. AXA is onderdeel 
van de Allegion groep en biedt u daardoor toegang tot een breed portfolio hoogwaardige en 
innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.


