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HET AXA PARTNER
PROGRAMMA IS ER VOOR U

Utiliteitsgebouwen en woningen bouwen brengen de verschillende onderdelen met zich
mee. Het is een complexe aangelegenheid, waarin techniek op elkaar afgestemd dient te
worden. Zeker als het gaat om kozijnen, deuren en hang- en sluitwerk. Denkt u alleen al aan
de veranderende Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van inbraakwerendheid,
brandwerendheid en vluchtwegen. Gelukkig is er de zekerheid van AXA

SAMEN VOOR
DE COMPLETE
OPLOSSING
gelukkig is er AXA

Een ervaren partner aan uw zijde
U wilt de garantie dat het met de veiligheid van uw
projecten méér dan goed zit. Nu en op de lange
termijn. Natuurlijk. Met AXA staat u er niet alleen
voor. Want met ons AXA Partner Programma heeft
u niet alleen toegang tot het hang- en sluitwerk
assortiment van de Allegion Groep, maar kunt
u ook rekenen op 115 jaar betrouwbaarheid,
innovatiekracht en expertise: een prettige gedachte.

VERGAANDE
SAMENWERKING
EN KENNISDELING
CREËERT
MEERWAARDE

www.axa project security.com

Van projectplan tot oplevering
Grootschalig nieuwbouw project? Uw AXA adviseur
staat voor u klaar. Volledig thuis in de utiliteitsbouw
en met kennis van de nieuwste technieken,
actuele wet- en regelgeving en veiligheidsrichtlijnen
informeert, adviseert en ondersteunt hij u waar
en wanneer u dat wenst. Bijvoorbeeld door het
uitwerken en beheren van sluitsystemen, het
aanbieden van een passende calculatie en het
geven van producttrainingen.
Sparringspartner
Het is onze insteek om knelpunten tijdens een
project te voorkomen. Door vanaf het begin mee te
denken kunnen faalkosten worden vermeden.
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Compleet in service en support
Het AXA Partner Programma biedt u complete
ondersteuning bij al uw projecten:

Uitwerken en beheren van sluitsystemen
 verzorgen een overzichtelijke
Wij
calculatie met een duidelijke offerte
Dagelijkse levering uit onze voorraad

Eén
aanspreekpunt
tijdens uw project
Digitale bestelmogelijkheden
Wij verzorgen product trainingen

Hangen sluitwerk afgestemd
op de deuren

COMPLEET
IN SERVICE
EN SUPPORT


Altijd
actuele informatie over de
Nederlandse wet- en regelgeving
Gratis bestekteksten

We doen het samen
Wij als AXA voorkomen onnodige discussies
tussen de opdrachtgever en de aannemer.
Bij ons staat een persoonlijke benadering, respect
en integriteit centraal.

Het AXA Partner Programma ontwikkeld vanuit de overtuiging dat vergaande samenwerking
en kennisdeling meerwaarde creëert voor alle betrokkenen. Wij nodigen u dan ook van harte
uit om gebruik te maken van onze expertise en ondersteuning. Het AXA Partner Programma
biedt voor elke deur een oplossing en een volledige ondersteuning tijdens uw project.
Samenwerking en meedenken lijdt tot het voorkomen van faalkosten.

gelukkig is er AXA
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AXA MAAKT
NEDERLAND
VEILIGER

110 jaar kennis en kunde
AXA is een begrip als hang- & sluitwerk leverancier:
een ijzersterke reputatie op het gebied van
inbraakwerende beveiligingsproducten, die wij
te danken hebben aan onze continue focus op
vakmanschap, kwaliteit en innovatie.

Veiligheid, kwaliteit en zekerheid
De kenmerken van alle AXA veiligheidsproducten:
- SKG en PKVW keurmerk
- Duurzame materialen
- Bedieningsgemak
- Uitgebreid getest op belastbaarheid en gebruik

Met een eigen ontwikkelingsafdeling en productie
in Nederland, Frankrijk en Polen zijn wij in staat snel
op de vraag van de markt te reageren en slimme
oplossingen te ontwikkelen.

AXA onderdeel van Allegion
Sinds september 2015 is AXA onderdeel van
Allegion. Met meer dan 25 toonaangevende
merknamen én verkoop in meer dan 130 landen
is Allegion een wereldwijde pionier in veiligheid en
beveiliging. Bekende en gerenommeerde merken
van Allegion zijn o.a. Briton, Cisa Normbau en
SimonsVoss.
Dankzij hun continue focus op productontwikkeling
bieden de diverse merken wereldwijd een
breed scala aan innovatieve toegangs- en
beveiligingsoplossingen. Vanzelfsprekend voldoen
deze oplossingen aan de meest actuele normen en
eisen gesteld aan woningen, kantoorcomplexen,
onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.

AXA levert een breed assortiment kwaliteitsproducten dat voldoet aan de hoge eisen ten
aanzien van duurzaamheid. AXA ontwikkelt producten die het gebruiksgemak van de

Ons programma bevat onder andere: cilinders,
sloten, anti-paniekopeners, toegangscontrole
systemen, deurdrangers en -beslag.

consument voorop stellen en daarnaast innovatieve oplossingen bieden voor het reduceren
van de montagetijd of het toepassen van nieuwe technische ontwikkelingen.

gelukkig is er AXA
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U bent van harte welkom!
Wilt u graag een afspraak inplannen met een van
onze adviseurs, belt u dan: 0318 536 111

www.axaprojectsecurity.com

AXA Stenman Nederland B.V.
Energiestraat 2, 3903 AV Veenendaal

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.
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