AXA PARTNER
PROGRAMMA
Woningcorporaties
ADVIES IN HANG- EN SLUITWERK VOOR
RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

AXA partner programma

HET AXA PARTNER
PROGRAMMA IS ER VOOR U

Renoveren, groot onderhoud, opplussen: als woningcorporatie neemt u de
verantwoordelijkheid om uw woningen in optimale staat te brengen én te houden. Een
complexe aangelegenheid, waarin vaak stevige uitdagingen te overwinnen zijn. Zeker als het
gaat om beveiliging. Denkt u alleen al aan de veranderende SKG- en PKVW-regelgeving op
het gebied van inbraak. Of aan beveiligingsmateriaal dat nodig aan vervanging toe is, maar
niet meer verkrijgbaar is. Gelukkig is er de zekerheid van AXA Home Security.

SAMEN VOOR
DE VEILIGSTE
WONING
gelukkig is er AXA

Een ervaren partner aan uw zijde
U wilt de garantie dat het met de veiligheid van uw
woningen 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 standaard 10 jaar leveringsgarantie op ons
kernassortiment, maar kunt u ook rekenen op 110
jaar betrouwbaarheid, innovatiekracht en expertise:
een prettige gedachte.

VERGAANDE
SAMENWERKING
EN KENNISDELING
CREËERT
MEERWAARDE

www.axa project security.com

Van projectplan tot oplevering
Grootschalig woningbouwproject? Uw AXA Home
Security adviseur staat voor u klaar. Volledig thuis in
de woningcorporatiewereld 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 opstellen van een helder plan
van aanpak en het aanleveren van bestekteksten,
zodat u eenvoudig en snel offertes kunt opvragen.
Of door ervoor te zorgen dat uw medewerkers
uitstekend getraind zijn.
Sparringspartner
Maar ook wanneer zich gedurende het project
knelpunten voordoen, heeft u aan deze
doorgewinterde expert in gecertificeerde beveiliging
een waardevolle sparringpartner. Eén die meedenkt.
In oplossingen die u verder brengen.

AXA partner programma

Compleet in service en support
Het AXA Partner Programma biedt u complete
ondersteuning bij al uw beveiligingsprojecten:

	 Gratis SKG/PKVW veiligheidsadvies
op het gebied van hang- en sluitwerk
	 Gratis bestekteksten
Eén aanspreekpunt en of
adviseur voor uw project
Eenvoudig te monteren veiligheidsproducten mét keurmerk
Training van monteurs op locatie
Support van het AXA Innovatieen techniekcentrum
Controle op locatie na 5 jaar

COMPLEET
IN SERVICE
EN SUPPORT
Het AXA Partner Programma is 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 u complete ondersteuning bij al uw beveiligingsprojecten.

gelukkig is er AXA

Standaard 10 jaar leveringsgarantie
op het AXA kernassortiment: AXA
scharnieren, AXA raamsluitingen, AXA
raamuitzetters en AXA deurbeslag
Verlengde garantieperiode
Altijd actuele informatie over trends en
ontwikkelingen in inbraakmethodes en
beveiligingsmogelijkheden
We doen het samen
Wij als AXA bieden u complete ondersteuning
bij al uw beveiligingsprojecten. Bij ons staat een
persoonlijke benadering, respect en integriteit
centraal. Wilt u weten wat alle voorwaarden en
voordelen zijn? Kijk dan op:
www.axahomesecurity.com/partnerprogramma

www.axa project security.com

EEN ONBEZORGD GEVOEL
BEGINT MET EEN HUIS DAT
GOED BEVEILIGD IS

www.axa project security.com

gelukkig is er AXA

De oplossing van AXA

AXA Deurbeveiligingsstrips

www.axa project security.com
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Behoud bestaande cilinders
Zelfstellende kerntrek beveiliging
Van buitenaf zichtbaar
Robuuts beslag

AXA Veiligheidsbeslag 		
met kerntrekbeveiliging

De oplossing van AXA

Kerntrekken

Inbraakmethode

•	Hoogwaardig aluminium
•
Voor zowel voor- als achterdeuren
•
Eenvoudig op maat te maken
•
Zijwaartse montage van de afdekstrip
•
Géén 1-toer schroeven
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Flipperen

Inbraakmethode

VOOR DE MEEST
VOORKOMENDE
INBRAAKMETHODES
HEEFT AXA EEN
OPLOSSING
BEDACHT
AXA Veiligheidskierstandhouder

De oplossing van AXA
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Inbraakwerend
Geharde stalen beveiligingspennen
Omkeerbare dagschoot
RVS voorplaat

AXA Veiligheiddeursloten

De oplossing van AXA

7

5

1

2

•
De deur opent 10 cm
•	De deur dient voor ontgrendeling
eerst geheel gesloten te worden
•
Eenvoudige montage
•
RVS
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Babbeltrucs

Inbraakmethode
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AXA Deurspion

De oplossing van AXA
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De oplossing van AXA

AXA Veiligheidsscharnieren

Boorbelemmering
Slagsleutel beveiliging
Hardmetalen stiften
Sleutel service

AXA Veiligheidscilinder

De oplossing van AXA

•	Voorzien van geïntegreerde
dievenklauwen
•	Montagegemak, de Easyfix®
hebben gemonteerde
AXApom lagerbussen die
onmogelijk uit het bled
kunnen vallen
•	Stervormige schroefgaten
zorgen voor een groter
steunvlak voor de
schroeven
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Scharnierpen
eruit tikken

Inbraakmethode

•	Met infraroodsensor
•	Past op deuren met een dikte
tussen de 38 en 110 mm
•	Makkelijk te bedienen
•
Maakt een foto bij aanbellen
•
Eenvoudig te monteren
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ZO CREËERT U
AXA’S VEILIGSTE
DEUR

AXA partner programma

MET EEN EIGEN PRODUCTIEAFDELING
KUNNEN WIJ SNEL REAGEREN OP DE
VRAAG VAN DE MARKT

www.axa project security.com

gelukkig is er AXA

AXAflex Security

De oplossing van AXA

AXA 3329
raamsluiting

De oplossing van AXA

•	25% sneller te monteren
•	Strak design
•	Schroeven niet zichtbaar
•	Soepel te bedienen
•	Met sleutel afsluitbaar
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•	3 ventilatiestanden
•	Toepasbaar op houten-, kunststofen metalen ramen en kozijnen
•	Raamuitzetter en -sluiter ineen
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AXA Remote 2.0™

De oplossing van AXA
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•	Op afstand bedienbaar
•	Voor elk raam een oplossing
•	Gemakkelijk ventileren
•	Leverbaar op zonne-energie
•	Ook voor dakramen
•	In wit, grijs of aluline
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AXA oplegsloten

De oplossing van AXA
•	Buiten- en binnendraaiende
ramen
•	In diverse kleuren
•	Gelijksluitende sleutel
•	Voor elk raam een oplossing
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De oplossing van AXA

AXA Veiligheidsscharnieren
•	Voorzien van geïntegreerde
dievenklauwen
•	Montagegemak, de Easyfix®
hebben gemonteerde
AXApom lagerbussen die
onmogelijk uit het bled
kunnen vallen
•	Stervormige schroefgaten
zorgen voor een groter
steunvlak voor de
schroeven
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Scharnierpen
eruit tikken
6

•	Raamsluiting en
kierstandhouder ineen
•	In geopende stand veilig ventileren
•
Te combineren met hor

Inbraakmethode

Overzichtelijk assortiment
Eenvoudig op maat te maken
Groot toepassingsbereik

De oplossing van AXA

AXA Oyster®

Openwrikken

•
•
•

AXA Barrièrestangen
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De oplossing van AXA

Gaatjes boren

Insluipen

1

Inbraakmethode

Inbraakmethode

Inbraakmethode

VOOR DE MEEST
VOORKOMENDE
INBRAAKMETHODES
HEEFT AXA EEN
OPLOSSING
BEDACHT

ZO CREËERT U
AXA’S VEILIGSTE
RAAM

AXA partner programma

www.axa project security.com

AXA partner programma

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.

AXA MAAKT
NEDERLAND
VEILIGER

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

www.axa project security.com

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

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.

© 2017 Allegion
allegion.com

