
SMART ENTRANCE – TOUCH-TO-OPEN
Smart Entrance – Touch-To-Open combineert hoog waardige 
mechanica met moderne elektronica. Het maakt het 
mogelijk met een aanraking een binnendeur te openen en 
te sluiten. Deze technologie zorgt niet alleen voor meer 
comfort en een veranderde gebruikservaring, maar biedt 
ook geheel nieuwe mogelijkheden voor het interieur.
Smart Entrance zorgt voor een bijzondere ervaring van 
de gebruiker bij het contact met de deur. De deur wordt 
door het aanraken van de klink automatisch geopend. 
De draaibeweging komt volledig te vervallen.

SMART ENTRANCE

Uiterlijk
Het openen van een deur met een aanraking stelt een 
nieuwe norm. Het maakt het klassieke draaimechanisme 
van de deurklink overbodig, waardoor er geheel nieuwe 
ideeën voor de vormgeving van de woonruimte ontstaan. 
De bijzonder hoogwaardige uitstraling past op harmonieuze 
wijze bij moderne en architectonisch veeleisende 
woonconcepten.

Akoestiek
Een deurklink met Smart Entrance-technologie draagt 
bij aan het welzijn van de gebruiker, omdat de deuren 
bijzonder licht en stil sluiten.

Haptiek
Wanneer een aanraking voldoende is om een deur te 
openen, is elke andere beweging overbodig. Met de Smart 
Entrance-technologie gaan woonruimtes intuïtief en 
vloeiend open.

Design raakt innovatie
De vormgeving van het interieur is uitgegroeid tot 
een beslissende factor bij stijlvolle architectonische 
concepten. In combinatie met de nieuwe haptiek en de 
bijzondere ervaring bij het contact met de klink wordt uw 
deur een hoogwaardige, design-georiënteerde must-have.

De manier waarop u een ruimte betreedt...

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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SMART ENTRANCE

code uitvoering omschrijving

9469-1020rvs-look

9469-1021rvs-look

 Set Smart Entrance Planum touch-2-open slot (niet-afsluitbaar)

 Set Smart Entrance Planum touch-2-open wc-slot (afsluitbaar)

159,
3

3

8,4

10

3

23
5

30
14

10
2

16
5

55 29

20
9

20

9612
0

20

12,1

53

INBOUWMATEN

9469-1000rvs-look

9469-1001rvs-look

 Set Smart Entrance Venix touch-2-open slot (niet-afsluitbaar)

 Set Smart Entrance Venix touch-2-open wc-slot (afsluitbaar)

Stroomvoorziening: 4 x 1,5V AAA batterij (meegeleverd)

Set bestaat uit: - elektronisch slot
            - magnetische sluitplaat
            - greep

Set bestaat uit: - elektronisch slot
            - magnetische sluitplaat
            - greep

Set bestaat uit: - elektronisch slot
            - magnetische sluitplaat
            - greep

Stroomvoorziening: 4 x 1,5V AAA batterij (meegeleverd)

Stroomvoorziening: 4 x 1,5V AAA batterij (meegeleverd)
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9469-1010rvs-look

9469-1011rvs-look

 Set Smart Entrance Vigo touch-2-open slot (niet-afsluitbaar)

 Set Smart Entrance Vigo touch-2-open wc-slot (afsluitbaar)
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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