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Meer dan een uitstekende verpakking

Wat mag je verwachten van een verpakkingsconcept?

Juist die uitgangspunten die we net noemden zijn

Optimale bescherming van de verpakte producten?

benut in de ontwikkeling van ons nieuwe verpakkings

Uiteraard. Dat het verschillende mogelijkheden biedt

concept. Daarom is dat meer geworden dan uitslui

voor een eigen en flexibel gebruik? Zeker. Bij CES vin

tend de oplossing van een verpakkingsprobleem. Op

den we echter dat je van een goede verpakking meer

meerdere manieren wordt het werk van vakhandel

mag eisen. Zo zien wij dat.

en monteurs vereenvoudigd en versneld.

Wie door de ogen van de vakhandel en de monteur

Sleutels en cilinders controleren op volledigheid was

k ijkt, ziet onmiddellijk dat een verpakking volledig

tot nu toe een behoorlijke uitdaging, net als de gerichte

moet zijn toegesneden op de eisen van gebruikers.

toewijzing van verschillende sleutels. Die problemen

Denk aan zaken als een eenvoudige, maar wel gron

behoren vanaf nu tot het verleden. En na controle kan

dige controle, grote overzichtelijkheid en praktisch

de montage snel en efficiënt worden gerealiseerd.

in gebruik op de werkplek.

Met de nieuwe verpakkingen is een nieuwe koers inge
zet, vanaf de vakhandel tot en met de eindmontage.

Een perfecte verpakking voor elke opdracht

Hoofdsleutel tray

Monosleutel tray

Cilinder tray

Een perfecte verpakking voor elk sluitsysteem
Planning en bestelling
• 	Modulair verpakkingsconcept voor alle denkbare
sluitsystemen
• 	Uitgekiende planningsmogelijkheden, variërend
van minder gecompliceerde sluitsystemen tot en
met zeer complexe sluitsystemen in verschillende
montagestappen
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Logistiek naar de vakhandel
• 	Compacte verpakking voor eenvoudige verzending
van losse pakketten
• 	Uitstekende productbescherming; elk onderdeel
blijft op zijn plek
• 	Stevige verpakking als waarborg voor een foutlo
ze/veilige pakketverzending
• 	Perfecte verzending met UPS-pakketpost, apart
of als UPS-verzamelzending
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Goederenontvangst en – controle
• 	Duidelijk etiket over de inhoud van het pakket
(Pakket- en commissienummer)
• 	Directe overdracht van de bestelling is mogelijk

• 	Pakbon zorgt voor een snelle identificatie van de
cilinders in het pakket
• 	Duidelijke opschriften over de pakket-inhoud

Minder werk bij montage
Voorbereiding en montage
• 	Alleen materiaal dat werkelijk nodig is gaat naar
de bouwplaats. Bijvoorbeeld: bij generale hoofd
sleutelsystemen worden cilinders met de generale
hoofdsleutel ingebouwd. Mono- en hoofdsleutels
hoeven niet gelijk uitgegeven te worden en blijven
achter bij de beheerder.
• 	Opnieuw verpakken is niet nodig; de leveringsver
pakking is gelijk het montage-plateau
• 	De trays zijn stapelbaar en liggen daardoor
stabieler op de montagewagen
• 	Meerdere monteurs kunnen gelijktijdig cilinders
inbouwen, de inbouwtijd wordt drastisch verkort

Sleuteloverdracht aan de eindgebruiker/klant
• Overzichtelijke en geordende sleuteloverdracht
• Helder overzicht per sleutel
• 	Verpakking staat borg voor een langdurige opslag
en gebruik op termijn

Duurzame verpakking
• 	Materiaal bevat geen HBCD
• 	Recycling middels de kunststof- en papierafval
scheiding
• 	Meermalig gebruik mogelijk
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