
P+E ONZICHTBARE SLOTEN
een slimme manier om uw kostbaarheden te beschermen



P O S T  E N  E G E R

architectural hardware solutions Post en Eger levert als producent en leverancier van hoogwaardig hang- en sluitwerk en  
toegangscontrole oplossingen een belangrijke bijdrage aan de toenemende behoefte van de  
eindgebruiker aan veiligheid, duurzaamheid, privacy en esthetiek.

Eén aanspreekpunt voor elektronische toegangscontrole en hang- en sluitwerk, van ontwerp-
fase tot en met onderhoudsfase. “De klant wil het steeds vaker en wij zijn er klaar voor”.

P+E richt zich op de advisering van vergrendelingsvraagstukken voor professionele (eind) 
opdrachtgevers en architecten. Door vroeg tijdens het ontwerpproces betrokken te zijn  
kunnen wij waarde toevoegen met het aanbieden van sluitende totaaloplossingen.  
Het P+E merk staat voor het aanbieden van oplossingen, dat vraagt om zeer alert, deskundig  
en interactief reageren van het team met een hoge mate van service en ontzorgen.

Kiezen voor Post en Eger betekent kiezen voor;
• Veiligheid, duurzaamheid, privacy en esthetiek 
• Producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, met een garantie van 20 jaar
• Een kleine organisatie die snel kan schakelen met haar partners
• Een ervaren team dat op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt en hierop  

anticipeert
• Het leveren van producten op maat
• Circa 2500 producten die uit voorraad leverbaar zijn

P+E heeft zijn huisvesting in Amstelveen met een verkoopkantoor, projectbureau en showroom. 
Assemblage en Logistiek zijn gevestigd in Rhenen.

VEILIGHEID, PRIVACY EN DUURZAAMHEID

3P+E ONZICHTBARE SLOTEN een slimme manier om uw kostbaarheden te beschermen



P+E DUO TAPGAT SLOT 
creëer een ‘onzichtbare’ deur met dit slot

Toepassingen
• Winkels: kleine opslagplaatsen
• Kantoren: vergaderruimten, kantoor binnendeur
• Openbaar: toiletten
• Woning: laden en schuifdeuren

Techniek
• RFID kaarten en RFID sleutelhanger
• 125 kHz frequentie
• EM4200, EM 4450 of Hitag
• Bereik tot 30 mm

• Toegangscontrole tot 50 gebruikers

Eigenschappen
• Werkzaam d.m.v. batterij (met lege batterij indicatie)
• 30.000 openingen per batterij
• Optioneel nooduitgang
• Programmeren zonder PC of software
• Gemakkelijk te installeren en sterk

Versies
• Bolt: openen en sluiten met sleutel
• Latch: sluit automatisch na 3 seconden
• Sliding: schuifdeur set
• Button: zichtbare knop met LED knipperlicht

om te ontgrendelen (vast in de kamer)
• Externe antenne
• 3V openen/sluiten, 6-12V openen/sluiten
• Optioneel met toetsenbord

Toepassingen
• Kluisjes
• Laden
• Schuifdeuren

Techniek
• RFID kaarten en RFID sleutelhanger
• 125 kHz of 13,56 mHz
• EM4200, EM 4450, Hitag of Mifare
• Bereik tot 30 mm

• Toegangscontrole tot 50 gebruikers

Eigenschappen
• Werkzaam d.m.v. batterij of voeding
• 30.000 openingen per batterij
• ‘Deur open alarm’ optioneel
• Gym versie (vrije slot keuze) optioneel
• Programmeren zonder PC of software
• Gemakkelijk te installeren en sterk

Accessoires
• Glas-set
• Metalen kasten set
• Externe antenne
• Toegang controle-eenheid met relaisuitgang
• Metalen behuizing voor zware beveiligingstoepassingen
• SOLO master/slave configuratie mogelijk voor groepen

met gelijksluitende sloten
• Speciale bekabeling mogelijk met 2,5 tot 16V openen/sluiten
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CV-0093-960-066CV-0093-960-000
P+E SOLO MEUBEL SLOT 
een ‘onzichtbaar’, elektronisch slot voor veelvoudig gebruik 



Toepassingen
• Glazen schuifdeur 
• Houten of metalen schuifdeuren
• Geschikt voor 2 schuifdeuren

Techniek
• RFID kaarten en RFID sleutelhanger
• 125 kHz frequentie
• EM4200, EM 4450 of Hitag 
• Bereik tot 30 mm 

• Toegangscontrole tot 50 gebruikers

Eigenschappen
• Werkzaam d.m.v. batterij (met zwakke batterij indicatie)
• 30.000 openingen per batterij
• Programmeren zonder PC of software
• Gemakkelijk te installeren en sterk

Versies
• Glazen deuren: 10 en 13 mm afstand (deur + afstand)  
 + 3M bevestigingstape
• Houten deuren: 15, 17, 21, 24 afstand (deur + afstand)  
 + schroeven
• Opvulplaat 1 mm voor fijnafstelling 
• Afwijkende lengte op aanvraag

Toepassingen
• Glazen schuifdeur 
• Houten of metalen schuifdeuren
• Geschikt voor 2 schuifdeuren

Techniek
• RFID kaarten en RFID sleutelhanger
• 125 kHz frequentie
• EM4200, EM 4450 of Hitag 
• Bereik tot 30 mm 

• Toegangscontrole tot 50 gebruikers

Eigenschappen
• Werkzaam d.m.v. batterij (met zwakke batterij indicatie)
• 30.000 openingen per batterij
• Programmeren zonder PC of software
• Gemakkelijk te installeren en sterk

Versies
• In wit of zwart 
• Andere RAL-kleuren op aanvraag (alleen bij grotere aantallen) 
• Glas versie voor deuren 3-10 mm
• Hout versie voor deuren 10-19 mm
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CV-0093-960-067 CV-0093-960-068
P+E TWO ‘ONZICHTBAAR’ SCHUIFDEUR SLOT 
voor onzichtbare toepassing op schuifdeuren

P+E ONE SCHUIFDEUR SLOT 
de eenvoudige en werkende oplossing voor schuifdeuren 



P+E BEETLE SLOT 
een van de kleinste sloten

P+E TEN TOETSENBORD
een elegante manier om waardevolle dingen te beschermen

Toepassingen
• Laden (zijkant/achterkant)
• Kluisjes
• Binnendeuren
• Schuifdeuren (meubels en kamers)
• Caravans
• Schepen
• Glazen vitrines

Techniek
• Opvolger van het SOLO. slot
• 2,5 tot 16V open/sluiten

Eigenschappen
• Afmeting: 40 x 40 x 12 mm
• Vele soorten kabels en stoppen
• Te combineren met verschillende soorten vergrendeling
• Sterke metalen behuizing
• Geen continu stroomverbruik (motor binnenin)
• Oplossing op maat met groot spanningsbereik

Toepassingen
• Kasten
• Laden
• Schuifdeuren (een slot per deur)

Publieke versie 
• Vrij te kiezen code is handig voor:
 - Hotelkluis 
 - Kluisje in winkelcentrum  
 - Kastjes in sportzaal of sauna
 - Hoofdcode als algemene sleutel

Privé versie 
• Openen met eigen code (aan te passen) voor:
 - Kast op kantoor
 - Apothekerskast, wapenkast 
 - Waardevolle spullen in winkels en restaurants
  
Eigenschappen
• Werkzaam d.m.v. batterij (met zwakke batterij indicatie)
• 30.000 openingen per batterij
• Gemakkelijk te installeren en sterk

Verpakking 
• Toetsenbord 
• Slotgedeelte met batterijhouder (inwendig)
• Schroeven voor 16 mm deurdikte 
• Duwer om deur automatisch te openen
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CV-0093-960-064 CV-0093-960-062



REFERENTIES

Post en Eger heeft talloze nationale  
en internationale referenties:
- de zorgsector
- de financiële sector
-  het onderwijs
- de overheid
- defensie
- commerciële utiliteitsbouw
- de hotelwereld

a smart way to protect your valuable things10

P O S T  E N  E G E R

architectural hardware solutions

Hilton Hotel - Schiphol

P+E ONZICHTBARE SLOTEN



Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadres 

De Oude Molen 2

1184 VW AMSTELVEEN

Postadres

Postbus 128

3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

t  +31 (0)20 694 73 33

e info@posteneger.nl

www.posteneger.com

Volg ons op
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