
P O S T  E N  E G E R 

Eén aanspreekpunt voor elektronische toegangscontrole 
en hang- en sluitwerk 

“Van ontwerpfase tot en met onderhoudsfase”
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WELKOM

P+E 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 ontwerpfase 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 welke 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 waar een verkoopkantoor, projectbureau 
en showroom zijn gevestigd. Assemblage en Logistiek zijn gevestigd in Rhenen.

Sjaak Harms en Gerrit Bijvank | 
directeur en algemeen directeur van Post en Eger
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Opdrachtgever SHPC (Schiphol Hotel Property Company) 

heeft Post en Eger gevraagd hen tijdens de bouw van het 

nieuwe Hilton te adviseren, coördineren en de levering van 

het hang- en sluitwerk te verzorgen. 

Vanzelfsprekend dient er bij de oplevering van een hotel 

als het Hilton rekening gehouden te worden met eisen 

op het gebied van brandwerendheid en vluchtroutes om 

de veiligheid van zowel het personeel als de bezoekers te 

kunnen waarborgen.

Aan de hand van deze wensen en eisen van de 

opdrachtgever heeft P+E middels BIMlink passende 

hang- en sluitwerkstaten opgesteld. Hierin vinden we 

onder andere de Twin-line projectscharnieren, Top-Line 

projectsloten en het flush deurbeslag terug, aangevuld met 

verschillende accessoires. Door de perfecte afstemming 

van de te gebruiken materialen kan Post en Eger een 

extreem lange levensduur garanderen.

ASSORTIMENT

Compleet, divers en bovenal oplossingsgericht. 
Het assortiment van Post en Eger is uitgebreid en veelomvattend. Bij de samenstelling daarvan heeft Post 
en Eger oplossingsgericht denken, handelen en produceren altijd voorop gesteld. Post en Eger hecht 
veel waarde aan service, zorg en nazorg. Kwaliteit die ook betaalbaar is. Ook de jarenlange ervaring 
en know-how stelt Post en Eger graag ter beschikking. Kennis van nationale en internationale normen 
en (bouw) regelgeving is voor de medewerkers van Post en Eger vanzelfsprekend en is onlosmakelijk 
verbonden aan een hoogwaardig hang- en sluitwerk advies. Post en Eger staat voor innoveren, 
ontwikkelen en oplossingen bieden, zelfstandig of met zijn partners. Of het nu gaat om betrouwbare 
sloten, design deurbeslag naar eigen ontwerp of high-end mechatronische sloten en sluitsystemen.

OVERZICHT

Twin-Line® kogelstift paumelles en projectscharnieren
Deursluiters
Sloten voor metalen en houten deuren, veiligheidssloten, anti-paniek sloten
Mechatronische sloten voor metalen en houten deuren
Deurnaalden
Cilinder sluitsystemen mechanisch en mechatronisch
Gebouwsluiting managementsystemen
Keri Systems; elektromechanische sluitsystemen en toegangscontrole systemen
RVS deurbeslag, veiligheidsbeslag, anti-paniekbeslag en glasdeurbeslag
Lichtmetalen deurbeslag, veiligheidsbeslag, anti-paniekbeslag
Design deurbeslag
Interieur toebehoren
Toebehoren voor leuningen en ballustrades

DESIGN

Naast ons complete assortiment voor de woon- en utiliteitsbouw biedt Post en Eger een exclusieve lijn RVS
project design deurbeslag ontworpen door gerenommeerde architecten en ontwerpers waaronder Erick
van Egeraat, Hans van Heeswijk, JanJaap Ruijssenaars en Cees Dam.
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“ERICK”

Designing of buildings is more than collecting components 

and products; sometimes while focussing on visual effects, 

sometimes merely obsessed with its functionality. 

The quality of great buildings is a result of addressing 

or prioritizing not one, but all senses; physical, visual, 

intellectual, but also sound, odor and tactile. What do you 

sense or feel? How does it feel when you touch it? 

For this reason a door, but even more its lock and its 

handle are so important for our appreciation of any 

relevant constructed place, whether it being a house or a 

public building.

Contemporary doorhandles are often too ridgid in their 

design to be truly comfortable.

That’s why I wanted to design a door handle that is both 

comfortable and elegant, slick and strong; a handle that 

makes you want to open and close a door over and over 

again.

Erick van Egeraat

SAMENWERKING

Post en Eger voert een hoogwaardig assortiment hang- en sluitwerk. Om deze kwaliteit te borgen werkt 
Post en Eger samen met een aantal vooraanstaande Europese producenten van deze producten. Veelal 
produceren zij producten naar de specificaties van Post en Eger zodat zij passen in ons assortiment en 
specifiek geschikt zijn voor de Nederlandse markt. Post en Eger heeft exclusieve samenwerking met:

Glutz 
- Sloten, meerpuntsloten en elektromechanische sloten, sloten voor inbraakwerende en vluchtdeuren
- Roestvast stalen deurbeslag en raambeslag. Design beslag en inbraakwerend beslag
- Twin-Line® kogelstift paumelles, project scharnieren en glasdeur scharnieren

MSL (CH)
- Enkelvoudige- en meerpuntssluitingen voor metalen ramen en deuren
- Inbraakwerende en vluchtdeur sloten

Keri Systems
- Toegangscontrole, geintegreerde digitale video, foto badges, telefonisch toegangsysteem, toegang 

via RFID
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‘WAVE’

Een deurkruk is het eerste onderdeel dat je letterlijk in je 

hand houdt als je een gebouw of een vertrek binnenstapt. 

Dus is goed ontworpen hang- en sluitwerk en vooral een 

goede deurkruk belangrijk voor een gebouw. Het zegt je 

direct iets over het ontwerp, de ambitie, de gevoeligheid, 

de afwerking en de kwaliteit van het geheel. Een ingetogen, 

vloeiende vorm en de tactiliteit van de kruk kunnen je 

daarbij het gevoel geven dat je welkom bent.

Hans van Heeswijk architecten
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Post en Eger steunt ondernemende mensen in ontwikkelingslanden
Bij P+E vinden we het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en ons in te zetten voor een betere 
wereld. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het werk van Oxfam Novib te steunen. Zij zetten zich in 
voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij hun microfinancieringsprogramma 
krijgen ondernemende mensen daar een krediet. En daarmee krijgen ze de kans een eigen bedrijfje en 
een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zo kunnen mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst. Oxfam 
Novib helpt ons om ons ambassadeurschap en onze maatschappelijke betrokkenheid naar buiten toe 
uit te dragen.

Bij Post en Eger is iedereen gelijk
Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen waarde toevoegen aan uw bedrijf, dat heeft 
ook Post en Eger ondervonden. Sinds 2007 werken we samen met deze doelgroep. De bemiddeling loopt 
via IW4, een organisatie die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt om werk te vinden.
Al onze medewerkers vinden het belangrijk om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. 
Iedereen staat er voor honderd procent achter. Algemeen directeur Gerrit Bijvank vindt het 
vooral mooi om te zien hoe medewerkers opbloeien in de loop der tijd.  “Over het algemeen is het 
zelfvertrouwen van medewerkers uit deze doelgroep laag. Maar dat zie je vaak met de maand groeien.
Een medewerker, die vroeger nog niet eens brood bij de bakker durfde te bestellen, kwam laatst 
naar me toe. Hij wilde wat verbeterpunten voor het proces aan mij voorstellen. Dat is toch super?”  
De uitdaging bij het werken met medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt zit volgens 
Bijvank vooral in de communicatie. “Wij betrekken deze medewerkers overal bij en dat werkt goed. Zo 
voelen ze zich ook betrokken en willen ze graag samen werken aan een goed resultaat.
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REFERENTIES

Post en Eger heeft talloze nationale en internationale referenties in de zorgsector, financiële sector, het
onderwijs, de overheid, defensie en de commerciële utiliteitsbouw waaronder;

• De Rotterdam
• Schiphol Hilton
• Schiphol Luchthaven
• Centraal Station Amsterdam
• Politiebureau De Yp Den Haag
• Buckingham Gate 6-9 Londen
• Sberbank University Campus Moskou
• Amtrack
• Boise Airport, ID
• Empire State Building
• IBM
• New York City Housing Authority
• San Salvador Airport
• Seattle-Tacoma Airport, WA
• Southwest Airlines
• State of California
• State of Idaho, Health and Welfare Dept. 
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De Rotterdam

De Rotterdam, een project waar Post en Eger 

met 105.000 deurbeslagproducten zevenduizend 

deuren heeft voorzien.

Een prachtige klus die met behulp van het online 

platform BIMlink succesvol is opgeleverd.

BIMlink geeft van alle deuren van De Rotterdam 

onder meer de bijbehorende afmetingen, de 

beslagcode en de mate van brandwerendheid 

weer. In het overzicht zit een productlijst van 

het hang- en sluitwerk. Dat komt van pas bij 

de planning van een project zodat bijvoorbeeld 

de voorbereiders weten welke producten ze in 

welke aantallen moeten inkopen. De uitvoerenden 

kunnen op die manier ook nagaan hoe de deuren 

eruit moeten komen te zien. Bovendien kan de 

beheerder in  een later stadium via BIMlink extra 

producten bestellen en zien wat dat kost.

BIMlink is reeds succesvol toegepast binnen een 

aantal projecten en heeft bewezen de efficiëntie te 

bevorderen en mede daardoor kosten besparend 

te zijn.
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Lia de Bruyn conceptontwikkeling & 

interieurarchitectuur, vertaalt uw visie 

in ruimte en meer...

SCHIPHOL LUCHTHAVEN

Schiphol is met ruim 55 miljoen passagiers op jaarbasis de op vier na drukste 
luchthaven van Europa. Met zoveel passagiers, bezoekers en personeel heeft 
veiligheid de hoogste prioriteit, echter zijn comfort en duurzaamheid ook van 
groot belang. Het assortiment van P+E heeft al voor verschillende ruimtes 
in Schiphol uitkomst geboden betreffende deurbeslag, toegangscontrole, 
drangers en verschillende accessoires.

HILTON SCHIPHOL

Vanzelfsprekend dient er bij de oplevering van een hotel als het Hilton 
rekening gehouden te worden met eisen op het gebied van brandwerendheid 
en vluchtroutes om de veiligheid van zowel het personeel als de bezoekers 
te kunnen waarborgen. Aan de hand van deze wensen en eisen van de 
opdrachtgever heeft P+E middels BIMlink passende hang- en sluitwerkstaten 
opgesteld.

POLITIEBUREAU DE YP - DEN HAAG

In de Yp trainen politiemedewerkers hun beroepsvaardigheden, worden 
studenten opgeleid en zijn verschillende onderdelen van de eenheid Den Haag 
gehuisvest, zoals de meldkamer en bureau verkeer. Beveiliging was leidend 
in de organisatie van het programma. Per verdieping neemt de mate van 
beveiliging toe. Post en Eger verzorgde de toegangscontrole en het hang- en 
sluitwerk om zo een veilige, comfortabele en duurzame ruimte tot stand te 
brengen.
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Optimaal inbraakwerend
Comfortbediening & WoonKeur
Smal en strak balkprofiel
Extreem lange levensduur

Zeer hoog draagvermogen
Esthetisch ongeëvenaard
Optimaal inbraakwerend
Brandwerend 60 minuten
Extreem lange levensduur

P+E TWIN-LINE® PROJECTSCHARNIEREN 
EN PROJECTPAUMELLES 
met visie op het afhangen van ramen en deuren

Brandwerend 60 minuten (EN 1634-1/NEN 6069)
Unieke zware slotkasten
Standaard voorzien van fluisterschoot
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE® PROJECTSLOTEN
met visie op het geruisloos sluiten van deuren

1 2

P+E BALKESPAGNOLETTEN
voor ramen en deuren
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Gebruikerscategorie 3 en 4 EN 1906 : 2002
Brandwerend EN 1634-2 : 2006 - 10
Voldoet aan vluchtwegvoorschrift EN 179
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE® ROESTVAST STAAL
PROJECT DEURBESLAG 
met visie op esthetica en techniek

43

P+E TOP-LINE®

BIM ADVIES- EN KEUZEBESTEK UTILITEITSBOUW
(elektro)mechanisch hang- en sluitwerk voor het top- en middensegment
van de utiliteitsbouw conform de nieuwe eisen van het Bouwbesluit

Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadres 

De Oude Molen 2

1184 VW AMSTELVEEN

Factuuradres

Postbus 128

3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

t  +31 (0)20 694 73 33

e info@posteneger.nl

No Risk Concept faal- en onderhoudskosten
Tijdwinst tot 60%
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www.posteneger.nl 2014.0?.4500 E

TOEPASSINGSGEBIED:  Ziekenhuizen, zorginstellingen, ministeries, gemeentehuizen, luchthavens, 
gerechtshoven, musea, luxe kantoren, bedrijfsgebouw enzovoorts

10A

Gebruiksgarantie 20 jaar*

Geïntregreerde microschakelaar voor
standsignalering**
Inbraakwerend ENV 1627 klasse 3
Brandwerend DIN EN 1634*
Paniekfunctie B/E (zelfvergrendelend)
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
(SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE 
nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten
van metalen, kunststof en houten (dubbele) deuren en vluchtdeuren

5B

5C
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P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK
met visie op bestaande en nieuwe normen
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Swiss Made

PATENT
aangemeld

Brandwerend*
Inbraakwerend tot zwaardere klasse*
Extreem lange levensduur

Inbraakwerend zwaardere klasse
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
EPC reductie 0,03
Extreem lange levensduur

5A
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Swiss Made

P+E TOP-LINE SECURE®

DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
“POSITON-3” 
zware uitvoering met nieuwe visie op WoonKeur, 
levensloopbestendig en blijvend probleemloos
openen en sluiten van houten (dubbele) deuren

mailto:info@posteneger.nl
http://www.posteneger.nl/
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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.nl 

Volg ons op

mailto:info@posteneger.nl
http://www.posteneger.nl/

