LIPS Freedom Line
Paniekopeners
Veelzijdig in veiligheid

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Veelzijdig in maatvoering
Het assortiment van LIPS Freedom Line bestaat uit verschillende onderdelen:
- Paniekstang met recht design 860 en 1160 mm
- Paniekstang met rond design 910 en 1210 mm
- Paniekbalk met recht design 860 en 1160 mm

- Paniekbalk met rond design 860 en 1160 mm
- Buitenbeslag krukbediening met rond en recht design
- Buitenbeslag knopbediening met rond en recht design

In onderstaand overzicht ziet u precies het volledige assortiment en de manier waarop u de verschillende onderdelen
praktisch samenstelt voor de productcode die aansluit op uw specifieke situatie.
Bestelcodes paniekbalken Freedom Line
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Kleurcodering mechanisme
Z = zwart / W = wit / G = zilvergrijs
Kleurcodering duwstang of duwbalk
Z = zwart / W = wit / G = zilvergrijs / R = rood
Indicatieve lengte balk/stang
09 = 900 mm / 12 = 1200 mm
Glijstangen voorzien van afdekkappen
Sluitpunten
E = Enkel sluitpunt / Z = 2 -3 zijwaartse sluitpunten /
M = 2 verticale sluitpunten + 0/1 horizontaal
Dagschootblokkering
1 = ja
Paniekopener voorzien van doggingfunctie is niet
geschikt voor brand/rookwerende deuren
Doggingfunctie 0 = nee
Stalen dagschoot inclusief blokkering
1 = ja
Design
R = Rond (radial) / T = Recht (triangle)
Product type en Uitvoering
A = Paniekopener, stang uitvoering
B = Paniekopener, balk uitvoering
Groep
FL = Freedom Line

Bestelcodes buitenbeslag Freedom Line
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Kleurcodering
Z = zwart / W = wit / G = zilvergrijs
Beslag uitvoering
10 = Kruk / 20 = Knop
Anti-vandalismefunctie voor kruk
1 = ja / 0 = nee
17 mm Europrofiel Cylinder
1 = ja / 0 = nee
Design
R = Rond (radial) / T = Recht (triangle)
Product type
OT = buitenbeslag
Groep
FL = Freedom Line

Door Opening Solutions:
De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken
ASSA ABLOY Nederland wil oplossingen bieden die aansluiten op de
unieke eisen die opdrachtgevers nú stellen. Daarom combineren wij
ons productaanbod met alle diensten en services die maar nodig zijn
om voor u oplossingen op maat te verzorgen. We noemen dat
Door Opening Solutions. We inventariseren de wensen, adviseren over
de mogelijkheden, ontwikkelen sluitplannen, combineren producten
en garanderen de kwaliteit, zonder extra kosten. Waar mogelijk baseren
we ons bij dit alles op bestaande toepassingen, waar nodig bedenken
en produceren we iets compleet nieuws.
Meer weten?
Vraag uw leverancier of één van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

De services en garanties van ASSA ABLOY
ASSA ABLOY Nederland biedt alle zekerheden en extra’s die u van een
marktleider mag verwachten. Onder meer in de vorm van Life Cycle
Support: ons op maat gesneden onderhoudscontract, waarbij u
profiteert van preventief onderhoud, aantrekkelijke tarieven en voorrang bij storingen. Bovendien bieden we uiteenlopende garanties
zwart-op-wit. Variërend van NEN-EN- & ISO-normen, SKG-waarderingen
en VCA-certificaten tot onze eigen Triple-10 garantie (tien jaar garantie
op de combinatie van LIPS Octro cilinders, insteeksloten uit de
2400-serie en rvs-beslag).

De vrijheid van veelzijdigheid
Paniekopeners die werken onder alle omstandigheden? Die goed ogen in iedere omgeving? Die zich prima laten
toepassen in uw specifieke situatie? En die bovendien betaalbaar zijn? Dat zijn de paniekbalken en -stangen, inclusief
buitenbeslag, uit de Freedom Line van LIPS. Een veelzijdige lijn aan vluchtwegcombinaties die bij uitstek geschikt zijn
voor kleinschalige toepassingen. En dat alles zonder concessies te doen aan kwaliteit en uitstraling.
LIPS Freedom Line staat voor:
- Betrouwbare paniekopeners
- Veiligheid en zekerheid
- Een aantrekkelijke prijs
- Een overzichtelijk assortiment met brede toepassingen

Veelzijdig in uitvoering
De LIPS Freedom Line leent zich bij uitstek voor plaatsing
op vluchtdeuren in kleinschalige omgevingen met een
overzichtelijk aantal gebruikers en dito vluchtroutes.
Van bedrijfsgebouwen en appartementcomplexen tot
bijvoorbeeld winkelpanden, sportkantines of scholen.
En hoewel het aantal vluchtdeuren in dergelijke situaties
meestal gering is, heeft elk van deze omgevingen weer
zijn eigen eisen en voorwaarden ten aanzien van vlucht-

Pullman schoot

veiligheid. De stangen en balken uit de LIPS Freedom Line
kennen een drietal uitvoeringen waarmee u ruim kunt
combineren en variëren. Voor enkele en dubbele deuren
zijn meerdere sluitingen mogelijk. Zo laat de LIPS
Freedom Line u alle vrijheid om de onderdelen toe te
spitsen op uw specifieke situatie. Ten slotte worden de
verticale stangen netjes afgewerkt met afdekkappen.

Dagschootvergendeling

Veelzijdig in verwerking
De LIPS Freedom Line is toepasbaar op vluchtdeuren
van hout, staal, aluminium en kunststof. Hierbij zijn de
paniekstangen en -balken links of rechts te plaatsen
en enkelzijdig te monteren of in combinatie met buitenbeslag. En door montage op het deurblad is plaatsing
bovendien uiterst eenvoudig. Iets dat ook geldt voor
het buitenbeslag. Beschikbaar met en zonder 17 mm
cilindersparing en geschikt voor een deurdikte tot

65 mm. Wanneer het buitenbeslag een cilindersparing
heeft, is deze geschikt voor een standaard enkele
profielcilinder 30 + 10 mm. De onderdelen van de
LIPS Freedom Line passen op deuren met een maximale
hoogte van 2350 mm, een maximale breedte van
1300 mm en een maximaal gewicht van 200 kg.
Voor hogere deuren tot 3200 mm is een verlengset
verkrijgbaar.

Veelzijdig in design
Vorm en functie gaan hand in hand in de LIPS Freedom Line. Want behalve voor een goede werking en brede
toepasbaarheid, kiest u bij deze paniekopeners voor oplossingen die ook nog eens aansluiten op de sfeer en stijl
van uw interieur.
Vorm
Alle paniekbalken en -stangen uit deze serie zijn verkrijgbaar in twee vormgevingen: recht en rond design.
Zo kunt u vrij variëren tussen stangen en balken, zonder

dat u voor designafwijkingen komt te staan. Ook de stijl
van het buitenbeslag, dat tevens beschikbaar is in een
rechte en een ronde variant, kunt u laten aansluiten op
de vormgeving die u kiest.

Kleur
Verder biedt de LIPS Freedom Line ook nog eens de mogelijkheid om te kiezen uit een vijftal kleurcombinaties:
zilvergrijs op zilvergrijs (RAL 9006), zwart op zwart (RAL 9005), wit op wit (RAL 9010), zwart op rood (RAL 3000)
en zilvergrijs (RAL 9006) op rood. En ook het buitenbeslag is in drie kleuren beschikbaar: zwart, zilvergrijs en wit.
Zo laat u uw complete hang- en sluitwerk rond vluchtwegtoepassing passen bij de uitstraling van uw interieur.

RAL 9006

RAL 9010

RAL 9005

RAL 3000

Buitenbeslag
Het buitenbeslag uit de LIPS Freedom Line past qua kleur
en vorm precies bij de door u gekozen paniekbalken en
-stangen. Zo heeft u ook hier de optie van een recht of
rond design en kunt u kiezen uit de kleuren zwart, wit
en zilvergrijs om het plaatje compleet te maken. Verder
is er de mogelijkheid om een knop- of krukbediening te
kiezen. Bij de krukbediening profiteert u dan van de extra

anti-vandalismefunctie. Hierbij slaat de kruk bij een kracht
van 17Nm door en kunnen zowel krukstift als slot niet
geforceerd worden. Standaard beschikt het buitenbeslag
over de afsluitdiscipline, waarbij de sleutel pas weer uit
de cilinder aan de buitenzijde kan worden genomen als
het slot vergrendeld is. Ten slotte biedt het buitenbeslag
volop montagegemak, met de keuzemogelijkheid voor
een 17 mm Europrofielcilinder.

Veelzijdig in veiligheid

NEN-EN 1125

Zoals u van een marktleider als ASSA ABLOY mag verwachten, voldoen de paniekbalken en -stangen uit de
LIPS Freedom Line aan de geldende eisen. Zo beschikt
het assortiment over de belangrijke CE-markering:
een kwaliteitslabel dat aangeeft dat de producten in
kwestie zijn getest en beoordeeld volgens Europese
specificaties. Daarnaast voldoet het assortiment aan de
geldende NEN-EN 1125 normering: 37611322A voor
paniekstangen en 37611322B voor paniekbalken.
De LIPS Freedom Line is bovendien standaard geschikt
voor toepassing op brand- en/of rookwerende deuren

door een stalen dagschoot met inbraakwerende dagschootblokkering en stalen sluitplaten. Voor wat betreft
het buitenbeslag zijn er ook veiligheidsmaatregelen.
Buiten de anti-vandalismefunctie is er een instelbare
afsluitdiscipline: bij opening vanaf de buitenzijde kan
de sleutel pas weer uit de cilinder worden genomen
als het slot weer vergrendeld is. Hierdoor weet u altijd
zeker dat de deur afgesloten is. Tot slot kan iedereen de
paniekbalken en -stangen met een minimale inspanning
openen. Dus ook bijvoorbeeld kinderen, senioren of
mindervaliden.

Paniekstang in rond design

Paniekstang in recht design

Paniekbalk in rond design

Paniekbalk in recht design

Krukbeslag in rond design

Knopbeslag in rond design

Krukbeslag in recht design

Knopbeslag in recht design

De paniekbalken- en stangen uit
de LIPS Freedom Line zijn op
allerlei manieren te plaatsen.
Afhankelijk van de situatie van uw
vluchtdeuren kunt u meerdere
sluitpunten kiezen. In dit
overzicht ziet u de verschillende
varianten, die meteen als leidraad
kunnen dienen bij het samenstellen van de productcode op de
pagina hiernaast.
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A Enkele deur, 1 sluitpunt
B Enkele deur, 2/3 sluitpunten
C Enkele deur, 2/3 zijsluitpunten
D Dubbele deur, 3 sluitpunten
E Dubbele deur, 4 sluitpunten
F Dubbele deur, 4/5 sluitpunten

Welkom bij ASSA ABLOY. Wij creëren vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat een huis of gebouw
optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimten zorgeloos te kunnen betreden én te verlaten. De vrijheid van flexibiliteit, om oplossingen te kiezen die het beste bij u passen. Als wereldmarktleider in ‘door opening
solutions’ ontsluit ASSA ABLOY voor u dan ook alle mogelijkheden voor vergrendeling en ontgrendeling.
Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen zich meerdere vertrouwde spelers, in combinatie met drie kwaliteitsmerken die zich al ruimschoots hebben bewezen: LIPS, YALE en IKON. Samen bieden zij een assortiment dat ongekend
veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische sloten en cilinders tot complete systemen voor
vluchtwegtechniek en toegangscontrole.

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer
Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 05
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl

