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Maximaal in mogelijkheden
LIPS Octro 4000S is het meest geavanceerde en veilige mechanische cilindersysteem uit het aanbod van ASSA ABLOY 
Nederland. Voortkomend uit meer dan 45 jaar ervaring in denkwerk, verfijning en verbetering is LIPS Octro 4000S het 
nieuwste vervolg op de topsystemen die er aan voorafgingen. Als opvolger van Octro 2000S is Octro 4000S uitermate 
geschikt voor toepassing in grote en complexe sluitplannen. Nieuw is het gepatenteerde frontprofiel, dat manipulatie 
vrijwel uitsluit door een extra aangrijppunt in sleutel en cilinder en dat gebruikers - door het patent - een extra  
juridische bescherming biedt tegen het ongeoorloofd kopiëren van sleutels. Bovendien is er de mogelijkheid van 
combinatie en integratie met het elektromechanische cilindersysteem Kek Genie. 

LIPS Octro 4000S staat voor:
- het meest geavanceerde mechanische sluitsysteem
- unieke praktische en juridische sleutelbescherming door gepatenteerde Omega-stift en frontprofiel
- kopieerbeveiliging, nalevering uitsluitend met certificaat
- beveiliging op verschillende niveaus, dankzij SKG®-uitvoeringen Zwaar en Extra Zwaar
- slijtvast systeem voor intensief gebruik
- toepassing in grote en complexe sluitplannen
- integratie met elektromechanisch systeem Kek Genie mogelijk
- een breed assortiment 
- korte levertijden

Maximaal in toepassing
Octro 4000S blinkt met name uit in situaties, waarin de 
eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en 
gebruiksfrequentie zeer hoog zijn. Het systeem is dan 
ook bij uitstek terug te vinden in de utiliteitsbouw, zoals 
in kantoorcomplexen, ziekenhuizen, onderwijsinstellin-
gen en overheidsgebouwen. Het uitgebreide assortiment 
biedt alle ruimte voor toepassing in breed uiteenlopende 
situaties. Hierbij leent Octro 4000S zich voor zowel 
nieuwbouw als toepassing in renovatie. Omdat Octro 
4000S een doorontwikkeling is van een bestaand 

systeem - met beveiliging door middel van patenten - 
biedt het bovendien een uitermate geschikte vervanging 
voor bestaande Keso- en Octro-systemen.

LIPS Octro 4000S voldoet aan alle eisen op het gebied 
van toepassing, installatie en gebruik. Het systeem 
is beschikbaar in een zeer gevarieerd assortiment en is 
uiterst flexibel. Ook in combinatie en integratie met één 
van de meest veilige systemen van LIPS: Kek Genie. 

Frontprofiel Omega-stift



Wat is Kek Genie?

Kek Genie is een elektromechanisch sluitsysteem voor 
grootschalige omgevingen, waar een flexibel sluitplan 
gewenst is vanwege vele gebruikers en toegangs-
protocollen. Kek Genie kan zowel met Octro 4000S 
als bestaande Keso- en Octro-systemen worden 
gecombineerd.

Kek Genie beschikt over geïntegreerde en geavan-
ceerde elektronica die het mogelijk maakt om tot in 
detail te regelen wie wanneer gebruik mag maken  
van welke toegang. Doordat vergrendeling en 
ontgrendeling afhankelijk is van zowel mechanische 
als elektronische codes, is Kek Genie één van de  
meest veilige systemen van LIPS. Als systeem werkt  
Kek Genie uitstekend in combinatie met Octro 4000S, 
dat gebaseerd is op puur mechanische kwaliteiten en 
bij uitstek geschikt is voor deuren met weinig 

wisselingen in toegangsautorisaties. Voegt men 
vervolgens de elektromechanische eigenschappen 
van Kek Genie toe aan deuren met meer wisselingen, 
dan profiteert u van flexibiliteit in het beheer van 
toegangsautorisaties.

Een extra handige toevoeging wordt 
ook nog gevormd door i-Handle: 
elektromechanisch deurbeslag, 
bedoeld voor gebruik op binnen- en 
buitendeuren. Het is compatible met 
LIPS Kek Genie en door eenvoudig de 
Kek sleutel voor het beslag te houden, 
kan met de kruk de schoot van het 
slot bediend worden. 



Maximaal in veiligheid

Maximaal in gemak
Behalve veiligheid zijn flexibiliteit en gebruiksgemak 
belangrijke uitgangspunten bij Octro 4000S. Zo zijn de 
sleutels omkeerbaar te gebruiken en beschikken ze over 
een vergroot sleuteloog. Vanzelfsprekend biedt dit veel 
extra gebruikscomfort. Nog een voorbeeld daarvan zijn 
de kunststof covers voor sleutelogen. Beschikbaar in 

achttien kleuren, zijn deze uitermate geschikt om handig 
en overzichtelijk toegangsautorisaties te verdelen én 
herkenbaar te maken. Verder is gebruiksgemak ook een 
kwestie van duurzaamheid. Als hoogwaardig mechanisch 
systeem kenmerkt Octro 4000S zich door een zeer hoge 
bestendigheid tegen intensief en dagelijks gebruik.

Octro 4000S biedt veiligheid én bescherming op tal van niveaus. Afhankelijk van het gewenste beveiligingsniveau 
kunt u kiezen uit verschillende cilinderklasseringen: de Zwaar en Extra Zwaar inbraakwerende SKG**® en SKG***®.  
En bovenal is de sleutel beveiligd tegen ongeoorloofd kopiëren. Een beveiliging die gebaseerd is op een tweetal 
patenten - op het frontprofiel en de Omegastift - en zo de integriteit van uw sleutelsysteem optimaal waarborgt.  
Ten slotte hanteren we ook bij Octro 4000S het zogenaamde sleutelcertificaat. Sleutels kunnen uitsluitend bij  
LIPS dealers en op vertoon van dit certificaat worden nabesteld.

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. 

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). 

Meer weten? 
Vraag uw leverancier of één van onze adviseurs naar de mogelijkheden.  



 
(S)8800 Dubbele europrofiel cilinder SKG**®   

(S)8800CN Dubbele europrofiel cilinder SKG***®   
    
(S)8801  Enkele europrofiel cilinder SKG**®   

(S)8801CN Enkele europrofiel cilinder SKG***®   
    
(S)8802 Dubbele europrofiel knopcilinder SKG**®   

(S)8802CN Dubbele europrofiel knopcilinder SKG***®   
    
(S)4944 Cilinder grendelslot   
    
(S)4150 -25 Hangslot met gedwongen sluiting 42 x 38 mm 25 mm 7 mm

(S)4150 -50 Hangslot met gedwongen sluiting 42 x 38 mm 50 mm 7 mm
    
(S)4151 -25 Hangslot met gedwongen sluiting 47 x 44 mm 25 mm 8 mm

(S)4151 -50 Hangslot met gedwongen sluiting 47 x 44 mm 50 mm 8 mm

(S)4151 -150 Hangslot met gedwongen sluiting 47 x 44 mm 100 mm 8 mm
    
(S)4152 -25  Hangslot met gedwongen sluiting 55 x 52 mm 25 mm 10 mm

(S)4152 -50 Hangslot met gedwongen sluiting 55 x 52 mm 50 mm 10 mm
   
(S)4153 -25 Hangslot met gedwongen sluiting 70 x 57 mm 25 mm 14 mm

(S)4153 -50 Hangslot met gedwongen sluiting 70 x 57 mm 50 mm 14 mm
    

De “S” in de bestelcode staat voor seriesluiting. Verlengingen per stap van 5 mm. A-zijde is buitenzijde deur en B-zijde is binnenzijde deur.  

Bij een dubbele europrofiel cilinder SKG**®, in seriesluiting, met een verlenging van 10 mm aan de buitenzijde en geen verlenging aan de  

binnenzijde van de deur wordt de bestelcode: S8800 A10B00.    

Bestelcode Omschrijving Kastmaat Beugelhoogte Dikte
  Breedte x Hoogte  

Maximaal in maatvoering
Met Octro 4000S kunt u alle kanten op. De mogelijk-
heden van het assortiment zijn dan ook vrijwel onbeperkt. 
Octro 4000S kent een zeer brede toepassing met  
dubbele-, enkele- en knopcilinders. De sleutel is zeer 
geschikt voor gebruik in combinatie met veiligheids-
rozetten. Hiervoor is een speciale verlenging aan de 
sleutel aangebracht. In het productoverzicht krijgt u  

een duidelijk beeld van wat er allemaal mogelijk is met 
dit veelzijdige systeem. En hoewel u natuurlijk helemaal 
zelf de gewenste onderdelen kunt uitkiezen en samen-
stellen, helpen wij graag met het opstellen van een 
sluitplan op maat, op basis van Octro 4000S. Vanuit onze 
afdeling Door Opening Solutions - elders in deze brochure  
kunt u er meer over lezen - helpen onze adviseurs u graag.



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 vrij- 
heid 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 kwaliteits-
merken 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 75
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