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Competentieuniversum
De competentie en knowhow bij EVVA
zijn oneindig groot en veelzijdig

Innovatief vanuit traditie

Een mechanische cilinder met tijdfunctie, een elektronisch sluitsysteem waarbij
de smartphone deuren opent, een motorcilinder die zich automatisch blokkeert –
de innovatieve kracht zit in het DNA van EVVA en dat al bijna 100 jaar.

Onze referenties spreken voor zich

Honderden, duizenden gebouwen zijn al uitgerust met EVVAsluitsystemen. In alle bedrijfstakken en in elke mogelijke omvang
en dagelijks worden het er meer.

Pioniers- en onderzoekersgeest

Vergelijkbaar met Willie Wortel bewijst EVVA zijn vindingrijkheid en zijn technische knowhow telkens opnieuw.
Het resultaat is een doorlopende stroom van nieuwe innovatieve mechanische en elektronische sluitsystemen.

Opbouw van kennis
sinds 1919

Aan de lopende band patenten

Het eerste EVVA-patent brengt ons terug naar
1937. EVVA kreeg het voor een cilinderhangslot.
Sindsdien heeft EVVA 246 patenten ontwikkeld
en komen er aan de lopende band nieuwe bij.
De nieuwste gepatenteerde verworvenheid:
de rotatierem voor de Xesar- en Airkey-cilinders.

EVVA doet research naar, ontwikkelt
en produceert sinds 1919 beveiligingstechniek. Uitzonderlijk hoogwaardige
producten, kennis, ervaring en competentie zijn het logische gevolg.

Partners als merkambassadeur

Onze diverse partners zijn het verlengstuk van EVVA. Ze zijn
de belangrijkste ambassadeurs van ons merk, optimaal vertrouwd met onze producten en competent op het vlak van
advies en installatie.
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Sluitsystemen
Individueel en uniek en één van de
kerncompetenties van EVVA
EVVA werd in 1919 opgericht. Sindsdien maakt EVVA niet alleen naam als ontwikkelaar
en producent van sluitsystemen, maar ook als competente en professionele planner van
sluitsystemen. Talrijke referenties over de hele wereld kunnen en willen dat beamen.
Dankzij bijna een eeuw ervaring als aanbieder van beveiligingsproducten kent EVVA
de kenmerkende veiligheidsvereisten van organisaties en plant elk sluitsysteem overeenkomstig de individuele behoeften van klanten en gebruikers. En niet alleen dat:
EVVA biedt ook twee premiumsystemen aan die elk sluitsysteem kunnen afbeelden,
hoe complex het ook is.

Een sluitsysteem | Wat is dat?
Een sluitsysteem is een combinatie van cilinders en sleutels die een perfecte afbeelding is van
de hiërarchie binnen een organisatie. Het bijzonder grote voordeel van een sluitsysteem is dat
met één enkele sleutel diverse deuren, maar ook de brievenbus, liften en kasten in een gebouw
kunnen worden geopend. Dit vereenvoudigt de organisatie, maakt de sleutelbos een stuk overzichtelijker en bespaart ook kosten.

De voordelen van een sluitsysteem
Eenvoudige organisatie
Met maar één sleutel voor meerdere deuren ontlast u uw
sleutelmanagement en verhoogt u het comfort zonder aan
veiligheid in te boeten.

Duidelijke hiërarchie
Uw ondernemingsorganisatie kan perfect worden weergegeven met een sluitsysteem – de leiddinggevende kan alle
deuren openen, de medewerker alleen geselecteerde.

Meer overzicht
Last, but not least wordt ook uw sleutelbos kleiner, beter te
hanteren en overzichtelijker.

Een sluitplan opstellen | Hoe gaat dat?
De planning van een sluitsysteem wordt voorafgegaan door vragen over de gebruikersgroepen. Wie moet waar toegang hebben? Als deze relatie tussen ruimten en gebruikers is
vastgelegd, kan een sluitplan worden aangemaakt. De drie stappen naar het sluitplan:

A

In 03

C2

C3
In 02

Gebruikers definiëren
Op basis van de organisatie
van een onderneming worden
de gebruikersgroepen vast
gesteld.

Ruimten vastleggen
Ruimten en zones worden op
basis van de specifieke veiligheidseisen geëvalueerd.
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Sluitplan aanmaken
De gebruikers, ruimten en
zones worden in onderling verband gebracht – wie mag waar
naar binnen?
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Sluitsysteemtypes
Sluitsystemen worden altijd afgestemd op de behoeften van klanten en
gebruikers. In organisaties weerspiegelen zijn het functionele organigram
van een bedrijf en bieden de CEO bijv. de mogelijkheid om alle deuren
te sluiten. In appartementencomplexen komt het comfort op de eerste
plaats. Met slechts één sleutel openen de bewoners de voordeur van het
complex, de gemeenschappelijke ruimtes en het eigen appartement.

Het mechanische
sluitsysteem

Sluitsysteem voor woongebouwen
Het bijzondere van sluitsystemen voor woongebouwen
is het feit dat meerdere individuele sleutel een centrale
sluitcilinder (bijv. De centrale toegang of de gemeenschappelijke ruimte) kunnen sluiten. Ook garages en
brievenbussen kunnen met de individuele sleutel worden
gesloten.
Geen bewoner kan echter met zijn eigen sleutel de
woning van iemand anders betreden. Bovendien kan een
monteursblokkering worden geïntegreerd.

Het gecombineerde
sluitschema
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Het gecombineerde sluitsysteem
Het gecombineerde sluitsysteem combineert mechanische en elektronische
componenten in één gebouw. Aan de buitenzijde van het gebouw en
overal waar protocollering en een tijdelijk beperkte toegang belangrijk zijn,
wordt bij voorkeur een elektronische oplossing toegepast. Binnendeuren
worden in de regel van een mechanisch systeem voorzien. De combisleutel
combineert deze beide veiligheidswerelden.
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Sluitsysteem voor bedrijven
Bij een sluitsysteem voor bedrijven is het bedoeling dat dit systeem een afspiegeling
is van het functionele organigram van de organisatie. Met zijn zeer sterk presterende
mechanische sluitsystemen kan EVVA zelfs extreem complexe organisatiestructuren
afbeelden.
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Cilindertypes
Ontwikkeld voor de behoeften
van markt en klanten

EVVA staat er bekend om in elk individueel sluitsysteem een
groot aantal cilindertypes te kunnen aanbieden. In sommige
systemen zijn het er zelfs ruim méér dan honderd. Enerzijds
om op de lokale omstandigheden en veiligheidsbehoeften van
een markt te kunnen inspelen en anderzijds om van een toegangsdeur van een kantoorgebouw tot aan de rolcontainer op
kantoor één enkel sluitsysteem te kunnen gebruiken. De reden
is altijd dezelfde: klanten zo goed mogelijk van dienst zijn.
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Duurzaamheid
Een competentie ontwikkeld voor generaties

50%

Clean Production – olie- en
waterverbruik gereduceerd

Clean Production
Bij de productie van EVVA-producten wordt het olieen waterverbruik steeds verder gereduceerd. In het
hoofdkantoor in Wenen, maar ook in de andere
productievestigingen van EVVA, groeit het aandeel
van de Clean Production continu. Nieuwe machines
zorgen bovendien voor een productie die de natuurlijke
hulpbronnen ontziet, onder andere doordat ook de
mechanische cilinderhuizen droog kunnen worden
bewerkt – zonder toevoer van olie, smeermiddelen
en water.

Uit eigen kracht
schone energie

Fotovoltaïsche systemen
In de zomer van 2013 heeft EVVA een eigen fotovoltaïsche installatie op het dak van het hoofdkwartier
in Wenen geplaatst. De zonne-energie die hier wordt
gewonnen, wordt uitsluitend voor het eigen energieverbruik afgenomen. De zonne-energiemodule levert
ca. 150.000 kilowattuur energie per jaar. Dat is evenveel
als het energieverbruik van 40 eengezinswoningen voor
een heel jaar. EVVA dekt op die manier de basisbehoefte
voor het eigen energieverbruik af.

Cilinders! Hoe groot is jouw
ecologische voetafdruk?

Ecologische voetafdruk
Voor EVVA is het niet alleen voldoende dat in het eigen
bedrijf op een duurzame productie wordt gelet, wij willen
ook weten hoe groot de ecologische voetafdruk van onze
producten is. Daarom heeft EVVA zich aangesloten bij een
werkgroep met andere leden uit de bedrijfstak om voor
elk product een EPD (Environmental Product Declaration)
uit te werken. Op die manier weten Green Buildings zeker
dat ook hun sluitsysteem beslist groen is.

Duurzaamheid – doorleefde
toekomstige praktijk

Duurzame vooruitzichten
Duurzaamheid leunt bij EVVA op drie pilaren: economie,
ecologie en medewerkers & sociale zaken. EVVA is
nog veel van plan op deze drie gebieden. Ecologisch
ligt de doelstelling bij een volledig olievrije productie
en de toepassing van fotovoltaïsche installaties bij
alle vestigingen. Economisch ligt de focus op de
klanttevredenheid en op het gebied van medewerkers
en sociale zaken draait alles om de motivatie van
medewerkers, de gezondheidszorg en de bescherming
van kinderen.
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