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LiPs  safety Line
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Lips safety Line

Paniekopeners moeten werken onder alle 

omstandigheden en voldoen aan alle normen en eisen 

op het gebied van vluchtveiligheid. Maar wat als de 

markt nog nét even iets meer van dergelijke producten 

vraagt? En ook eisen stelt aan gebruiksgemak, 

esthetiek en toepassing? Dan vormt de LIPS Safety 

Line dé uitkomst. Een serie paniekbalken, inclusief 

buitenbeslag, die niet alleen vooruitstrevend is in 

veiligheid, maar ook in designmogelijkheden en 

toepassing in allerlei situaties.

LiPs safety Line staat voor:

• Toepassing in semicomplexe situaties -

• Twee uur brandwerendheid

• 240 uur corrosiebestendigheid

• Tien jaar garantie

• Gebruiksgemak voor iedereen

• Betrouwbare paniekbalken

• Veiligheid en zekerheid

Zo vooruitstrevend 
kan veiLigheid Zijn
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Buitenbeslag

Zoals paniekbalken moeten zorgen voor 

een veilige vluchtweg van binnenuit, heeft 

het buitenbeslag de taak om te zorgen voor 

een openingsmogelijkheid en een gedegen 

beveiliging van buitenaf. En dit bovendien 

zonder de vluchtroutes te belemmeren. 

De LIPS Safety Line beschikt dan ook 

over een serie buitenbeslag die past bij 

de uitstraling én de functionaliteit van de 

paniekoplossingen. Het is leverbaar in een 

eigentijds design en een aantal kleuren, om 

helemaal aan te sluiten bij de stijl van de 

overige onderdelen. Qua bediening is er de 

keuze uit een kruk- of knop- bediening, met 

en zonder cilindersparing. Beide zijn geschikt 

voor een enkele cilinder van 30x10 mm. 

Kiest u voor de krukbediening, dan profiteert 

u van de extra anti-vandalismefunctie. Hierbij

slaat de kruk bij een kracht van 45Nm door

en kunnen zowel krukstift als deurbeslag 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.

vooruitstrevend in toePassing
De LIPS Safety Line laat zich toepassen op tal van materialen voor vluchtdeuren: van hout, kunststof of staal tot aluminium. 

Extra bijzonder is de mogelijkheid van plaatsing op glasdeuren, dankzij een glaskit. Bij dit alles zijn de paniekopeners links of 

rechts te plaatsen en enkelzijdig te monteren of in combinatie met buitenbeslag. En door mon- tage op de deur is plaatsing 

bovendien uiterst eenvoudig en flexibel. De onderdelen van de LIPS Safety Line passen op deuren met een maximale hoogte 

van 2300 mm en een maximale breedte van 1300 mm. De afzonderlijke 1-, 2- en 3-puntsuit-voeringen zijn beschikbaar in 

een breedte van 845 mm en 1150 mm. Voor het aanpassen op de deurhoog- te is er een verlengset beschikbaar. Met 

deze set wordt een hoogte van 3165 mm mogelijk.
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De LIPS Safety Line komt bij uitstek taot zijn recht in 

de utiliteitsbouw, met een aanzienlijke hoeveelheid aan 

gebruikers en vluchtdeursituaties. De paniekbalken 

van de Safety Line passen uitstekend in omgevingen 

zoals ziekenhuizen, opleidingscentra, industrieën, 

verpleeg- huizen, grote kantoorcomplexen, theaters, 

bioscopen, musea, etc. In dergelijke omgevingen zijn 

het aantal vluchtdeuren en de omstandigheden waarin 

ze moeten functioneren immers nooit hetzelfde. 

De Safety Line is dan ook beschikbaar in tal van 

uitvoeringen waarmee u ruim kunt combineren en 

variëren. Voor enkele en dubbele deuren zijn er 1-, 

2-, en 3-puntssluitingen beschikbaar: links óf rechts 

toepasbaar. Zo bewijst de LIPS Safety Line ook nog 

eens vooruitstrevend in samenstelling en toepassing 

te zijn.

vooruitstrevend in uitvoering

De paniekbalken uit de LIPS

Safety Line zijn op allerlei 

manieren te plaatsen. 

Afhankelijk van de situatie  

van uw vluchtdeuren kunt  

u meerdere sluitpunten

kiezen: 1-, 2- of 3-punts-

sluitingen.

Hiernaast ziet u de

verschillende varianten.
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In de samenstelling van de verschillende onderdelen 

geeft de Safety Line alle ruimte om te combineren. 

En dat geldt ook voor het uiterlijk van paniekbalken. 

Die zijn daarom beschikbaar in een vijftal exclusieve 

kleuren, samengebracht in zes kleurcombinaties. 

Binnen de Safety Line kunt u kiezen uit de volgende 

combinaties: zilvergrijs op zilvergrijs (RAL 9022), 

zwart op zwart (RAL 9005), wit op wit (RAL 9010), wit 

op groen (RAL 6001), zwart op rood (RAL 3000) en 

zilvergrijs op rood. En ook het buitenbeslag is in drie 

kleuren beschikbaar: zwart, zilvergrijs en wit. Ook is er 

een uitvoering in rvs en één met rvs-look. Zo laat u uw 

complete hang- en sluitwerk rond vluchtwegtoepassing 

passen bij de uitstraling van uw interieur.

vooruitstrevend in vormgeving

RAL 9010

RAL 3000

RAL 9005

RAL 6001

RAL 9022



6
Lips safety Line

Van een hoogwaardig merk als LIPS, mag u 

verwachten dat ook de Safety Line voldoet aan de 

hoogste eisen van de markt. Om te beginnen 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: 37611422B 

voor paniekbalken. De LIPS Safety Line is verder 

standaard geschikt voor toepassing op brand- en of 

rookwerende deuren door een stalen dagschoot met 

inbraakwerende blokkering en stalen sluitplaten. 

De onderdelen van de Safety Line zijn twee 

uur brandwerend en getest op 240 uur 

corrosiebestendigheid in een zoutsproeitest.

Een volgend en heel belangrijk aspect van 

veiligheid is dat iedereen de paniekopeners 

met een minimale inspanning kan bedienen. 

Dus ook kinderen, senioren of minder validen. 

De Safety Line is getest op een probleemloos 

functioneren tot maar liefst 200.000 maal 

openen en sluiten.

vooruitstrevend in veiLigheid

RAL 9006 RAL 9010

RAL 9005 RAL 3000

NEN-EN 1125

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).
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De LIPS Safety Line kent een breed assortiment 

aan paniekbalken mét bijbehorend buitenbeslag. De 

onderdelen zijn uitstekend met elkaar te combineren 

en vinden hun toepassingen in breed uiteenlopende 

situaties. 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.

vooruitstrevend in maatvoering

Modellen/Artikelnummers paniekopeners

PJ1000.XX .0.A Safety Line 1-punt breed 845 mm

PJ1100.XX .0.A Safety Line 1-punt breed 1150 mm

PJ2000.XX .0.A Safety Line 2-punts breed 845 mm

PJ2100.XX .0.A Safety Line 2-punts breed 1150 mm

PJ3000.XX .0.A Safety Line 3-punts breed 845 mm

PJ3100.XX .0.A Safety Line 3-punts breed 1150 mm

Bij bestelling kunt u XX vervangen door het gewenste kleurnummer:

Bij bestelling kunt u XX vervangen door het gewenste kleurnummer:

Modellen/Artikelnummers

buitenmodules ten behoeve van de Safety Line

EN3000.XX.O.A. buitenbeslag met deurkruk en PC-uitsparing 17 mm

EN3100.XX.O.A buitenbeslag met deurkruk

EN3200.XX.O.A. buitenbeslag met deurkruk en RC-uitsparing 22 mm

EN3300.XX.O.A. buitenbeslag met draaibare knop en PC-uitsparing 17 mm

EN3400.XX.O.A. buitenbeslag met draaibare knop

EN3500.XX.O.A. buitenbeslag met draaibare knop en RC-uitsparing 22 mm

steunen balk

01 zwart  zilvergrijs

02 zwart zwart

03 wit  wit

steunen balk 

04 wit  groen

06 zwart rood

08 zilvergrijs zilvergrijs

12 rvs 

23 zilvergrijs 

24 zwart 

25 wit

27 rvs-look
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Borg/Pkvw certif icering

Bouwkundig BeveiL igen

eLectromechanisch BeveiL igen

sLuitsYstemen

waardeBerging

toegangscontroLe

traLiewerk & roLLuiken

meeneemBePerkend

vLuchtwegBeveiL ig ing

anti -ramPaLen

een goed beveiligd pand 

geeft een goed gevoel... 

Maar hoe weet u zeker dat 

u niets over het hoofd ziet?

Blankestijn Beveiliging 

werkt al meer dan 

15 jaar als landelijk 

erkend bouwkundig 

beveiligingsbedrijf en wil 

graag uw rechterhand zijn 

in beveiligingszaken. 

Wij leveren en installeren 

in bijna alle situaties op 

alle mogelijke plekken vele 

vormen van beveiliging. 

Hiernaast ziet u een 

opsomming van wat wij 

daarmee bedoelen. 


