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Kwaliteit uit eigen keuken
maakt het absolute verschil

‘We hebben de kluis toen doorontwikkeld, met
dikkere wanden, versterkingen en borgingen’

Je hebt sleutelkluizen en de nieuwe sleutelkluis die door Dipanox uit Alkmaar is ontwikkeld. We hebben het over een SKG** goedgekeurde sleutelkluis, die niet alleen extreem robuust is, maar er ook zo uitziet. "Het is een intimiderende verschijning die de gemiddelde
inbreker aan het denken zet of hij er wel aan moet beginnen", opent Wiebe Agter, directeur van Dipanox het gesprek.
Het was een behoorlijk gevecht om de nieuwe
sleutelkluis door alle SKG testen te krijgen,
maar de keuring was een voorwaarde voor Agter om de kluis op de markt te brengen. Onder
de eigen merknaam Tzunali is het beveiligingswondertje nu dan ook echt in productie. "Vanuit de eerste sleutelkluis die we ontwikkelden,
ontstond de vraag naar een SKG gekeurd model", schetst Agter. "We hebben de kluis toen
doorontwikkeld, met dikkere wanden, versterkingen en borgingen. Hij is heavy duty in alle
opzichten en weegt 1,8 kg. In september wordt
hij leverbaar, we hebben ook al een behoorlijke
portefeuille aan voororders binnen."

Mag het een onsje meer RVS zijn?
De innovaties bij Dipanox volgen elkaar in snel
tempo op. Agter heeft een duidelijke eigen visie
over kwaliteit en trekt zich niets aan van wat
anderen doen. Dat merken we wanneer we het
nieuwe binnendeurbeslag gepresenteerd krijgen. De garnituren Tzunali Ocreza (afgerond)
en Tzunali Xaramma (rechthoekig) zijn uitgevoerd in massief 10 mm dik RVS. "Daarmee
druisen we in tegen de heersende trend om alles goedkoper te maken en qua materiaal uit te
kleden. Plastic onderplaatjes en blikken schildjes mogen door anderen verkocht worden. Ons
binnendeurbeslag meet 210 x 50 x 10 mm, is

minder is. We hebben getracht met materialen
te komen die aansluiten bij ons SKG*** buitendeurbeslag en zijn daar in geslaagd."

geveerd aan beide kanten en uitgevoerd met
beide krukken vast op schild. Ja, het mag een
onsje meer zijn bij ons", legt Agter uit.

Made in the Netherlands
In de Ocreza en Xaramma serie vinden we diverse kruk- of knopgarnituren met europrofielof sleufgat in 55 of 72mm, toiletgarnituren in
63 of 72 mm, blinde schilden met kruk of knop
en ‘stekeblinde’ schilden. Deze zijn allemaal
solide uitgevoerd, in RVS 304. Geborsteld, met
een matte finish. Agter: "Alles is in eigen beheer
ontwikkeld, geheel conform onze visie. Daarmee
staan we lijnrecht tegenover alles wat kwalitatief

De Dipanox SKG**
goedgekeurde sleutelkluis.

Ook voor de series Tzunali Ocreza en Tzunali
Xaramma geldt dat de eerste orders al op het
bureau liggen. "De eerste partij die we klaar
hadden is letterlijk onder onze handen vandaan
getrokken. We zijn er trots op dat we een Nederlands fabrikaat aanbieden en geven er dan
ook 10 jaar garantie op. Het moet niet altijd
goedkoop, dat is inmiddels wel bewezen. Er
zijn gelukkig mensen die kwaliteit op waarde
weten te schatten. Architecten die dit zien
worden onmiddellijk enthousiast. Het aardigste
daarbij is dat we aanvullend maken wat niet in
het programma zit", zegt Agter tot slot. n

Massief binnendeurbeslag PC.

I N OX D E S I G N KO P P E L I N G E N

Meer dan 35 verschillende
koppelingen in Ø 28 / 42,4 mm.
Gepolijst RVS (AISI 316)
De garnituren Tzunali Ocreza (afgerond) en Tzunali Xaramma (rechthoekig) zijn uitgevoerd in massief 10 mm dik RVS.
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