
Innovaties in efficiëntie,
comfort en duurzaamheid.

S P E C I A L I S T  I N  S L O T E N  E N  P R O F I E L C I L I N D E R S



Zorgeloos kunnen wonen, werken, studeren of ontspannen 

vraagt om een veilige omgeving en een gevoel van geborgen heid. 

Het creëren van de perfecte voorwaarden hiervoor zit in de 

genen van Mauer Locking Systems. Als specialist in sloten en 

 profielcilinders bieden wij  oplossingen voor hedendaagse wensen 

op het gebied van veiligheid. Efficiency, luxe, comfort, duurzaam-

heid en kwaliteit zijn daarbij voor ons een absolute vereiste. 

Daarom zijn wij altijd in beweging richting de toekomst en 

 onderscheidt Mauer Locking Systems zich door steeds weer 

nieuwe innovaties in de markt te zetten.
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Mauer Locking Systems beschikt over 

een hoogstaand productprogramma

voor woningbouwprojecten, kantoor-

complexen, onderwijs- en zorg-

instellingen, winkelcentra, horeca 

en sport- en recreatielocaties. Naast

onze groei in Nederland, vertoont

ook onze export naar België,

 Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië, 

Denemarken, Polen, Hongarije,

Oostenrijk en Rusland een stijgende

lijn.

Mauer Locking Systems is een onaf-

hankelijke producent met een

dynamische structuur. Dit brengt 

een aantal voordelen met zich mee.

Zo is onze organisatie buitengewoon 

flexibel, waardoor we snel kunnen 

schakelen en bij uitstek klantgericht

zijn. Ook bieden wij meer voor 

minder: meer kwaliteit, meer advies, 

meer maatwerk en meer ondersteu-

ningen, maar minder hoge kosten.

Wij realiseren topproducten tegen

scherpe prijzen, een strategie die

breekt met de heersende trend in 

onze branche.

Als servicegerichte en betrouwbare

leverancier staan wij graag close to 

you. Daarom werken we exclusief 

voor ons dealernetwerk. Mauer

Locking Systems is groot geworden 

dankzij onze dealers. Wij denken mee

met onze dealers en eindgebruikers

en kunnen door onze optimaal

ingerichte bedrijfs organisatie een 

pasklaar antwoord geven op uw 

vragen, vaak al binnen 24 uur.

Wij ondersteunen u graag bij de 

tot standkoming van uw sluitplan.

1.  Locatie

Mauer Locking Systems is gevestigd aan de 

Spaceshuttle 23 in Amersfoort. Ons bedrijf is 

goed bereikbaar via de A1 en beschikt over 

ruime parkeer gelegenheid. Letterlijk een A1 

locatie.

2.  Presentatieruimte

Wij beschikken over een presentatieruimte om 

onze producten te kunnen presenteren en 

scholing en instructies te geven.

3.  Productpresentatie

Mauer Locking Systems richt uw demonstratie-

ruimte in met onze producten.

4. Klantgericht

Van onze afdeling verkoop ontvangt u 

vakkundig advies en we denken mee voor het 

leveren van juiste en passende oplossingen.

5.  Verkoop

Op onze afdeling verkoop worden alle 

(telefonische) orders, offertes en sluitsystemen 

verwerkt. Tevens is deze afdeling het aan-

spreekpunt voor al uw vragen.

6.  Eindcontrole

Er vindt altijd eindcontrole van de producten 

plaats voordat ze naar de klant worden 

verstuurd.
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Hoogwaardige expertise
In onze hoofdvestiging Amersfoort

vindt de verkoop en assemblage

plaats van onze producten die 

worden gemaakt in het Bulgaarse 

Varna. De moderne infrastructuur 

van onze fabriek in Varna is geheel 

toegespitst op de ontwikkeling en

vervaardiging van geavanceerde

mechanische en elektronische sloten 

en profielcilinders. De hoogwaardige

expertise hiervoor wordt geleverd 

door een staf van 19 ingenieurs. 

Deze experts beschikken over specia-

listische kennis op het gebied van 

fijnemechanische werktuigbouw-

kunde en IT. Zij brengen innovaties

tot stand die volledig voldoen aan

de Europese regelgeving. In totaal 

zijn er 185 collega’s werkzaam in

Varna.

Elk project is uniek
Iedere klant kent zijn eigen wensen

op het gebied van veiligheid, sfeer, 

luxe en comfort. Bij Mauer Locking

Systems geven wij optimaal invulling

aan die persoonlijke wensen. Wij zijn 

gespecialiseerd in het verzorgen van

complete sluitplannen, van advise-

ring, berekening tot uitvoering.

Naast een volledig programma in

cilinders beschikken wij over een 

ruime selectie aan producten rondom 

uw toegang zoals sloten, paumelles

en scharnieren, die wij in zeer 

uiteen lopende uitvoeringen uit

voorraad kunnen leveren.

cilinders sloten sluitplaten

Mauer Locking Systems beschikt over 

een uitgebreid cilinderprogramma, 

mechanisch en elektronisch, dat

 leverbaar is in diverse sleutel profielen.

Ook levering van uw eigen sleutel-

profiel is mogelijk. Cilinders gecertifi-

ceerd en ook gepatenteerd.

Wij bieden een compleet sloten-

programma aan voor de woning- en

utiliteitsbouw. Dit programma omvat

tevens veiligheids-, anti-paniek, 

postkast en hangsloten. Ook hebben

we een ruim assortiment scheeps-

sloten en beslag.

Voor het elektronisch ontgrendelen

van deuren heeft Mauer® een

complete lijn elektronische sluit-

platen. Deze sluitplaten zijn te 

leveren in verschillende uitvoeringen

zodat voor elke toepassing een juist

product gekozen kan worden.



e-control ELLsysELLcam

Één gebruikerskaart voor het bedie-

nen van verschillende toepassingen.

Uw toegangsdeur, uw lockerdeur,

uw slagboom. Mauer® zorgt ervoor 

dat u met één card alle toepassingen

kunt bedienen.

Dit slot is speciaal ontwikkeld voor

locker en sleutelkasten. Voor elke 

toepassing hebben we een uitvoe-

ring. Het compacte slot heeft een

ergonomische vergrendeling die als

handgreep voor de deur dienst kan 

doen. Makkelijk uitwisselbaar met

een standaard plaatcilinder.

ELLsys is ons geavanceerde elektro-

nische sluitsysteem en zorgt voor een 

enorme hoeveelheid toepassings-

mogelijkheden. ELLsys werkt volledig 

draadloos. De cilinders zijn naadloos 

te integreren met de mechanische

cilinders en bestaande sluitsystemen.

1.   Magazijn

In ons magazijn van 1600m2 is plaats voor een 

ruime voorraad cilinders, sloten en aanverwante 

artikelen. De magazijnmedewerkers zorgen 

dagelijks voor de verwerking van de goederen 

en het verzendklaar maken van uw orders. 

Hier bevindt zich ook de afhaalbalie. Via de 

aparte toegang naast het magazijn kunnen 

hier goederen worden afgehaald. 

2. Flexibel

Mauer Locking Systems is fl exibel door een 

ruime voorraad onderdelen.

3.  Showroom

In onze showroom presenteren wij een 

overzicht van ons leveringsprogramma. 

Iedereen is hier welkom.
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referenties

Sport en Leisure
•  Stadion Stad Rotterdam

•  Golfclub Heelsumse veld

•  GaiaPark Kerkrade

•  Bungalowpark Duinrell

•  Dolfinarium Harderwijk

•  SnowWorld Zoetermeer

Zorg
•  Leids Universitair Medisch Centrum

•  St. Anthony Gasthuis

•  Herstelhotel De Kim

•   Gezondheidscentrum Barneveld

Onderwijs
•  Nijenrode Business University

•  Esprite Scholengroep Amsterdam

•  Chr. Agrarische Hogeschool Kampen

•  Hogeschool Utrecht

•  ROC Amsterdam

•  ROC Eindhoven

Overheid
•  Ministerie van Financiën

•  KLPD

•  Cellencomplex politie Groningen

•  Marine Amsterdam

•  Gemeentehuis Vianen

Woningbouw
•  Andante Deventer

•  Parkstaete Zeewolde

•  Appartementencomplex

De Tinbergen Wageningen

•  Appartementencomplex

Lexmondhof Amsterdam

•  Twente Invest

•  St. Joseph Hengelo

•  Woningstichting Barneveld 
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Utiliteitsbouw
•  Kantoor Maastoren Rotterdam

•  Kantoor Adidas Nederland

•  Nederlands Film Festival

•  SBS Nederland Amsterdam

•  Kasteel Amerongen

•  Nederlandse Spoorwegen

•  Boskalis

•  Shell

•  KPN Vastgoed

•  Univé

•  Interpolis

•  Q-park

•  FNV Bondgenoten

Retail
•  Shoppingcentre Arena Amsterdam

•  BCC Nederland

•  Dixons Nederland

•  Makro

•  Praxis bouwmarkt

•  Karwei

•  Miss Etam

•  Steppin’ Out winkels

•  C1000 supermarkten

•  Jumbo supermarkten

•  Kentucky Fried Chicken

2

1.  Sleutelrobot

Onze sleutelrobot is in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. Deze 

volledig computer gestuurde ‘collega’ kan tot 250 sleutels per uur 

verwerken, zodat sleutelorders vaak nog dezelfde dag geleverd worden.

2.  Werkplaats

Hier worden de benodigde cilinders en sleutels samengebracht, die 

 vervolgens via een computergestuurd proces worden verwerkt. De sleutels 

en cilinders zijn daarna gereed voor doorzending naar de montage-

 afdeling.

3.  Montage-afdeling

Op deze afdeling komen de voor bereide orders terecht bij onze montage-

medewerkers. Hier worden complete sluitsystemen en cilindersets met 

grote nauwkeurigheid in elkaar gezet. Ook monteren we hier de elektro-

nische cilinders ELLsys® en ELLcam® Lockersloten. 

4.  Efficiënt

Voor een efficiënte logistiek is de expeditie voorzien van een 

geautomatiseerde goederenstroom.
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Mauer Locking SystemsMauer Locking Systems

Postbus 56

3800 AB Amersfoort 

Spaceshuttle 23

3824 ML Amersfoort

Tel +31 (0)33 455 09 00

Fax +31 (0)33 455 09 44

info@mauerlocks.com 

www.mauerlocks.com


