
TITALIUM™ 
Een nieuwe dimensie

HET materiaal van de toekomst!

Dr
uk

fo
ut

en
 e

n
 t

ec
h

n
is

ch
e 

w
ijz

ig
in

ge
n

 v
oo

rb
eh

ou
de

n
. 

©
 A

BU
S 

03
/2

01
2

Contact:

ABUS | August Bremicker Söhne KG 
Altenhofer Weg 25
D-58300 Wetter
E-mail: info@abus.de
www.abus.com
Tel: +49 2335 - 634 0
Fax: +49 2335 - 634 110

www.abus.com

Sterk
Licht
Innovatief



TITALIUM™ 
Een nieuwe dimensie

De TITALIUM™ - hangsloten van veiligheidsexpert ABUS betekenen een 
nieuwe dimensie in veiligheid!
Gemaakt van een innovatief materiaal, staan ze voor veel veiligheid bij 
een tegelijkertijd sterk gereduceerd gewicht.



TITALIUM™
Mr. Titalium

De hangsloten uit de TITALIUM™-serie staan voor een nieuwe generatie 
veiligheidsproducten die aan de individuele eisen van een veelzijdige 
samenleving voldoen!
Mr. Titalium geeft  de nieuwe referentie op het gebied van hangsloten 
een gezicht.

Sterk, licht, innovatief!

TITALIUM™
Mr. Titalium



TITALIUM™
Verrassend licht

In vergelijking met traditionele messing hangsloten van hetzelfde veilig-
heidsniveau hebben de hangsloten uit de TITALIUM™-serie een ongeveer 
30 procent lager gewicht. Zeker daar waar naast het veiligheidsaspect ook
het gewicht een rol speelt - bijv. op reis, bij mobiel gebruik of voor het
beveiligen van verplaatsbare goederen of objecten - zijn TITALIUM™-hangsloten
een aantrekkelijk alternatief.

TITALIUM™
Robuust en sterk

Door de innovatieve materialen kunnen TITALIUM™-hangsloten zich zonder
problemen met gangbare sloten gemaakt van traditionele grondstoff en. 
meten. Onderzoeken en tests bij gerenommeerde laboratoria bevestigen 
dit.

een aantrekkelijk alternatief.



TITALIUM™
Modern design

Deze moderne productimplementatie komt ook in het productontwerp 
naar voren - alle sloten uit de TITALIUM™-serie overtuigen namelijk ook 
optisch door hun roestvrij staalachtige fi nish. De nieuwe hangsloten uit 
de TITALIUM™-serie betekenen de nieuwe referentie op het gebied van 
hangsloten.

TITALIUM™ is een speciale aluminiumlegering met een hoge robuustheid 
en een tegelijkertijd laag gewicht. ABUS zet, net als de luchtvaartindustrie,
vol in op deze twee essentiële materiaaleigenschappen.
Daarmee gebruikt ABUS als eerste producent wereldwijd TITALIUM™ voor 
het produceren van merkhangsloten.

TITALIUM™
Innovatief en toekomstgericht



TITALIUM™
Het assortiment

Het TITALIUM™-hangslotenassortiment bestaat uit drie productseries met 
steeds verschillende maten voor individuele veiligheidsbehoeften.
Met de topserie 80TI, de hoofdserie 64TI en de instapserie 54TI biedt ABUS
diverse veiligheidsoplossingen voor zowel particulier als professioneel
gebruik. Het assortiment wordt gecompleteerd met het serviceslot 90RK/50.



Het merk ABUS
Security Tech Germany - sinds 1924

Van hangslotenfabrikant  tot wereldmerk voor veiligheidstechniek.
Met de ondernemingsdivisies huisbeveiliging, objectbeveiliging en 
mobiele beveiliging.
Een internationaal opererende ondernemingsgroep voor preventieve 
veiligheidstechnologie. Gewoon ABUS.



ABUS
Hangslotcategorieën

De kracht van ABUS ligt traditioneel in de ontwikkeling en productie van 
hangsloten in alle veiligheidsklassen. Met ABUS hangsloten worden wereldwijd 
waardevolle zaken beveiligd. Meer dan 100 verschillende productseries 
onderstrepen de veelzijdigheid van het unieke ABUS hangslotenassortiment.
ABUS hangsloten - Overal ter wereld thuis.


