
AXA Bike Security is onlosmakelijk verbonden 

met de fietscultuur. Al meer dan 115 jaar stelt 

ons bedrijf alles in het werk om fietser en fiets 

optimaal te beschermen. Als echte fietsfan weet 

AXA Bike Security precies wat fietsers nodig 

hebben om veilig en vertrouwd op pad te gaan.

Onze ingenieurs vertalen de laatste wensen en 

ontwikkelingen in gebruiksvriendelijke en duurzame 

producten. En dankzij de eigen productiefaciliteiten in 

Europa kan AXA altijd een constante hoogwaardige kwaliteit 

garanderen. Zo levert AXA een bijdrage aan de veiligheid en 

het plezier van de wereldwijd groeiende groep mensen die de 

fiets omarmt als gezond en duurzaam vervoersmiddel. 

Kijk voor ons complete assortiment op: 

www.axabikesecurity.com

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. 

We helpen mensen veilig en zeker te zijn waar ze wonen, werken en naartoe gaan. 

Allegion is een $ 2 miljard toonaangevende leverancier van veiligheidsproducten 

en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd.
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De nieuwste generatie 
kabel- en kettingsloten

 Absolute en Resolute serie

Bike Security

Energiestraat 2, NL-3903 AV  Veenendaal

Postbus 47, NL-3900 AA  Veenendaal 

Telefoon: +31 (0)318 536 220 

Email: info.axa.bike@allegion.com

www.axabikesecurity.com

Voor iedere fiets 
het juiste slot

AXA Absolute en Resolute  serie

nn Modern, ergonomisch design

nn Uniforme productfamilie

nn Ontworpen voor dagelijks gebruik

nn Internationale sleutelservice



AXA Absolute en Resolute  serie Kabelsloten

www.axabikesecurity.com

Voor iedere fiets 
het juiste slot

Met de nieuwe Resolute kabelsloten heeft AXA een compleet assortiment 

voor mensen die graag een licht slot gebruiken. Met de bijbehorende 

houder zijn de kabels eenvoudig mee te nemen. Naast de varianten met 

een sleutel hebben we ook kabels met een code sluiting.

Resolute type 6 - 60 8 - 120
8 - 150
8 - 180 10 - 150

12 - 60
12 - 180

15 - 120
15 - 180

Safety Index 2 3 3 4 5 6

Diameter kabel ø 6 mm ø 8 mm ø 8 mm ø 10 mm ø 12 mm ø 15 mm

Lengte kabel 60 cm 120 cm 150 and 180 cm 150 cm 60 and 180 cm 120 and 180 cm

Aantal sleutels 2 2 2 2 2 2

Sleutelservice ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Auto click-in functie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cilinder bescherming ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Type houder ✘ Basic Basic Universal Universal Universal

RVS detail(s) ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

Kleur
Blauw, paars, 

groen
Blauw, paars, 

groen
Mat zwart Mat zwart Mat zwart Mat zwart

Complete nieuwe lijn 
kabel- en kettingsloten

Nieuwe slotkop

Het complete assortiment heeft nieuw ontworpen 

slotkoppen die dankzij het ergonomische en moderne design 

perfect bij elkaar passen. Hiermee hebben wij één familie 

uitstraling gecreëerd dat er niet alleen goed uitziet op de fiets 

maar goed tot zijn recht komt in het schap. Met de metalen 

elementen in de kop krijgen de sloten een elegante afwerking.

Ons advies voor jouw klant

De 6 en 8 mm versie zijn in eigentijdse kleuren te verkrijgen. 

De kabels in petrol blauw, paars en army groen passen 

perfect bij modieuze fietsen die je overal tegen komt.

Resolute

Resolute type C8 - 180 C10 - 150 C12 - 65 C15 - 180

Safety Index 3 4 5 6

Diameter kabel ø 8 mm ø 10 mm ø 12 mm ø 15 mm

Lengte kabel 180 cm 150 cm 65 cm 180 cm

Persoonlijke code ✔ ✔ ✔ ✔

Auto click-in functie ✘ ✔ ✔ ✔

Type houder Basic Universal Universal Universal

RVS detail(s) ✘ ✔ ✔ ✔

Kleur Mat zwart Mat zwart Mat zwart Mat zwart

SLEUTEL

CODE

AXA Kabelsloten houders

Voor de AXA Resolute serie zijn er 

twee type houders passend bij elk 

type kabelslot. Voor de lichte type 

kabelsloten is er de AXA Basic. Voor 

de wat zwaardere kabelsloten is er 

de AXA Universal.

AXA Basic -  Kabelslot houder AXA Universal -  Kabelslot houder

Ketting display 

Om de kettingen goed in het schap te kunnen presenteren 

hebben wij een speciale stang ontworpen. De bijbehorende 

haken zijn extra sterk gemaakt zodat ze niet doorbuigen 

door het gewicht van de kettingen. Met opvallende oranje 

kleur wordt de aandacht van de consument direct naar 

deze mooie en lucratieve kettingen getrokken.

Blauw Groen Paars Mat zwart

n� Gebruik altijd een 2e slot

n� Veranker je fiets aan een vast object

n� Bevestig het slot hoog aan de fiets

n� Doe het slot door het frame van de fiets

Onderhoud

Onderhoud jouw slot goed. Wij raden je aan 

jouw slot regelmatig te smeren voor optimaal 

gebruik. Een goed onderhouden slot slijt 

minder, sluit beter en is daardoor sterker.

Gebruik hiervoor de AXA slotspray.

Kettingsloten

AXA introduceert de nieuwe Absolute ketting range die 

loopt van een 5 mm ketting tot een 9 mm ketting met 

ART 2 sterren goedkeur. Alle kettingen zijn geschikt 

voor dagelijks gebruik en matches perfect bij elkaar 

dankzij de nieuwe koppen.

Iedere ketting heeft een sterke polyester hoes die de fiets de 

beschermd tegen beschadigingen. De cilinders zijn beschermd 

tegen vocht en vuil en een aantal kettingen zijn voorzien 

van een handige click-in functie. Dit houdt in dat de sleutel 

niet meer gedraaid hoeft te worden om het slot te sluiten. De 

Absolute is voorzien van chique RVS details, waardoor het een 

aanwinst is voor elke fiets.

Absolute

Online sleutelservice

Het kan gebeuren dat je je fietssleutel kwijt 

bent. Dat is geen probleem! Een extra sleutel 

kan je bestellen op axabikesecurity.com 

en wordt binnen enkele dagen geleverd. 

AXA is de enige leverancier die in 

eigen beheer sleutels produceert en 

verzendt. Hierdoor bieden wij een 

snelle service en zekerheid. 

TIP: 

Noteer ergens uw 
sleutel nummer, 
die heeft u nodig 
als u een sleutel 

wil bestellen.

Absolute type
5 - 90
5 - 110

8 - 90
8 - 110

9 - 90
9 - 110

Safety Index 7 9 14

Diameter schakel ø 5 mm ø 8 mm ø 9 mm

Lengte ketting 90 and 110 cm 90 and 110 cm 90 and 110 cm

ART goedkeuring ✘ ✘ ART ««

Aantal sleutels 2 2 2

Auto click-in functie ✔ ✔ ✘

Cilinder bescherming ✔ ✔ ✔

Sleutelservice ✔ ✔ ✔

RVS detail(s) ✔ ✔ ✔

Kleur Zwart Zwart Zwart

CODE

Absolute type C5 - 90

Safety Index 7

Diameter schakel ø 5 mm

Lengte ketting 90 cm

Persoonlijke code ✔

Auto click-in functie ✔

RVS detail(s) ✔

Kleur Zwart

Speciale kettingen stang met stevige haken

AXA Absolute en Resolute

n� Modern, ergonomisch design

n� Uniforme productfamilie

n� Ontworpen voor dagelijks gebruik

n� Internationale sleutelservice

AXA introduceert een compleet nieuwe lijn ketting- en kabelsloten. Met de AXA Absolute 

en Resolute hebben we een compleet assortiment van een licht kabelslot geschikt voor 

kinderfietsen tot een zwaar kettingslot met een ART 2-sterren goedkeur, zodat de fiets 

verzekerd kan worden. Wij hebben voor iedere fiets het juiste slot.

SLEUTEL


