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AS 500 antibacterieel – 
de schakelaar die het besmettingsgevaar uitschakelt
Waar veel mensen bijeen zijn is het risico van overdragen van ziektekiemen bijzonder hoog. Voorbeelden zijn openbare 
gebouwen, maar vooral ook ziekenhuizen, kinderopvang en zorgcentra. Alleen al het aanraken van een schakelaar  
om het licht aan te doen in een trappenhuis of een toilet kan voldoende zijn om een infectie op te lopen. Zo kunnen 
lichtschakelaars een ideale haard van bacteriën, virussen of ziektekiemen zijn.

Uniforme vormgeving

Het antibacteriële programma is identiek aan het standaardprogramma AS 500. De overeenstemming in vorm maakt  
het naderhand uitwisselen van standaard naar antibacterieel en vice-versa erg eenvoudig en betaalbaar.



Het CuTouch koper materiaal - met antimicrobieel effect 

CuTouch beschermt met zijn kopereffect! Het antimicrobiële effect van de koperlegering van Diehl Metall komt tegemoet  
aan de zwaarder worden eisen aan hygiëne en veiligheid in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hygiënisch gevoelige elementen 
gemaakt van CuTouch, in het bijzonder die met oppervlakken die vaak worden aangeraakt, kunnen bijdragen aan een  
significante reductie van de kiemdichtheid. Het effect van het materiaal heeft betrekking op een veelheid aan bacteriën, 
virussen en schimmelsporen.       

LS 990 van CuTouch

Met zijn klassieker LS 990 staat JUNG al meer dan 40 jaar voor hoogwaardige materiaalkwaliteit en tijdloze vormgeving. Het 
zijn vooral de metaaluitvoeringen, zoals Aluminium, Edelstaal en Messing, die zich bewezen hebben en tot de favoriete keuze 
behoren in de moderne architectuur over de hele wereld. De ontwikkeling van een nieuwe LS 990 uitvoering, gemaakt van de 
koperlegering CuTouch, is geïnspireerd op deze vraag. Omdat lichtschakelaars één van de meest aangeraakte oppervlakken 
in een ziekenhuis zijn, ondersteunt JUNG hiermee de strijd tegen ziekenhuisinfecties. Schakelaaroppervlakken gemaakt van 
CuTouch koper zijn een effectieve barrière tegen de verspreiding van multiresistente ziekteverwekkers. Dit is ook bewezen in 
een onderzoek van het Instituut voor Hygiëne en Volksgezondheid in Bonn, waar het antimicrobiële effect van CuTouch is 
getest en in overstemming bevonden met de Japanese Industrial Standard JIZ 2801:2000.          

Herstel en behoud van de gezondheid in de loop van de  
behandeling wordt in toenemende mate bedreigd door ziekenhuis 
infecties. Volgens conservatieve schattingen zijn er zo‘n 3,2  
miljoen patiënten per jaar met een ziekenhuisinfectie in Europa. 

Reductie van ziektekiemen concentratie op materialen in relatie tot tijd. Al in minder dan twee uur, neemt de concentratie 
bacteriën op CuTouch oppervlakken af met meer dan vijf orders van grootte. Getest volgens JIS 2801 met het testinstituut  
S. aureaus ATCC 6538 (bron: Deutsches Kupferinstitut).

KoperKbE (% van test inoculum) Roetvrij staal

Bescherming voor patiënten en personeel

CuTouch werkt dit uitbreidingsgevaar tegen: in combinatie met gevestigde hygiënemaatregelen kan het gebruik van deze 
componenten tot reductie van de concentratie ziektekiemen en dus overdraging leiden. Mede doordat het zijn effect behoudt 
tussen desinfectie intervallen.



Verlichting en zonwering, automatische deuropener, multimedia componenten en medische apparatuur - met CuTouch producten 
van JUNG kunt u een antimicrobiële elektrotechnische installatie maken in ziekenhuizen. In het subtiele design van LS 990.  
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JUNG componenten van CuTouch -  
antimicrobieel effect in tijdloze vormgeving 



Het ziekenhuis van de toekomst -  
een ziekenhuis engineering laboratorium 

Ziekenhuizen worden steeds meer uitgedaagd om én de kosten te drukken en de kwaliteit van service te verbeteren. Het  
doel is om continue concurrerend te blijven. Hoe zal het ziekenhuis van de toekomst eruit zien? Een antwoord op deze 
vraag wordt gegeven door Fraunhofer research organisatie, samen met meer dan 60 partner bedrijven, in de “Hospital 
Engineering Laboratory“ in Duisburg, Duitsland.  

Na jaren van onderzoek en voorbereiding is in juli 2013 dit ontwikkelings- en demonstratielaboratorium geopend. Gezien 
vanuit verschillende perspectieven laat het Hospital Engineering Laboratory nieuwe oplossingen zien met als doel meer 
patiëntenveiligheid en gerechtvaardigde inzet van materialen en logistiek. 

Het concept bevat een benadering van energiemanagement, speciale implementatie  van geautomatiseerde documentatie- 
processen en een operatieafdeling om te zorgen dat patiënten minder angst en onzekerheid hebben. Optredend als een 
partner in dit project heeft JUNG het Hospital Engineering Laboratory uitgerust met componenten in het design van LS 990.  
In het antibacteriële CuTouch model, leveren zij een bijdrage aan de strijd tegen de verspreiding van ziekhuisinfecties - een  
belangrijk aspect in het ziekenhuis van de toekomst. 

Hagen General Hospital – 
baanbrekende preventie tegen infectie

In de herfst van 2012, was het Hagen Hospital één van de eerste ziekenhuizen in Duitsland die een nieuwe weg insloeg 
tegen infectie en gebruikte het antimicrobiële effect van koperen componenten. 

Het grootste ziekenhuis complex in Hagen, Duitsland, neemt zijn verantwoordelijkheid voor zijn patiënten en het personeel  
serieus. Om de huidige hygiënemaatregelen te optimaliseren, zijn bepaalde contactoppervlakken op de kinderafdeling, die 
vaak aangeraakt worden, vervangen door de antibacteriële koperuitvoering CuTouch. In de tweede decontaminitatiefase, 
die liep vanaf begin 2013, is het verloskundig centrum ge-upgrade op dezelfde manier, en de planning is om op de lange 
termijn alle afdelingen om te bouwen.

In dit proces voor preventie tegen infecties, worden de schakelaars vervangen door een CuTouch uitvoering van de tijdloze 
LS range van JUNG. Dit zal een effectieve barrière leveren tegen de overdracht van multiresistente ziektekiemen op vaak 
aangeraakte oppervlakken.    



Sproeineveldicht

Speciaal voor de zwaardere eisen aan hygiëne in ziekenhuizen en verpleeghuizen heeft JUNG  
sproeineveldichte tekstvensters ontwikkeld. Deze tekstvensters vormen een eenheid met de  
afdekramen en de afdekkingen en verhinderen het binnendringen van water en reinigingsmiddelen.  
Zo blijft de tekst beschermd en leesbaar. De sproeineveldichte tekstvensters zijn leverbaar in  
contactdozen met beschermingscontact in de programma‘s AS 500 en LS 990 en in schakelaars  
in AS 500. Om ook in het donker de leesbaarheid te garanderen zijn de tekstvensters verlicht met led‘s.

SCHUKO® wandcontactdoos 
met geïntegreerde verhoogde 
aanrakingsveiligheid en  
verlicht tekstvenster in de  
LS range, verkrijgbaar in wit, 
alpine wit, licht grijs en zwart.  

Schakelaar of impuls-
drukker met een verlicht 
tekstvenster in AS 500, 
verkrijgbaar in wit en 
alpine wit.

SCHUKO® wandcontactdoos 
met geïntegreerde verhoogde 
aanrakingsveiligheid en  
verlicht tekstvenster in  
AS 500, verkrijgbaar in wit 
en alpine wit.

Veilige toekenning - gemakkelijke installatie

Bij een renovatie worden de afdekkingen van schakelaars en contactdozen gewoonlijk 
tijdelijk verwijderd. Tijdens het hermonteren bestaat het risico dat de afdekkingen 
verwisseld worden. De informatie op het tekstvenster klopt dan niet meer. Daarom 
biedt JUNG tekstvensters voor het programma AS 500, die vast zitten aan de basisunit. 
Zo blijven de tekstvelden op de juiste plaats, zelfs als afdekking en raam tijdelijk  
verwijderd worden. 

Het tekstvenster zit vast aan de basisunit.
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Systeem in oriëntatie

In de onbekende omgeving van een ziekenhuis hebben patiënten en bezoekers duidelijke aanwijzingen nodig om  
moeiteloos hun weg te kunnen vinden. De innovatieve Led lichttechniek van JUNG biedt hiervoor de perfecte oplossing.

Led lichtsignaal “informatie“

De led informatiebordjes zijn bijzonder geschikt
voor bewegwijzering en benamingen. Zij hebben 
een witte of blauwe achtergrondverlichting en 
bestaan uit een afdekking met ingeschoven plexiglas 
bord in twee verschillende maatvoeringen: de  
uitvoering 71 x 71 mm is geschikt voor enkelvoudige 
symbolen of aanwijzingen. Voor een groter  
oppervlak is er een uitvoering met een plexiglas 
informatiebord van 71 x 142 mm.

Lichtsignalen met verkeerslichtfunctie

Met de speciale verkeerslichtfunctie zijn deze  
led lichtsignalen duidelijk zichtbare, efficiënte en 
veilige informatievoorzieningen. Voor het regelen 
van het wachten of binnentreden in wachtkamers  
of consultatieruimtes bijvoorbeeld. Het groen of 
rood verlichte signaal laat duidelijk of de ruimte 
aldanniet vrij te betreden is.

Transparante afdekking met tekstveld 

Duidelijk functie-aanduiding voor patiënten 
of bewoners: het extra grote 70 x 70 mm 
oppervlak biedt voldoende ruimte voor  
teksten of symbolen. Het soort identificatie 
kan individueel gekozen worden. Het  
contrast tussen de witte achtergrond en 
de zwarte inscriptie is goed voor de  
leesbaarheid. 



Een andere mogelijkheid met de Graphic Tool is de Lasergravure. Door op de millimeter 
nauwkeurige precisie kunnen ook de fijnste contouren van symbolen en logo‘s gegraveerd 
worden. Deze manier is bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld functietoewijzing, logo‘s en 
bedrijfsontwerpen.   

Met de slijtvaste Kleurendruk kunnen schakelaars en wandcontactdozen naar wens 
omgetoverd worden in designelementen. Deze mogelijkheid ondersteund de functie- 
toewijzing in kamers, dienstruimtes, kantoren en openbare ruimtes, met bijvoorbeeld 
grote symbolen of tekst. Duidelijk zichtbaar en voor patiënten, bezoekers en staf  
unieke ondersteuning.    

Quiet please

LIGHT

BLINDS

LIGHT

BLINDS

ON/OFF

 
Individualisering met de Graphic Tool

Creatieve vrijheid: met de online Graphic Tool kunnen JUNG producten vrij worden vormgegeven voor duidelijke 
informatie in het hele gebouw. Afhankelijk van het materiaal van de schakelaarafdekking kan er gekozen worden 
voor Lasergravure of Kleurendruk. De Graphic Tool biedt ook Labeling, waarmee u bestaande tekstvensters 
van teksten of symbolen kunt voorzien. 

De Graphic Tool vindt u op onze website www.jung.nl/gt

Uitgebreide mogelijkheden

Tekstvelden ontwerpen:
De Graphic Tool geeft ook de mogelijkheid om de tekstvensters individueel vorm te geven 
met teksten, symbolen of andere motieven. De labels worden gewoon geprint met uw 
eigen printer op papier of folie.  



SCHUKO® wandcontact-
doos met geïntegreerde 
verhoogde aanrakingsvei-
ligheid (kinderbeveiliging) 
en oriëntatieverlichting in 
AS 500 verkrijgbaar in wit 
en alpine wit. 

Schakelaar met geïnte-
greerde oriëntatieverlich-
ting in AS 500 verkrijgbaar 
in wit en alpine wit.

SCHUKO® wandcontact-
doos met geïntegreerde ver-
hoogde aanrakingsveiligheid 
(kinderbeveiliging) en oriëntatie-
verlichting in de LS range, 
verkrijgbaar in lichtgrijs, wit, 
Aluminium, Edelstaal, 
Antraciet en Glanzend Chroom. 

SCHUKO® wandcontactdozen en schakelaars met led lichttechniek

Schakelaars en contactdozen met geïntegreerde led oriëntatieverlichting voor het aanlichten 
van de vloer. Eventuele obstakels worden zo gemakkelijk herkend.

De led leeslamp voor wandbevestiging kan in twee stappen gestuurd worden door een 
serieschakelaar. Bij maximale lichtsterkte branden alle 12 led‘s. Beschikbaar in de LS range.   

Led leeslamp

De led leeslamp heeft twee functies: als verlichting bij het lezen en als nachtlampje. In een 
verzorgende instelling is het handig om boven het bed te monteren en optioneel of aanvullend 
aan de muur op 30 cm hoogte. Zo hebben patiënten genoeg licht voor een nachtelijke gang 
naar de badkamer of het toilet. Natuurlijk heeft ook de nachtzuster genoeg verlichting om de 
patiënten te controleren zonder dat de verlichting patiënten wakker houdt.   

Led oriëntatieverlichting - veilig de weg vinden

In ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen staat veiligheid hoog in het vaandel. Er kan op dit 
gebied veel gedaan worden zonder al te veel extra kosten en installatiewerkzaamheden. Eenvoudige 
oplossingen met de JUNG led lichttechniek kunnen daadwerkelijk richting geven voor patiënten, en  
medewerkers. Led oriëntatieverlichting wijst betrouwbaar de obstakels aan en geeft voldoende licht om 
zonder de algemene verlichting te hoeven aanschakelen - bijv. tijdens kamercontrole of een nachtelijke 
gang naar de badkamer. Zo kan de nacht rustig verlopen en vindt men veilig de weg tijdens de nachtelijke uren.   



Multimedia oplossingen - met centrale 
aansluitmogelijkheden

Computer, printer, muziekinstallatie en TV: al deze componenten hebben de juiste 
aansluiting nodig in een ziekenhuisomgeving. Of het is in een service-omgeving, 
zusterkamer, kantoor of trainingkamer - goed uitgedachte systemen voor multimedia 
en muziek maken de juiste connectie voor technologie en comfort, flexibiliteit en 
orde voor het personeel. Het JUNG design integreerd deze aansluitingen naadloos in 
de elektrotechnische installatie.   

Multimedia-aansluitingen 

De computer en de printer in de zusterskamer, de projector en laptop in de conferentiezaal, de 
muziekinstallatie en informatiescherm in het cafetaria. De veelheid aan aangesloten apparaten geeft  
al snel een kabelwirwar - wat niet alleen een slordige aanblik geeft, maar ook gevaar op struikelen.  
De JUNG Multimedia-aansluitingen bieden hier een overtuigende oplossing. Hiermee kunnen de  
verschillende aansluitingen eenduidig worden gecombineerd. Daarbij worden de kabels “onzichtbaar“ in  
de wand weggewerkt. Het systeem voorziet in aansluitingen voor analoge, digitale en mobiele apparatuur.   

USB laadcontactdoos 

Voor mobiele telefoon, dictafoon, laptop of camera. Veel mobiele apparaten moeten 
regelmatig opgeladen worden, ook in een ziekenhuisomgeving. Om niet eerst te hoeven 
zoeken naar een vrije contactdoos op het kantoor of in de zustersruimte is het handig 
om de JUNG USB-laadcontactdoos toe te passen. Hiermee kunnen twee mobiele apparaten 
tegelijk opgeladen worden. Deze praktische laadcontactdoos kan eenvoudig achteraf 
worden aangebracht: gewoon uitwisselen voor een bestaande contactdoos; bijv. in een 
meervoudig raam. In het JUNG design sluit de laadcontactdoos naadloos aan bij de rest van 
het schakelmateriaal.  



JUNG Zusteroproepsysteem

Het JUNG noodoproepsysteem is een compleet programma voor noodoproepen in toiletten of en 
suite badkamers voor huizen voor ouderen en verpleeghuizen of in openbare gebouwen. Het zorgt 
ervoor dat een persoon die hulp nodig heeft het alarm kan doen afgaan en komt tegemoet aan al de 
veiligheidseisen volgens DIN VDE 0834.

Het complete systeem bestaat uit een lichtsignaal, trekkoord, resetknop en voeding. Dankzij de 
modulaire opbouw kan het zowel worden toegepast bij kleine instellingen met weinig ruimte als bij 
grotere complexen met verschillende appartementen of afdelingen.     

Afzetknop

De afzetknop wordt  
geïnstalleerd in dezelfde 
ruimte waar het trekkoord 
zit,  naast de deur. Het 
personeel dat te hulp 
komt kan het alarm daar 
afzetten.   

Netvoeding

De voeding voor het  
zusteroproepsysteem met 
DC 24 V.

Lichtsignaal

Het lichtsignaal kan bijv. 
buiten naast het toilet 
geïnstalleerd worden in  
de gang. Een alarm dat 
afgaat is zichtbaar via  
een rood verlichte led  
en akoestisch door een 
zoemer. Beide signalen 
kunnen worden omgezet 
van een continu licht en 
een continue zoemer, in 
een knipperend licht en 
een pulserende toon.  

Oproepknop

De oproepknop geeft een 
extra mogelijkheid om het 
alarm in geval van nood af 
te laten gaan.  

Dienstkamerunit

Deze kan geïnstalleerd  
worden als extra component 
bij de zusteroproepset, bijv. 
in een dienstkamer of  
ontvangstruimte. Een groene 
knop geeft de aan-/afwezig-
heid aan van personeel en 
met de gele knop kan het 
akoestisch signaal voor 20 
seconden worden onderdrukt. 

Dienstkamerterminal

De dienstkamerterminal doet  
dienst als notificatie voor  
20 hulproepen. Het kan  
worden geïnstalleerd als  
extra component. Op het  
geïntegreerde display  
worden inkomende alarm- 
oproepen getoond en  
akoestisch hoorbaar door  
een alarmtoon. 

Trekschakelaar

Een hulpoproep kan in de 
badkamer worden gedaan 
door aan een gemakkelijk 
bereikbaar trekkoord te  
trekken. Het trekkoord kan ook 
in het midden van de ruimte 
aan het plafond gemonteerd 
worden zo dat het makkelijk 
toegankelijk is voor mensen 
in nood. Een rood lampje op 
de schakelaar signaleert dat 
een hulpoproep succesvol is 
afgegeven.  

Staffkamer Invaliden toilet

Gang

Met behulp van het trekkoord wordt een visueel en akoestisch alarm geactiveerd, wat wordt getoond  
buiten de toiletten. Daarbij, kan een optionele service-unit geïnstalleerd worden die het mogelijk 
maakt om een alarm te laten afgaan in een andere ruimte.  

Het JUNG zusteroproepsysteem is verkrijgbaar in de designs AS -, A -, CD - 
en LS range zodat het naadloos geïntegreerd kan worden in de installatie. 



 
Voldoet aan de zwaarste eisen voor veiligheid  

Slagvaste wandcontactdoos met speciale bevestigingsring voor wandmontage

Helaas worden stekkers vaak aan de kabel of aan het apparaat zelf uit de wandcontactdoos 
getrokken. Hierdoor gaat de wandcontactdoos los zitten in de muur en moet weer vast 
gezet worden. Deze speciale wandcontactdoos van JUNG kan echter wel een stootje  
hebben want hij is in de wand gemonteerd met een extra metalen ring. De schroeven  
aan de metalen ring zorgen voor meer stabiliteit.  

Trekschakelaar

Deze schakelaar wordt buiten het bereik van de patiënten 
geïnstalleerd en kan worden geactiveerd met een trekkoord. 
De transparante lens wordt verlicht, zodat duidelijk te zien 
is dat de hulpoproep gedaan is. Dit model wordt veel  
toegepast als hulpoproep in badkamers en toiletten. 

SCHUKO® wandcontactdoos met klapdeksel en 
statusindicatie

Het klapdeksel geeft extra veiligheid. Handig: zelfs als het 
klapdeksel dicht is, geeft het geïntegreerde groene led 
betrouwbaar aan dat hij functioneert. Het led kan worden 
verwisseld zonder de stroom te onderbreken.    

SCHUKO®  wandcontactdoos met overspannings-
beveiliging en kinderbeveiliging

Schade aan ziekenhuisapparatuur door overspanning  
kan in de papieren lopen. Deze wandcontactdoos 
beschermt daartegen. In geval van overspanning  
schakelt hij uit en beschermd zo de medische,  
elektrische apparatuur tegen beschadiging. 
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Afdekking (70 x 212,4 mm)

De afdekking voor 
automatisch deuren is 
beschikbaar met en  
zonder opdruk.  

Systeemoplossingen met klinisch bewezen technieken

Specials voor ziekenhuizen

In ziekenhuizen zijn verschillende toepassingsgebieden die speciale eisen stellen aan de elektrotechnische installatie. 
Afhankelijk van de toepassing zijn bijvoorbeeld speciale wandcontactdozen nodig, die vanzelfsprekend in de productrange 
van JUNG zijn vertegenwoordigd.

Zuster oproepsystemen in JUNG design

Toonaangevende fabrikanten van zusteroproepsystemen hebben hun technologie uitgevoerd in JUNG design.  
De afdekkingen van de Novar en Total Walter systemen zijn beschikbaar in het JUNG programma, maar de 
basisunits zijn alleen maar verkrijgbaar bij deze twee bedrijven zelf. Voor de andere fabrikanten geldt dat de 
complete systemen (inclusief afdekkingen) via hen besteld kunnen worden.

Speciale SCHUKO®  

wandcontactdoos

Veiligheid is een prioriteit  
in ziekenhuizen. Wandcontact-
dozen voor speciale stroom-
voorziening kunnen aangeduid 
worden met kleurmarkeringen: 
groen voor veilige spanning en 
oranje voor aanvullende veilige 
spanning. Speciale afdekramen 
maken montage in wandkanaal 
mogelijk. 

SCHUKO® wandcontactdoos 
met functie-indicatie

Eén blik op de functie-indicatie 
is genoeg om te zien of er 
stroom staat op de wand-
contactdoos. Daarbij heeft 
deze wandcontactdoos nog 
een voordeel: het lampje kan 
uitgewisseld worden zonder 
de stroom van de wand-
contactdoos eraf te halen. 

En als een voordelig alter-
natief, is het indicatielampje 
ook verkrijgbaar als led‘s, 
in rood of groen met lange 
levensduur met een brand- 
duur van ongeveer 11 jaar. 

Noodschakelaar met 
glazen afdekking

Ingeval van nood, 
gewoonweg het glas 
inslaan en op de knop 
drukken. De gekozen 
functie wordt dan uitge-
voerd, bijv. een branda-
larm, een rookafzuiger  
of een lichtkoepel.

Potentiaalvereffings 
contactdoos  

De potentiaalvereffe-
nings contactdoos is een 
investering die zichzelf 
terugbetaald bij opera-
tieruimtes. Dit speciale 
artikel is ontworpen 
volgens DIN 42801 en 
biedt voldoende veilig-
heid, zelfs in de operatie-
kamers.   
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Varolux GmbH & Co. KG 
Mittelweg 3 
39179 Barleben OT Meitzendorf 
www.varolux.com

Novar GmbH a Honeywell Company 
Dieselstraße 2 
41469 Neuss  
www.ackermann-clino.de

 hospicall GmbH 
Max-Planck-Straße 3 
51674 Wiehl 
www.hospicall.de

Total Walther GmbH 
Feuerschutz und Sicherheit 
Waltherstraße 51 
51069 Köln 
www.totalwalther.de

Tunstall GmbH 
Orkotten 66 
48291 Telgte  
www.tunstall.de

PRAGMA GmbH  
Rathenaustr. 9 
02763 Zittau  
www.pragma-zittau.de

ConDigi Deutschland GmbH 
Prachtkäferweg 5 
21077 Hamburg  
www.condigi.de
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Specials in JUNG design

Vele fabrikanten van automatische deuren en toegangscontrolesystemen geven de 
voorkeur aan JUNG componenten als bedienunits voor hun systemen. Dit geeft de  
individuele producten en systeemcomponenten een uniform uiterlijk wat naadloos  
geïntegreerd kan worden in het schakelaardesign, voor een uniform uiterlijk in het 
gehele gebouw.  

Bedienunits voor automatische deursystemen in de 
designs Edelstaal en CD 500. 

Bedienunit voor automatsiche 
deursystemen

Contact:
Record Türautomation GmbH 
Otto-Wels-Str. 9 
42111 Wuppertal
www.record.de

Bedienunit voor automatsiche deursystemen 

Contact:
BKS GmbH
Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas
Heidestr. 71
42549 Velbert
www.g-u.com

Nooduitgang bedienunit

Contact:
ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH  
Werk Albstadt  
Bildstockstr. 20  
72458 Albstadt  
www.assaabloy.de 

Contact:
GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
www.geze.de

Contact:
DORMA  
GmbH + Co. KGaA
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
www.dorma.de



Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA Elektrotechnische 
Handelsonderneming B.V.
Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd 

Tel.: 071.3419009 
Fax: 071.3413559
jung@hateha.nl
www.hateha.nl
www.jung.nl

voor België: 
 
 
 
 
 
Stagobel Electro 
Karrewegstraat 50 
B-9800 Deinze 
 
Tel.:  +32/09/3818500 
Fax:  +32/09/3818501 
info@stagobel.be 
www.stagobel.be

Voorzien van het  
kwaliteitskeurmerk 

„Made in Germany“ 
van TÜV NORD.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle 
Germany

Tel. +49 2355 806-553
Fax +49 2355 806-254
mail.vka@jung.de 
www.jung.de




