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Voorwoord
Dit Magazine is gericht aan Woningcorporaties, Architecten,
Projectontwikkelaars en overige geïnteresseerden die waarde
hechten aan kwaliteit en vakmanschap op het gebied van hang- en
sluitwerk, domotica en gereedschappen.
HMB profit locks & tools (HMB) is gespecialiseerd in hang- en sluitwerk
en het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige gereedschappen
voor het compleet afhangen van deuren en ramen. Doelmatigheid en
arbeidsvriendelijk werken, gecombineerd met aanzienlijke tijdsbesparing,
kenmerken de veelal gepatenteerde ontwerpen die op de nationale en
internationale markt duidelijk hun plaats hebben gevonden.
HMB is van oorsprong een familiebedrijf waarbij de medewerkers
afkomstig zijn uit de bouwpraktijk. Hierdoor is de organisatie als geen
ander bekend met de problemen die zich voor kunnen doen tijdens
het afhangen van deuren en ramen. Daarnaast heeft HMB vele goede
contacten met hen die in de praktijk werkzaam zijn, waardoor de
organisatie continu op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen
in de bouwwereld. Op deze ontwikkelingen wordt snel en adequaat
gereageerd, waardoor er vroegtijdig in kan worden gespeeld op de
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wensen en behoeften van de klant.
Sinds juli 2012 is HMB gevestigd is een nieuw pand in IJsselstein.
Dit biedt uitgebreide mogelijkheden voor demonstraties en cursussen.
Zowel bestaande als potentiële klanten zijn regelmatig te gast voor een

1989

In dit jaar werd de Inmeetmal, de Draaitafel en het concept

2009

van de nastelbare Sluitplaten geïntroduceerd.

dienst van een Woningbouwcoöperatie. Door opdrachten aan

inhoud van de trainingen nauw afgestemd op de wens van de klant.
Het HMB-team is gedreven en heeft passie voor het vak. Zowel op

1991

ontwikkelen en op de markt brengen van kwalitatief hoogwaardige

De nieuwe website ging online. In dit jaar zijn diverse
producten ontwikkeld, zoals de Minimal, Diamantboorset
en HMB Binnendeurnaald.

avonduren de basis voor het bedrijf. In deze tijd was Jeroen in

HMB-dealers worden ook trainingen op maat gegeven. Hierbij wordt de

partijen om uiteindelijk te streven naar een gezamenlijk doel: het

1995

vanuit zijn toenmalige werkgever, Terberg Trucks, in de

demonstratie, scholing of een algemeen bezoek. In samenwerking met

nationaal als internationaal niveau wordt er samengewerkt met diverse

Samen met zijn zonen, Dirk en Jeroen, legde Joop Boumans

1999

De Multipoint de Luxe werd geïntroduceerd als de ideale
2010

te nemen van grote ondernemingen die gespecialiseerd waren

oplossing voor dubbele deuren. Daarnaast was onze Engelse

Lieke van Lexmond werd in maart 2010 ambassadrice van

in het afhangen van deuren, werd deze basis gecreëerd.

agent, Millenium Tools, in dit jaar de aanleiding voor een

HMB. Zij werd het gezicht van de nieuwe productlijn met

aanpassing van onze bedrijfsnaam. Met de voor zichzelf

Cilinderbediende, Antipaniek, Motortronic, Automatic en

De ontwikkelde producten werden zeer succesvol verkocht,

sprekende toevoeging “profit tools” veranderde vanaf dat

Automotortronic Meerpuntssluitingen. Tevens werd de nieuwe

waardoor de “Boumannen” er niet meer onderuit konden om

moment de naam in HMB profit tools.

nastelbare Sluitkom geïntroduceerd.

producten via dealers aan te bieden.

producten.

2002
1992

In samenwerking met Timmerfabriek Bruschke te Haarlem,

2011

werd de 4-seizoenenpui geïntroduceerd.

In overleg met zijn toenmalige werkgever nam Jeroen

In februari is de Scharniermal van glasvezel ontwikkeld en in
maart werd de Renovatie Meerpuntssluiting geïntroduceerd.

twee dagen vrij om samen met Dirk en Margreet (zus van
Dirk en Jeroen), het bedrijf verder uit te bouwen. Eerst

2003

centraal.

werden er Freesmallen ontwikkeld, vervolgens Scharnieren

Garantie

De introductie van de Multipoint Rapido stond in dit jaar

IJzerwarenhandel, Timmerindustrie en Slotenspecialisten

producten die geplaatst en geleverd zijn, mits er aan de garantie-

toenam. Dit leidde vervolgens tot de Slotkastfreesmachine en

voorwaarden wordt voldaan. Deze garanties worden hoofdzakelijk

het ontwikkelen van Veiligheidsrozetten.

De verstelbare U-cassette werd geïntroduceerd.

2005

De nastelbare Sluitplaat werd in combinatie met de glasvezel

gelanceerd. Met de toevoeging profit locks & tools, wordt de

Sluitkom geïntroduceerd.

vertaling naar het assortiment nog beter gemaakt.

inhoud van de garantievoorwaarden, kunt u contact opnemen met

1994

een idee dat leidde tot de huidige Universele Sluitplaten.

of per mail via verkoop@hmb.nu.

Ook werd in dit jaar de Meerpuntssluiting met de daarvoor
benodigde tools ontwikkeld.
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Tot slot is in 2012 het HMB Domotica-concept uitgebreid en
In samenwerking met verschillende Timmerfabrikanten werd

in december is de dubbele deur test EN 1125 voltooid.

de Multipoint de Luxe en Multipoint Light Inbouw ontwikkeld.

In overleg tussen vader en zonen ontstond aan de keukentafel

onze verkoop binnendienst. Dit kan telefonisch op 030-687 79 40

De opening van het nieuwe bedrijfspand vond in oktober
2012 plaatst. De nieuwe bedrijfsnaam is na de verhuizing

2007

op dubbele deur oplossingen gegeven. Voor meer informatie en de

de organisatie. Zo is HMB in juli 2012 verhuisd naar een

2004

het ontwikkelen van tools vanuit Woningbouwverenigingen,
HMB profit locks & tools geeft garantie van twee tot zes jaar op

In dit jaar hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden binnen
nieuwbouwpand aan de Einsteinweg 17-19 te IJsselstein.

en Meerpuntssluitingen. In dit jaar ontstond tevens het
“Politiekeurmerk Veilig Wonen”, waardoor de vraag naar

2012

2008

De introductie van de Universele Scharniermal stond in dit jaar
centraal.
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Lieke en HMB staan
voor kwaliteit!
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Sinds 2010 is Lieke van Lexmond het gezicht van de HMB productlijn.
HMB staat voor kwaliteit en duurzame producten en dat past goed bij
Lieke.
“HMB verkoopt mooie producten van zeer hoge kwaliteit. Zelf heb
ik een HMB-slot in mijn deur zitten. Dit slot is zeer functioneel en
gebruiksvriendelijk. Het slot bevalt erg goed!
Ik vind het prettig om samen te mogen werken met HMB. Het is
een zeer gedreven team met passie voor het vak, waarbij het
familiegevoel goed merkbaar is. Zowel in de uitstraling van het pand,
de samenwerking onderling als bij de ontvangst van klanten wordt
warmte uitgedragen. Je voelt je welkom en dat is belangrijk!”
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4-seizoenen pui

Maximale openheid...
De 4-seizoenenpui geeft maximale openheid van de
woonkamer naar het terras of de tuin. Daarnaast is de pui
perfect geschikt als praktische oplossing voor horecagelegenheden, kantoren, presentatieruimtes, sauna’s,
strandpaviljoens en vluchtwegen, zoals bij discotheken en
bioscopen. De 4-seizoenen pui heeft een hoge wind- en
waterdichtheid en is goedgekeurd t.b.v. inbraakwerendheidsklasse 3.

Magazine
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Sluitgarnituur t.b.v. Meerpuntssluitingen

Meerpuntssluiting

Hoofdslotkast

Altijd perfect
passend...
De HMB Meerpuntssluiting is kwalitatief
een topper wegens de grote scheluwteopname en het bedieningsgemak.
Deze Meerpuntssluitingen zijn voor vele
Omleggen van de dagschoot in
verband met de draairichting

Magazine

toepassingen geschikt. Daarnaast heeft
de haakschoot de beste indraai van alle
bestaande Meerpuntssluitingen.
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Multipoint de Luxe, Rapido en Light opbouw

Dé praktische oplossing
voor dubbele deuren...
De HMB Multipoint de Luxe staat in combinatie met de HMB
Meerpuntssluiting, garant voor een perfect inbraakwerende sluiting voor
dubbele deuren. Het geheel is goedgekeurd t.b.v. het Politiekeurmerk
‘Veilig Wonen ®’ categorie zwaar en door SKH/SHR (alle gevelelementen
volgens bouwbesluit en weerstandsklasse SKG 3 en SKH 3).

Magazine
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Nastelbare Sluitkom

(grijs/zwart)

Onderdorpel Meranti

Sluitkraag 9o met verstelbare Sluitkom

Multipoint de Luxe/Light inbouw
Afgemonteerd

Onderdorpel Belgisch hardsteen

Perfecte inbraakwerende sluiting...
De Multipont De Luxe of Light inbouw is de praktische oplossing voor
dubbele deuren en staat in combinatie met een Meerpuntssluiting,
garant voor een perfecte inbraakwerende sluiting.

Sluitkraag 6o met verstelbare Sluitkom

Voordelen
•

Deze Multipoint is zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken;

•

Voorzien van een anti-foutbediening;

•

De montagetijd kan tot de helft worden gereduceerd;

•

Het gehele set kan op maat worden geleverd (incl. schroefgaten
en schootsparingen).
Afgemonteerd

Magazine

Toegepast in de boven- en onderdorpel voor dubbele deuren en ramen.
Nastelbaarheid 3.5 mm.
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Meerpuntssluiting Automatic &
Automotortronic
(Serie 009, 010, 011 & 012)

Veiligheid staat voorop!
Het aanbod van HMB op het gebied van automatische sloten, is

Meerpuntssluiting Cilinderbediend,
Antipaniek & Motortronic

de ideale oplossing voor situaties waarbij veiligheid voorop staat.
Het beveiligen van huizen, openen en sluiten van deuren, kan
eenvoudig door middel van de Automatic en Automotortronic
Meerpuntssluitingen. Wegens automatische vergrendeling behoort

(Serie 004, 006, 007 & 008)

onduidelijkheid over het sluiten van deuren tot het verleden.

Vele mogelijkheden
Deze Meerpuntssluitingen zijn een uitbreiding op de standaard
Cilinderbediende Meerpuntsluitingen (Serie 001) en biedt vele
mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld met de Motortronic
Meerpuntssluiting uw deur eenvoudig openen door middel van
een Vingerscanner of Afstandsbediening.
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Voordelen
•

Het slot vergrendelt automatisch zodra deze in het slot valt;

•

Gebruik van hoogwaardig materiaal zorgt voor een lange levensduur;

•

Optimaal nastelbaar op de dagschoten.
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HMB-Wireless

Uitbreiding assortiment

Uw mobiele telefoon opent nieuwe

De nieuwste productlijn HMB TOTALCARE

mogelijkheden! Eenmalig aanmelden

richt zich met name op zorginstellingen, musea,

en vervolgens continu automatisch

scholen, ziekenhuizen en o
 verige instellingen

toegang verkrijgen.

waarbij beveiliging en toegangscontrole een
rol speelt. Deze aanvullende productlijn bestaan
uit de HMB C
 areLock, Brandvluchtsloten,
Elektronische sloten, Insteeksloten met
kruk-vrijloop en toegangscontrolesystemen.

Aanvullend concept
HMB Domotica

HMB TOTALCARE
Totaaloplossing voor toegangscontrole
De HMB CareLock is de totaaloplossing op het gebied van toegangscontrole in combinatie met
persoonlijke woonvrijheid. Deze gebruiksvriendelijke beslag-slot combinatie (krukbestuurd) is
voorzien van een vluchtveiligheidsfunctie met een zeer duidelijke LED-indicator. De zorgverlener

HMB Wireless
Door & Code

bepaalt de ver- en ontgrendeling en de patiënt ervaart het gevoel van persoonlijke woonvrijheid
door het toepassen van de privacyfunctie.

Toegangscontrolesystemen op basis
van Bluetooth-ontvanger. Bedienbaar
met mobiele telefoon, handmatige
transponder of code.

Autorisatie beheren
op uw PC
Alle deuren in het gebouw in één
overzicht. Software voor eenvoudig
beheer, o.a. kalenderfunctie en
tijdzones.

Magazine
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Ideaal voor renovatie

Eenvoudig & compleet

De HMB 1000 is de ideale oplossing voor renovatie,

De HMB Minimal (art. nr. 104010) is speciaal ontwikkeld voor het

doordat raamboompjes eenvoudig vervangen kunnen

uitfrezen van zowel vlakke als verstelbare Sluitplaten. Deze mal is

worden. Het aluminium profiel wordt aan de bovenzijde

eventueel ook verkrijgbaar in een complete koffer (art. nr. 109016).

ingekort en kan gelijk worden gemonteerd op het

In deze koffer worden diverse onderdelen geleverd, zoals Sluitplaten,

raam en kozijn. De achtergebleven schroefgaten

Sluitkommen en Verlengblokjes.

van de raamboompjes worden door de HMB 1000
afgedekt. In korte tijd voldoet het bestaande raam aan
weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.

Renovatie Meerpuntssluiting &
Renovatie Raamsluiting
De oplossing voor renovatie!
Met de Renovatie Meerpuntsluiting kunnen alle bestaande Meerpuntssluitingen vervangen
worden. De positie van de haakschoten kunnen zelf worden bepaald, waardoor bestaande
Sluitplaten en Sluitkommen gebruikt kunnen worden in het renovatiekozijn.
Let op! Dit geldt alleen indien de bestaande Sluitplaten en Sluitkommen goedgekeurd en
passend zijn.

Minimal & Freesmal t.b.v.
toebehoren Motortronic
Snel & nauwkeurig
Deze Freesmal (art. nr. 104011) is speciaal ontwikkeld voor het snel, eenvoudig en nauwkeurig
uitfrezen van de toebehoren voor de Motortronic (Serie 007, 008, 011 & 012). De toebehoren die
hiermee uitgefreesd kunnen worden, zijn: Magneetcontact, Kabelovergang vast, Trafo, Kabelovergang
deurdeel en Kabelovergang kozijndeel.
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19

Nastelbare Sluitkommen
Nastelbare Sluitplaten
Eenvoudig nastelbaar
Het nastellen van de Sluitplaat is snel en
eenvoudig uit te voeren in een gesloten
deurpositie.

Voordelen
•

Inbraakwerend;

•

Universeel gebruik;

•

Tijdsbesparend.

Magazine
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Sluitplaatbuiger
Vlakke universele Sluitplaten

Altijd perfect passend...
Minimale voorraad...

De Sluitplaatbuiger is speciaal ontwikkeld om
Sluitplaten makkelijker te buigen voor de juiste
maatvoering. Het resultaat is een perfect passende

De universele Sluitplaten zijn geschikt voor 95%

Sluitplaat in het kozijn.

van alle insteeksloten die in Nederland toegepast
worden.
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Positie Slotkastfreesmachine

Nauwkeurig en
efficiënt frezen

Freesbeitels t.b.v. de Slotkastfreesmachine

De HMB U-cassettes zijn bestemd voor
het nauwkeurig en efficiënt uitfrezen van de
voorplaten en kruk- en cilindergat.

U-cassette & Moedermal
U-cassette gepositioneerd
in moedermal

Frontplaatpositie
in de U-cassette

Slotkastfreesmachine
Verstelbare
U-casette
voor alle
type sloten

Snel, productief & perfect passend...
De Slotkastfreesmachine is het snelste en meest productieve freesgereedschap op de huidige
markt. Deze Freesmachine is te gebruiken in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. In vrijwel
drie minuten is het mogelijk om slotkasten met een perfecte passing in te frezen.

Moedermal
gepositioneerd op deur

Magazine
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Eenvoudig
aanbrengen van
patentgaten
De Patentmal is ontwikkeld voor het
aanbrengen van patentgaten voordat het
slot geplaatst wordt. De mal is toepasbaar
op beide zijden van de deur en kan
gecentreerd worden op het uitgefreesde
krukgat en cilindergat of op het slot. De
patentgaten zijn naar wens in te stellen.

Universele Patentmal

Lange levensduur...
De Veiligheidsrozetten zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en
materialen. Het assortiment bestaat uit blinde-, cillinder- en krukrozetten.
Door de zware uitvoering en hoge kwaliteit, hebben de rozetten een zeer
lange levensduur. Met speciaal gereedschap is het infrezen van rozetten
slechts een kwestie van seconden.

Veiligheidsrozetten

Magazine
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Vastzetten met kleminrichting

Achterhoutmaat

Universele Scharniermal

Verlengstuk voor 106510

Voor renovatie en nieuwbouw
De Freesmal is speciaal ontwikkeld voor Timmerfabrikanten,
Slotenspecialisten en Aannemers die renovatie- en
nieuwbouwwerkzaamheden verrichten. Deze mal wordt
gebruikt voor het infrezen van de Sluitkommen en
Sluitplaten. Het gatenpatroon is afgestemd op de HMB
Meerpuntssluitingen.
Ook verkrijgbaar:
106520 Verlengstuk voor 106510

Vastzetten op bovenzijde van de deur

Verlengbaar door middel
van opzetstukken

Universele Scharniermal gepositioneerd in kozijn

Eventueel vastzetten met schroef

Freesmal Meerpuntssluitingen

Maatvast gereedschap
De universele Scharniermal is een maatvast gereedschap voor het perfect en
snel infrezen van scharnieren voor deuren en ramen. Dit wordt mogelijk gemaakt
door middel van een opbouwsysteem.
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Infrezen van Sluitplaat

Positie om de kom te frezen

Uitfrezen Sluitkom onder en boven
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Ook verkrijgbaar...

All inclusive
5-sterrenconcept

Assortimentsoverzicht
•
•
•
•
•
•

HMB Meerpuntssluiting Cilinderbediend
HMB Meerpuntssluiting Renovatie
HMB Meerpuntssluiting Antipaniek
HMB Meerpuntssluiting Motortronic met antipaniekfunctie
HMB Meerpuntssluitng Motortronic zonder antipaniekfunctie
Toebehoren HMB Meerpuntssluitingen Motortronic

Serie 004
Serie 005
Serie 006
Serie 007
Serie 008
Herziende druk september 2012

HMB Automatic &
Automotortronic

Zorgeloos, zekerheid en kwaliteit!
Door zekerheid en kwaliteit een vertrouwd gevoel.

•

Extra veiligheid met maximaal
comfort;

•
•

Voor enkele en dubbele deuren;
Gebruiksvriendelijke functie met
eenvoudige bediening.

Assortimentoverzicht

Herziende druk, juni 2012

•
•
•
•
•

Serie 009
Serie 010
Serie 011
Serie 012
Serie 011 & 012

HMB Meerpuntssluitingen Automatic zonder antipaniekfunctie
HMB Meerpuntssluitingen Automatic met antipaniekfunctie
HMB Meerpuntssluitingen Automotortronic zonder antipaniekfunctie
HMB Meerpuntssluitingen Automotortronic met antipaniekfunctie
Toebehoren Meerpuntssluitingen Automotortronic

Aanvullend concept
HMB Domotica

Freesgeleider
September 2012

Openen van uw deur nu nog eenvoudiger
Uw deur openen met o.a.:
• Mobiele telefoon voorzien van Bluetooth;
•
•
•
•

Handmatige transponder;
Tag;
Toegangskaart;
NFC/RFID.

TOTALCARE

Freessysteem voor
Meerpuntssluitingen
De Freesgeleider is dé oplossing voor

Assortimentsoverzicht
•
•
•
•
•

HMB CareLock
HMB Brandvluchtsloten
HMB Elektronische sloten
HMB Insteeksloten met krukvrijloop
Toegangscontrole

HMB TOTALCARE dec2012_DEF.indd 1

1ste druk december 2012

03-12-12 10:42

het infrezen van Meerpuntssluitingen.
In combinatie met een Slotkastfreessysteem
is het een eenvoudige opgave om in
15 minuten een Meerpuntssluiting kant
en klaar in te frezen.

Colofon
Vormgeving:
studio marie, www.studiomarie.nl
Fotografie Lieke van Lexmond:
Nick van Ormondt, www.nickvanormondt.nl
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profit locks & tools
Voor elke uitdaging een sluitende oplossing

HMB profit locks & tools
Einsteinweg 17-19, 3404 LH IJsselstein (U)
T: +31 (0)30 687 7940 F: +31 (0)30 687 5688
E: hmb@hmb.nu W: www.hmb.nu

