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FSB Toegangsorganisatie 
isis M300 – Comfortabel  
online beheren



FSB en SSF hebben met materiaalspeci-
fieke en assortimentoverstijgende milieu-
productverklaringen (EPD) volgens ISO 
14 025 wereldwijd een voortrekkersrol. 
Het DGNB-certificaat bekroont milieuvrien-
delijke, economisch efficiënte en gebruiks-
vriendelijke gebouwen.

Volgende EPD‘s zijn beschikbaar en kun-
nen gratis worden besteld:

–  Deurkrukken, venstergrepen, isis T300* 
in aluminium:  
EPD-FSB-2010111-D

–  Deurkrukken, venstergrepen, isis T300* 
in roestvrij staal:  
EPD-FSB-2010211-D

–  Deurkrukken, venstergrepen, isis T300* 
in brons en messing:  
EPD-FSB-2010311-D

–  Barrièrevrij ErgoSystem® (roestvrij staal): 
EPD-FSB-2010411-D

–  Sloten en afdekplaten: 
EPD-FSB-2010511-D

* Elektronische toegangsorganisatie
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isis – Symbiose tussen technologie  
en comfort

De innovatiecultuur van FSB is er op  
gebaseerd om vooruit te kijken en heeft  
er steeds weer toe geleid om bestaande 
beslagoplossingen in de utiliteitsbouw 
verder te ontwikkelen. 

In deze zin lag het ook voor de hand om 
zich eveneens in de elektronische orga- 
nisatie van toegangsrechten te verdiepen. 
Uit de isis-systeemfamilie zijn unieke,  
systeemtechnisch op elkaar afgestemde 
en gepatenteerde beslagoplossingen ont-
staan die beantwoorden aan alle eisen  
die worden gesteld aan de huidige digitale 
organisatie van gebouwen en zich duur-
zaam op de markt verankerd hebben met 
een waaier aan functionele meerwaarden.

Met zijn greepgeïntegreerde vingerscan 
overtuigt de isis F-serie in esthetisch, func-
tioneel en ergonomisch opzicht. De isis M 
en T-systemen, waarbij de toegangsiden- 
tificatie eenvoudigweg geactiveerd wordt 
door de toenadering van het identmedium 
en het openen van de deur heel comfor- 
tabel gebeurt door de bediening van de 
deurklink, bieden vergelijkbaar comfort.

Bovendien hebben wij isis consequent af- 
gestemd op de specifieke eisen van archi-
tecten, of het nu bedoeld is als instapop-
lossing voor kleine projecten of voor ambi-
tieuze of uiterst complexe projecten: FSB 
biedt met de isis-systeemfamilie steeds  
de oplossing die precies bij u past – ook 
vanuit budgetperspectief bekeken.

Overtuig uzelf.

LAN-gebaseerd elektronisch toegangs- 
management voor complexe eisen

Algemeen omvattend en comfortabel tot 
en met de buitendeur

Compacte leesunits met geïntegreerde 
besturingsunit

Onlinebeheer is kinderspel

Technologie en functiebeschrijving

Systeemkenmerken en systeemvoordelen
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Bestelformulieren met richtingsinstructies
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De isis-systeemfamilie in een overzicht

isis M100

– voor minder complexe eisen
– voor woning- en utiliteitsbouw
–   budgetaantrekkelijk dankzij programme-

ring die gebaseerd is op kaarten

isis M300

– voor complexe eisen
– volledig online-compatibel
– offline-functies mogelijk
– on-/offline-functies combineerbaar

isis T300

–  voor uiterst complexe eisen en hetero- 
gene gebouwstructuren

– integratie met externe systemen mogelijk

isis F100 / F200 / F300

– voor woning- en utiliteitsbouw
–  biometrie-systeem in exclusief design 
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LAN-gebaseerd elektronisch 
toegangsmanagement voor  
complexe eisen

Design 1015 | 1016 | 1023

Design 1035 | 1045 | 1070

Design 1076 | 1078 | 1107

Design 1108 | 1119 | 1144

Design 1146 | 1147 | 1160
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Bovendien is de isis M300 door zijn korte 
reactietijden en contactloze bediening ten 
opzichte van elektronische cilindersyste-
men duidelijk in het voordeel.

Met de isis M300 kiest u voor een com-
pacte, eenvoudig bedienbare oplossing 
die zijn kwaliteiten toont in projecten met 
veel deuren en gebruikers. Gebruikers  
van de instapoplossing isis M100 kunnen 
steeds gebruik maken van een eenvoudi-
ge upgrade tot de isis M300.

Een voorbeeld van de verschillende be-
schikbare garnituurvarianten tonen wij u 
op de volgende dubbele bladzijde aan de 
hand van deurkrukmodel FSB 1147.

Voor de planning van een isis-beslagsys-
teemoplossing neemt u contact op met de 
kantoren van ons distributienet (zie blz. 
10 e.v.) of met een van de vermelde cen-
trale aanspreekpartners.

isis M300 integreert de technische ken-
merken en uitstekende ergonomische 
eigenschappen van de isis toegangsma-
nagementsystemen in een netwerkcom-
patibele oplossing voor complexe eisen.

isis M300 is de uitgebreide versie van zijn 
„kleine broertje“, de isis M100. Met zijn 
op kaarten gebaseerde programmering, 
rechtstreeks op het beslag, is hij is de ide- 
ale instapoplossing voor kleine projecten.  
In middelgrote en grote projecten biedt 
isis M300 de voordelen van een volledig 
uit van een volledig LAN-gebaseerd be-
heer van toegangsrechten, waarbij een 
willekeurig aantal deuren met behulp van 
de pc kan worden aangestuurd en be-
heerd. Bovendien bestaat de mogelijkheid 
tot offline-besturing, rechtstreeks aan het 
beslag, via een laptop en een draadloze 
USB-stick. De identificatie aan de deur 
gebeurt – zoals ook bij de isis M100 – met 
behulp van een Key Card of een tag die 
naar het beslag toe wordt bewogen.

Bij de isis M300 wordt het proces van de 
elektronische identificatie samen met een 
mechatronische module op de kleinst 
mogelijke ruimte in het krukrozet en on-
der het schild ondergebracht. De batterij-
gestuurde garnituren maken bijkomende 
bedrading overbodig en zorgen voor maxi-
male flexibiliteit bij de installatie. Op deze 
manier worden de isis-systeemoplossingen 
dé elektronische beslagoplossingen bij 
uitstek op het vlak van klassieke schilden 
en rozetten voor houten, profiel- en glazen 
deuren. Bovendien staat u een groot as-
sortiment elegante FSB-deurkrukmodellen 
(hiernaast vindt u een selectie) in materi-
aaluitvoeringen aluminium, roestvrij staal, 
messing en brons ter beschikking. Als uit- 
breiding hierop kunnen compacte wand- 
lezers worden gebruikt om nog bijkomen-
de functies te bedienen (zie blz. 6).

Daarnaast is er voor de beveiliging van 
buitentoegangen ook veiligheidsbeslag ter 
beschikking. Hierdoor wordt de in de utili- 
teitsbouw unieke formeel-esthetische en 
materiële eenheid duidelijk van klassieke 
mechanische beslagen naast deze met 
elektronische toegangsfuncties binnen de 
FSB-greepfamilies.
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Algemeen omvattend en comfortabel  
tot en met de buitendeur

Soepel
isis M300 van FSB is erg aantrekkelijk 
dankzij zijn klassieke schild- en rozetuit-
voering en is beschikbaar voor houten-, 
glazen- en profieldeuren. De combinatie-
mogelijkheden met meer dan 20 elegante 
FSB-deurkrukmodellen in aluminium, 
roestvrij staal, messing en brons garande-
ren een perfecte afstemming op de archi-
tectuur en uw individuele smaak. Boven-
dien zijn er compacte wandlezers en vei-
ligheidsbeslagen voor buitendeuren ter 
beschikking.

LAN-gebaseerd
In middelgrote of grote projecten met veel 
deuren en gebruikers is het aan te beve-
len om de besturing van de beslagen en 
de toewijzing van toegangsrechten te cen-
traliseren op een pc/laptop. Met de isis 
M300 kiest u voor een comfortabele ad-
ministratiesoftware en een netwerk van 
isis access points die online in verbinding 
staan met de beslagen. 

Duurzaam
isis M300 – zoals ook de rest van ons as-
sortiment met meer dan 25.000 artikelen 
– is conform ISO 14 025 gecertificeerd. 
Hiermee levert FSB een belangrijke bij-
drage tot duurzaam bouwen en speelt het 
wereldwijd een voortrekkersrol in de be-
slagbranche. isis M300 integreert zich per-
fect in milieuvriendelijke, economisch effi-
ciënte en gebruiksvriendelijke gebouwen.
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Veilig, zowel binnen als buiten
Het comfortable isis-bedieningsconcept 
voor buitendeuren wordt perfect afgerond 
met het veiligheidsbeslag dat ideaal ge-
combineerd kan worden met een zelfver-
grendelend slot. Hierdoor verenigt het de 
uitstekende eigenschappen van de con-
tactvrije identificatie met de aangeleerde 
beslag- en tegelijk beveiligingsfunctie:  
zodra de deur in het slot valt, wordt deze 
automatisch vergrendeld. Bij positieve 
identificatie en bediening van de deurkruk 
volgt automatisch de ontgrendeling.

De deur kan worden geopend zonder 
apart nog bijv. een cilinder te moeten be-
dienen. Het isis-M300-veiligheidsbeslag 
garandeert een veiligheidsrelevante slui-
ting van de buitentoegangsdeuren volgens 
DIN 18 257.

Kinderspel
De batterij-aangedreven identificatie-unit 
M10 staat centraal. Ondergebracht in  
het rozet of schild zorgt hij voor de be-
trouwbare communicatie met de isis ac-
cess points, de isis draadloze USB-stick 
en natuurlijk de sleutels in de vorm van 
een Key Card of sleutelhanger. Optische 
en akoestische signalen begeleiden het 
identificatieproces dat geïnitieerd wordt 
als de sleutel voor het beslag wordt ge-
houden.
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FSB biedt ter uitbreiding van zijn klassieke 
deurkrukgarnituren voor houten-, glazen- 
en profieldeuren bovendien compacte lee-
sunits aan met geïntegreerde besturings-
unit in behuizingen van gerenommeerde 
fabrikanten. U kan kiezen uit verschillen-
de designs die geïntegreerd zijn in de cou-
rante productlijnen van deze fabrikanten. 
Het administrator- en bedieningsconcept 
komt overeen met de isis M300 deurkruk-
garnituren en garandeert hierdoor de con-
tinuïteit die u van FSB gewend bent.

Met de compacte leesunits kunnen motor-
gestuurde sloten en deuropeners worden 
aangestuurd, maar ook draaihekken, par-
keerslagbomen en andere perifere appa-
raten in de gebouwautomatisering (bijv. 
bediening van liften en verlichting), zowel 
binnen als buiten. Voor buitentoepassin-
gen komen ELCOM Modesta, Siedle Vario 
of Gira TX44 in aanmerking, waarvan de 
behuizing ook beantwoordt aan de beveili-
gingsklasse IP44.

Voor binnentoepassingen is er het model 
Gira Event in zijn verschillende kleurvari-
anten.

In combinatie met elektronische motorver-
grendelingen of elektrische deuropeneners 
moeten – zoals algemeen gangbaar – de 
relevante technische vereisten in acht wor- 
den genomen.

Compacte leesunits met  
geïntegreerde besturingsunit

isis M100 compacte leesunit in  
behuizingsdesign van (v.l.n.r.):

– ELCOM Modesta
– Gira Event
– Gira TX44
– Siedle Vario
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Bij de isis M300 staat de isis Access
Management Software voor het beheer 
van het sluitsysteem via de pc/laptop  
centraal. Dit wordt uitgebreid met extra 
componenten voor het draadloze ge-
bouwnetwerk of aansturing dichtbij het 
beslag.

De volledige administratie van het isis 
M300-systeem en het toekennen en wis-
sen van toegangsrechten gebeurt via de 
gebruiksvriendelijke isis Access Manage-
ment Software. De rechten van sleutels 
kunnen voor elk beslag via tijdsprofielen 
die voor het hele systeem gelden, beperkt 
worden. De communicatie met de besla-
gen kan ofwel via access points in een 
LAN-netwerk verlopen (online-oplossing) 
of vlak bij het beslag via een laptop in ver-
binding met een draadloze USB-stick (of-
fline-oplossing). De aansturing via USB-
stick wordt overal in het gebouw gebruikt 
waar geen access points beschikbaar zijn, 

bijv. bij deuren die buiten het bereik van 
de access points liggen of waar het draad-
loze netwerk niet tot stand kan worden 
gebracht. Isis M300 kan puur als online- 
oplossing, enkel als offline-oplossing of als 
gemengd systeem worden gebruikt.

Onlinebeheer 
is kinderspel

isis draadloze USB-stick 868 MHz isis access points 868 MHz

Laptop/pc met isis Access Management Software 
(toegangsmanagementsoftware)

Opmaken van een sluitplan Beheren van specifieke tijdsprofielen
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Technologie en  
functiebeschrijving

De identificatie van een sleutel gebeurt 
contactloos door de elektronische module 
met behulp van de passieve transponder-
technologie. Een medium wordt automa-
tisch door de elektronische module in de 
„sleutelrozet“ als toegelaten of niet toege-
laten herkend, zodra deze in de onmid-
dellijke buurt van de rozet wordt gehou-
den. De transponder van de sleutel draagt 
weliswaar specifieke en individueel pro-
grammeerbare informatie in zich, maar 
heeft geen batterij nodig en is volledig on-
derhoudsvrij.

Passieve transpondertechnologie

„Passieve transpondertechnologie“ bete-
kent dat de energie die nodig is voor de 
communicatie en afhandeling van interne 
processen uitsluitend uit het veld van de 
leesunit wordt gehaald. D.w.z. dat de sleu-
tel geen eigen voeding nodig heeft. 

In de elektronicamodule van het isis M- 
systeem wordt gebruik gemaakt van de 
MIFARE™ chiptechnologie van NXP. De 
gegevenscommunicatie vindt plaats op 
een frequentie van 13,56 MHz. In combi-
natie met de sleutelkaarten op basis van 
MIFARE™ DESFire EV1 wordt een veilige 
versleuteling met een installatiespecifiek 
veiligheidskenmerk gegarandeerd. Deze 
technologie beantwoordt aan de hoogste 
veiligheidsvoorwaarden en de huidige 
technische stand van zaken.

Brandveiligheidsattest voor branddeuren

isis-beslagen van FSB betekenen voor de 
professionele planners en planners van 
technische gebouwuitrustingen een aan-
zienlijke vereenvoudiging van hun werk  
en bovendien een garantie tegen klachten  
en aansprakelijkheid. De brandveilige isis- 
beslagen volgens DIN 18 273 zijn allemaal 
bruikbaar voor geteste brandveiligheid-
selementen.

isis-beslagen met deurkrukken volgens 
DIN EN 179 kunnen samen met passende 
sloten zelfs gebruikt worden voor vlucht-
deuren. Zowel voor renovaties als voor 
nieuwbouwprojecten liggen de voordelen 
voor de hand: isis kan dankzij het brand-
veiligheidsattest ingebouwd worden in 
passende branddeuren zonder dat het 
gebruik van het beslag gedocumenteerd 
hoeft te worden in de overeenkomstige 
revisiedocumenten van het project. 

Reeds aanwezige of ook met andere be-
slagen voorgeconfigureerde branddeuren 
kunnen probleemloos verder worden  
gebruikt en met isis-beslagen geüpdate  
worden.
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Systeemkenmerken en  
systeemvoordelen

Systeemkenmerken

–  Voor projecten met complexe systeem- 
vereisten en gebouwstructuren

–  Volledig online beheerbaar via draadloos 
LAN-netwerk

–  Offline-functies individueel mogelijk 
dankzij verzending van toegangsrechten 
via netbook/USB-stick

–  Online- en offline-functies combineer-
baar

–  Eenmalige toegang en Officefunctie  
mogelijk

– Overeenkomstig EN 1906 klasse 4

–  Brandveiligheidsattest volgens DIN  
18 273, waardoor achteraf plaatsbaar 
op bestaande brand- en rookbeveili-
gingselementen.

–  Getest voor vluchtdeuren overeenkom-
stig EN 179 (in combinatie met APK- 
sloten)

–  Contactloze communicatie tussen be-
slag en identmedium

– Passieve transpondertechnologie

–  De sleutels bevatten uitsluitend toe-
gangsinformatie

–  Modulair en flexibel uitbreidbaar sluit-
systeem

–  Voeding via lithiumbatterij 3,6 V 1/2 AA 
voor ca. 40.000 bedieningen met een 
levensduur van ca. drie tot vier jaar

Systeemvoordelen

–  Bij verlies van de sleutel:

  Hoge organisatieveiligheid en geringe 
onderhoudskosten door eenvoudig  
wissen van verloren sleutel

  Geen vervanging nodig van delen van 
het sluitsysteem

–  Korte reactietijd en contactloze elektro-
nische identificatie, 

–  Gekoppeld aan een bijzonder comforta-
bele bediening van het beslag via de 
deurkruk

–  Buitentoegangsdeuren: unieke combina-
tie van technologie, comfort en beveili-
ging door combinatie van isis M300-vei-
ligheidsbeslag met zelfvergrendelende 
sloten

–  Eenvoudig definiëren van sluithiërar-
chieën en processen door intuïtief aan-
leerbare sluitplansoftware met uiterst 
comfortabele functies

–  Onbegrensde flexibiliteit bij wijzigingen 
in kamergebruik en toekenning van 
sluitrechten

–  Enige beslagoplossing in de hele bran-
che leverbaar als rozetoplossing

–  Verkrijgbaar in de materialen aluminium, 
roestvrij staal, messing en brons

–  Verkrijgbaar in verschillende deurkruk- 
designs, individuele uitvoeringen moge-
lijk op aanvraag

–  Geschikt voor binnendeuren in glas, 
hout en staal alsook profieldeuren; de 
enige elektronische beslagoplossing in 
de hele branche voor volledig glazen 
deuren

– Snelle en eenvoudige montage

–  Probleemloze externe noodstroomvoe-
ding door 9 V blokbatterij

Planningsvoordelen
 
–  Op zichzelf staande oplossing zonder 

fabrieksmaatregelen inzake stroomvoor-
ziening en verbindingen met externe 
interfaces

–  Eenvoudige en flexibele inzetbaarheid, 
passend op alle profielcilindersloten  
volgens DIN vanaf doornmaat 50* mm 
met een bedieningshoek van max. 30°

–  Netonafhankelijke voeding met behulp 
van een geïntegreerde batterij voor de 
hoogste flexibiliteit binnen de plannings-
fase

– Snelle en eenvoudige montage

–  Achteraf makkelijke en probleemloze 
montage van bestaande deuren en slo-
ten mogelijk

–  Afgestemd bestanddeel van het omvat-
tende FSB-projectbeslagprogramma aan 
deur-/raambeslagen en producten voor 
de binneninrichting

–  Hoogste bestelveiligheid: alleen wie in 
het bezit is van de programmeerkaart, 
kan componenten bijbestellen

–  In de fabriek klantgeoriënteerde organi-
satiefilosofie: alle elektronica-onderdelen 
die tot een en hetzelfde project behoren, 
worden voorzien van een eigen veilig-
heidskenmerk

*  bij rozetgarnituren en vanaf doornmaat 
30 mm bij profieldeur garnituren en  
35 mm bij veiligheidsbeslag
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Distributie-organisatie

3

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Regio West

1
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76
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Rostock

Schwerin

Husum
Kiel

Lübeck

Hamburg

Lüneburg

Soltau

Bremerhaven

Bremen

Emden

Meppen Cloppenburg

Osnabrück

Bielefeld

Paderborn
Dortmund

Bochum

Siegen

Essen

Düsseldorf

Aachen
Köln

Bonn

Koblenz

Trier

Ludwigshafen

Kaiserslautern

Saarbrücken
Heidelberg

Karlsruhe
Stuttgart

Ulm

Sigmaringen
Freiburg

Straubing

Passau

Augsburg

München

Rosenheim

Würzburg
Bamberg Bayreuth

Nürnberg

Regensburg

Leipzig

Dresden

Chemnitz

Brandenburg

Berlin

Cottbus

Frankfurt

Stendal

Magdeburg

Dessau

Halle

Gera

Nord-
hausen

Erfurt

Suhl

Kassel

Fulda

Gießen

Wiesbaden

Frankfurt

Hannover
Braunschweig

Goslar

Göttingen

Neubrandenburg

Centrale aanspreekpartner

Elektronica:

Jürgen Mattheis
Business Area Management
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Mobil +49 151 24121887
Telefoon +49 5272 608-122
Fax +49 5272 608-322
juergen.mattheis@fsb.de

Maike Wallmeyer
Interne distributiedienst 
Telefoon +49 5272 608-223
Fax +49 5272 608-357
maike.wallmeyer@fsb.de

Key Accounts elektronica:

Key Account Noord + Oost
Sebastian Hille
Max-Herz-Ring 132
22159 Hamburg
Mobil  +49 175 7216032
Telefoon +49 40 27882497
Fax +49 40 27882499
sebastian.hille@fsb.de

Key Account Zuid
Peter Mario Piscitelli 
Enzianstraße 2
82256 Fürstenfeldbruck
Mobil  +49 175 4346535
Telefoon +49 8141 356344
Fax +49 8141 356345
peter.piscitelli@fsb.de

Key Account West
Andreas Furtmeier
Robert-Koch-Straße 19c
55129 Mainz
Mobil +49 151 46718016
Telefoon +49 6131 4821568
Fax +49 6131 4821569
andreas.furtmeier@fsb.de

Architectuur:

Wolfgang Reul
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Telefoon +49 5272 608-127
Fax +49 5272 608-327
wolfgang.reul@fsb.de

Interne distributiedienst:

Tobias Thien
Management 
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Telefoon +49 5272 608-128
Fax +49 5272 608-328
tobias.thien@fsb.de

Internationaal

België
Didier Baert   
Brugsestraat 151
B-8020 Oostkamp       
Telefoon +32 50 822082
Fax  +32 50 822028
didier.baert@fsb.be

Nederland
F+W Nederland B.V.
Landauer 29
NL-3897 AB Zeewolde
Telefoon +31 36 5225688
Fax  +31 36 5226141
info@fw-nederland.nl
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Regio Noord

Regioverkoopsdirectie:

Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning 
Jens Hentschel
Am Neddernfeld 28
28844 Weyhe
Mobil  +49 170 7976838
Telefoon +49 4203 7827903
Fax +49 4203 7827917
jens.hentschel@fsb.de

Elektronica:

Key Account
Sebastian Hille
Max-Herz-Ring 132
22159 Hamburg
Mobil  +49 175 7216032
Telefoon +49 40 27882497
Fax +49 40 27882499
sebastian.hille@fsb.de

Buitendienst: 

1
Utiliteitsadvies architectuur
Andreas Ahting
Schlankreye 25
20144 Hamburg
Mobil  +49 151 17448535
Telefoon +49 40 31977546
Fax +49 5272 608-379
andreas.ahting@fsb.de

2
Utiliteitsadvies architectuur
Thorsten Schmidt
Oberlether Straße 2
26203 Wardenburg
Mobil  +49 151 11755998 
Telefoon +49 4407 716415
Fax +49 4407 716416
thorsten.schmidt@fsb.de

5
Utiliteitsadvies architectuur
Andreas Hopmann
Hohe Wiese 11
38124 Braunschweig
Mobil  +49 160 5365339
Telefoon +49 531 12944769
Fax +49 531 12944780
andreas.hopmann@fsb.de

Sanitair + Wonen:

1 (Postcode 17000 tot 25999)
Kremers Industrievertretung
Optimex GmbH
Am Paalen 32
18374 Zingst a. Darß
Telefoon +49 38232 80357
Fax +49 38232 80385
gerd.kremers@
kremers-zingst.de

Toepassingstechniek:

Holger Mannigel
Neue Straße 4
19258 Bahlen
Mobil   +49 151 17448482
Fax  +49 5272 608-336
holger.mannigel@fsb.de

Interne distributiedienst:

Stephan Henke
Telefoon +49 5272 608-222
Fax +49 5272 608-319
stephan.henke@fsb.de

André Dewenter
Telefoon +49 5272 608-709
Fax +49 5272 608-351
andre.dewenter@fsb.de

Regio Oost

Regioverkoopsdirectie: 

6 + 7  
Utiliteitsadvies architectuur
Holger Wermers
FSB-Vertriebsbüro Berlin
Prinzenstraße 85c
10969 Berlin
Mobil  +49 170 7853659
Telefoon +49 30 61107363
Fax +49 30 61107561
holger.wermers@fsb.de

Elektronica:

Key Account 
Sebastian Hille
Max-Herz-Ring 132
22159 Hamburg
Mobil  +49 175 7216032
Telefoon +49 40 27882497
Fax  +49 40 27882499
sebastian.hille@fsb.de

Buitendienst:

Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning
Jens-Uwe Fuchs
Breite Straße 74
38489 Rohrberg
Mobil  +49 175 9331964 
Telefoon +49 39000 904048
Fax +49 39000 905940
jens-uwe.fuchs@fsb.de 

3
Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning
Handelsvertegenwoordiging
Frank Maibohm
Demminer Landstraße 6
17389 Anklam
Telefoon +49 3971 210636
Fax +49 3971 210642
frank_maibohm@t-online.de 

11 + 12
Utiliteitsadvies architectuur
Jörg Ruhland
Ernst-Thälmann-Straße 62
04420 Markranstädt
Mobil  +49 175 2268652
Telefoon +49 34205 418250
Fax +49 34205 418251
joerg.ruhland@fsb.de

Sanitair + Wonen:

3 (Postcode 17000 tot 25999)
Kremers Industrievertretung
Optimex GmbH
Am Paalen 32
18374 Zingst a. Darß
Telefoon +49 38232 80357
Fax +49 38232 80385
gerd.kremers@kremers-zingst.de

7
Martin Helmdach
Handelsvertegenwoordiging
Großkopfstraße 5
13403 Berlin
Telefoon +49 30 4942002
Fax +49 30 4937971
Mobil  +49 178 7749410
Telefoon +49 3303 219049
Fax  +49 3303 219050
martin.h@badmaenner.de

Toepassingstechniek:

Uwe Drasdo
Am Birnengarten 72a
39116 Magdeburg
Mobil   +49 151 17448534
Fax  +49 5272 608-338
uwe.drasdo@fsb.de

Interne distributiedienst:

Daniela Hagelüken
Telefoon +49 5272 608-130
Fax  +49 5272 608-362
daniela.hagelueken@fsb.de

Petra Eichendorf
Telefoon +49 5272 608-149
Fax  +49 5272 608-348
petra.eichendorf@fsb.de

Distributie-organisatie
Nationaal
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Distributie-organisatie
Nationaal

Regio Zuid

Regioverkoopsdirectie: 

14 + 16
Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning
Andreas Bühler
FSB-Vertriebsbüro Bayern
Landsberger Straße 406
81241 München
Mobil +49 170 2288770 
Telefoon +49 89 58909840
Fax +49 89 589098420
andreas.buehler@fsb.de

Elektronica:

Key Account
Peter Mario Piscitelli 
Enzianstraße 2
82256 Fürstenfeldbruck
Mobil  +49 175 4346535
Telefoon +49 8141 356344
Fax +49 8141 356345
peter.piscitelli@fsb.de

Buitendienst:

14
Utiliteitsadvies architectuur
Matthias Rickert
Am Kasernenplatz 4b 
96487 Dörfles-Esbach 
Mobil +49 175 2994572 
Telefoon +49 9561 2343020 
Fax +49 9561 2343022 
matthias.rickert@fsb.de

16
Utiliteitsadvies architectuur
Markus Schiffl
Hans-Zeitler-Straße 25
83075 Bad Feilnbach 
Mobil   +49 151 16724145
Telefoon +49 8066 8859998
Fax +49 8066 8859964
markus.schiffl@fsb.de

Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning
Tim Goelden
Landsberger Straße 406
81241 München
Mobil  +49 151 62840124
Telefoon +49 89 58909840
Fax +49 89 589098420
tim.goelden@fsb.de

Sanitair + Wonen:

14 + 16
Werner Gärtner e. K.
Handelsvertegenwoordiging 
CDH
Vogelherdstraße 5
91227 Diepersdorf
Telefoon +49 9120 1833380
Fax +49 9120 18333833
info@pruefstelle-gaertner.de

15
Feil + Partner Industrie-
vertretungs-Verwaltungs GmbH 
(Handelsvertegenwoordiging)
Schwarzwaldstraße 48
72149 Neustetten- 
Remmingsheim
Mobil   +49 174 3006789
Telefoon +49 7472 98816-0
Fax +49 7472 98816-16
mail@feilpartner.de

Toepassingstechniek:

14
Georg Mark
Siegritz 15
92681 Erbendorf
Mobil +49 171 5663574
Fax +49 5272 608-303
georg.mark@fsb.de

16 
Herbert Prübner
Mittelriedstraße 12
89312 Günzburg
Mobil +49 160 96382300
Fax +49 8221 9696999
herbert.pruebner@fsb.de

Regioverkoopsdirectie:

15 
Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning
Andreas Bühler
FSB-Vertriebsbüro Baden-
Württemberg
Zeppelinstraße 10
73760 Ostfildern-Kemnat
Mobil +49 170 2288770
Telefoon +49 711 4599760
Fax +49 711 45997650 
andreas.buehler@fsb.de

Elektronica:

Key Account
Peter Mario Piscitelli 
Enzianstraße 2
82256 Fürstenfeldbruck
Mobil  +49 175 4346535
Telefoon +49 8141 356344
Fax +49 8141 356345
peter.piscitelli@fsb.de

Andreas Furtmeier
Robert-Koch-Straße 19c
55129 Mainz
Mobil  +49 151 46718016
Telefoon +49 6131 4821568
Fax +49 6131 4821569
andreas.furtmeier@fsb.de

Buitendienst:

15 
Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning
Martin Schleidweiler
Rottstraße 27
67373 Dudenhofen
Mobil +49 151 15160695
Telefoon +49 6232 651021
Fax +49 6232 651022
martin.schleidweiler@fsb.de

Utiliteitsadvies architectuur
Reiner Kautt 
Helmensbergweg 16
73728 Esslingen
Mobil +49 170 3088906
Telefoon +49 711 45989945
Fax +49 711 45989946
reiner.kautt@fsb.de  

Utiliteitsadvies architectuur
Christian Grüner
Kilianstraße 33 
67373 Dudenhofen 
Mobil +49 151 52884238
Telefoon +49 6232 651307
Fax +49 6232 651308
christian.gruener@fsb.de

Toepassingstechniek:

15 
Lars Weber
Kapfweg 1
72213 Altensteig-Walddorf
Mobil +49 175 2611204
Fax +49 5272 608-308
lars.weber@fsb.de

Interne distributiedienst:

Frank Diederichs    
Telefoon +49 5272 608-281    
Fax +49 5272 608-381    
frank.diederichs@fsb.de

Oliver Dunker    
Telefoon +49 5272 608-233    
Fax +49 5272 608-333    
oliver.dunker@fsb.de    

Johanna Hegedis
Telefoon +49 5272 608-155
Fax +49 5272 608-356
johanna.hegedis@fsb.de

Laura Reede
Telefoon +49 5272 608-263
Fax +49 5272 608-363
laura.reede@fsb.de
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Regio West

Regioverkoopsdirectie: 

13
Utiliteitsadvies architectuur
Mario Linn
Sackgasse 1
67729 Sippersfeld
Mobil  +49 171 6996933
Telefoon +49 6357 5090077
Fax +49 6357 5090078 
mario.linn@fsb.de

Elektronica:

Key Account
Andreas Furtmeier
Robert-Koch-Straße 19c
55129 Mainz
Mobil +49 151 46718016
Telefoon +49 6131 4821568
Fax +49 6131 4821569
andreas.furtmeier@fsb.de

Buitendienst: 

4 
Ludger Hammelbeck
Beschlagkonzepte
Handelsvertegenwoordiging
Eichenweg 34
59556 Lippstadt
Telefoon +49 2941 9680080
Fax +49 2941 9680089
l.hammelbeck@
beschlagkonzepte.de

8
Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning
Olaf Kahlen
Überhöfer Feld 8 
51503 Rösrath 
Mobil  +49 151 17406038
Telefoon +49 2205 9198414 
Fax +49 2205 9198415 
olaf.kahlen@fsb.de

9
Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning
Rolf Geppert
Gartenstraße 8
57612 Racksen
Mobil  +49 175 2243721 
Telefoon +49 2681 8792365
Fax +49 2681 8792364
rolf.geppert@fsb.de

10 + 13
Utiliteitsadvies en 
Vakhandelondersteuning
Peter Winter
Im Dechand 4
55262 Heidesheim
Mobil +49 170 8317515
Telefoon +49 6132 657370
Fax +49 6132 657371
peter.winter@fsb.de

10
Utiliteitsadvies architectuur
Michael Grombein
Zum Waldbrunnen 27
56290 Buch
Mobil +49 151 11755997
Telefoon +49 6762 4089030
Fax +49 5272 608-387
michael.grombein@fsb.de

Sanitair + Wonen:

8 + 9
Key Account
Stefan Liebich 
Am Freistein 31
40822 Mettmann
Mobil +49 170 5788997
Telefoon +49 2104 8089655
Fax +49 2104 8089656
stefan.liebich@fsb.de 

13
Joachim Lutz
Industrievertretung
Stettiner Straße 12
68809 Neulußheim
Mobil  +49 172 6275177
Telefoon +49 6205 397251
Fax +49 6205 397263
lutz.industrievertretung@
t-online.de

Toepassingstechniek:

4 + 8  
Thomas Schalkowski
Am Holtacker 15
59558 Lippstadt
Mobil  +49 170 5616001
Fax  +49 2941 1501349
thomas.schalkowski@fsb.de 

9 + 10 + 13
Alexander Brinkmann
Liedeweg 55a
36093 Künzell
Mobil  +49 160 97225753
Telefoon +49 661 96210457
Fax  +49 5272 608-386
alexander.brinkmann@fsb.de

Interne distributiedienst:

Stefan Orgelmacher    
Telefoon +49 5272 608-229    
Fax +49 5272 608-329    
stefan.orgelmacher@fsb.de  

Yvonne Roloff
Telefoon +49 5272 608-219
Fax +49 5272 608-391
yvonne.roloff@fsb.de 

Jasmin Rose
Telefoon +49 5272 608-134
Fax +49 5272 608-369
jasmin.rose@fsb.de

Ludwig Struck     
Telefoon +49 5272 608-225    
Fax +49 5272 608-325    
ludwig.struck@fsb.de    

Gabriele Wiegand    
Telefoon +49 5272 608-283    
Fax +49 5272 608-383    
gabriele.wiegand@fsb.de    

Gerhard Willberg   
Telefoon +49 5272 608-284   
Fax +49 5272 608-384    
gerhard.willberg@fsb.de    
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Besteller/Firma

Klantnr. (indien beschikbaar)

Aanspreekpartner 1

Aanspreekpartner 2

Straat

Postcode/Plaats

Telefoon voor vragen

Commissie/Bouwplan

*  Speciale uitvoering (a.u.b. afkorting vermelden): FS = brandveiligheidsgarnituur; HV = hotelversie

Ik bestel bijkomend:

 ∆  Ex. FSB-catalogus
 ∆  Ex. Brosch. isis M100
 ∆  Ex. Brosch. isis T300
 ∆  Ex. Brosch. isis F
 ∆ Andere:

Sluitsysteemnummer:

FSB-deurkrukmodel:

Materiaal/oppervlakken:

 ∆ Aluminium natuurkleurig
 ∆ Roestvrij staal fijn mat
 ∆ Brons

Krukstift:

 ∆ 8 mm
 ∆ 9 mm

Profielcil.-afstand:               mm

 ∆  Renovatie | Afmeting van de 
deurbeschermer en het FSB- 
tekeningnr. (indien bekend):

DIN links 
opent naar binnen

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar rechts

DIN rechts 
opent naar binnen

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar links

DIN links 
opent naar buiten

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar links

DIN rechts 
opent naar buiten 

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar rechts

Hvlhd./Grntrn.      deurdikte/mm   speciale uitv.*

Bestelformulier
isis M300 voor houten deuren

Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Duitsland

via fax: +49 5272 608-357

via e-mail: info@fsb.de
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Bestelformulier
isis M300 voor glazen deuren

Besteller/Firma

Klantnr. (indien beschikbaar)

Aanspreekpartner 1

Aanspreekpartner 2

Straat

Postcode/Plaats

Telefoon voor vragen

Commissie/Bouwplan

*  Speciale uitvoering (a.u.b. afkorting vermelden): FS = brandveiligheidsgarnituur; HV = hotelversie

Ik bestel bijkomend:

 ∆  Ex. FSB-catalogus
 ∆  Ex. Brosch. isis M100
 ∆  Ex. Brosch. isis T300
 ∆  Ex. Brosch. isis F
 ∆ Andere:

Sluitsysteemnummer:

FSB-deurkrukmodel:

Modell FSB-glasdeurbeslag:

Materiaal/oppervlakken:

 ∆ Aluminium natuurkleurig
 ∆ Roestvrij staal fijn mat

Krukstift:

 ∆ 8 mm

DIN links 
opent naar binnen

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar rechts

DIN rechts 
opent naar binnen

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar links

DIN links 
opent naar buiten

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar links

DIN rechts 
opent naar buiten 

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar rechts

Hoeveelheid/Grntrn.             speciale uitvoering*

Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Duitsland

via fax: +49 5272 608-357

via e-mail: info@fsb.de
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Besteller/Firma

Klantnr. (indien beschikbaar)

Aanspreekpartner 1

Aanspreekpartner 2

Straat

Postcode/Plaats

Telefoon voor vragen

Commissie/Bouwplan

*  Speciale uitvoering (a.u.b. afkorting vermelden): FS = brandveiligheidsgarnituur; HV = hotelversie

Ik bestel bijkomend:

 ∆  Ex. FSB-catalogus
 ∆  Ex. Brosch. isis M100
 ∆  Ex. Brosch. isis T300
 ∆  Ex. Brosch. isis F
 ∆ Andere:

Sluitsysteemnummer:

FSB-deurkrukmodel:

Materiaal/oppervlakken:

 ∆ Aluminium natuurkleurig
 ∆ Roestvrij staal fijn mat

Krukstift:

 ∆ 8 mm
 ∆ 9 mm

Profielcilinderafstand:  

 ∆ 92 mm

DIN links 
opent naar binnen

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar rechts

DIN rechts 
opent naar binnen

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar links

DIN links 
opent naar buiten

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar links

DIN rechts 
opent naar buiten 

Elektronicazijde buiten: 
Klink wijst naar rechts

Hvlhd./Grntrn.      deurdikte/mm   speciale uitv.*

Bestelformulier
isis M300 voor profieldeuren

Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Duitsland

via fax: +49 5272 608-357

via e-mail: info@fsb.de





 

Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Duitsland

Telefoon +49 5272 608-0 
Fax +49 5272 608-300 
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