
evolo smart 
Dé slimme en moderne 
toegang tot uw pand
Wilt u uw deur voorzien van moderne toegangscontrole en uw toegangsrechten 

via een app beheren? Met de evolo smart app regelt u gemakkelijk welke personen 

wanneer toegang hebben tot uw deuren. U kunt alles snel en eenvoudig instellen 

met uw smartphone.

Voskamp Bouw en Industrie| evolo smart dormakaba

https://www.voskampgroep.nl/divisies/bouw-en-industrie
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NIEUWE DEUR

ALLE DEUREN

DEUR LOGBOEK

DEUR STATUS

TOEGANGSMEDIA BEHEREN

4223420 Programmeerbadge/-kaart evolo smart 
4223422  Sleutelhanger QRC evolo smart 
4223424 Digitale knopcilinder evolo smart K30/30 SKG***
4223426 Digitale knopcilinder evolo smart K30/45 SKG***
4223428  Digitale knopcilinder evolo smart K45/30 SKG***
4223430 Multitool evolo smart 

l  Sluitsystemen
l Deurbeslag
l Paniekbeslag

Voskamp Bouw en Industrie
Almelo  0546 - 838 485
Apeldoorn  055 - 5395 490 
Enschede  053 - 4325 000
Rijssen  0548 - 542 254
Assen 0592 - 245 970
Groningen 050 - 5420 888 

Regio Oost

Regio Noord

Amsterdam  020 - 6944 888
Rotterdam  010 - 2088 650  
Utrecht  030 - 2806 010  
Eindhoven  040 - 2909 600
Roosendaal  0165 - 349 888

Regio West

Regio Zuid  

Kijk voor meer informatie en projecten op 
www.voskampgroep.nl

l Hang- en sluitwerk
l VosLux binnendeurbeslagen

U bepaalt wie er wanneer 
naar binnen mag
Uw voordelen in vogelvlucht
•  Snel en gemakkelijk 
 u programmeert met de smartphone via
 de gratis evolo smart app (iPhone/Android)
•  Keuze  
 toegang met pas, QRC sleutelhanger (tag) 
 of smartphone
•  Simpel beheer
 eenvoudig verwijderen en toevoegen van    
 toegangsmedia tot 50 gebruikers
•  Veilig  
 tijdgebonden toegangsverlening mogelijk
•  Overzicht 
 u kunt zien wie en wanneer in uw pand toegang heeft

Wilt u meer info?
Download hier 
de gratis app:

Met evolo smart wordt een passende
oplossing geboden voor (kleine) bedrijven, 
particulieren en verenigingen die behoefte 
hebben aan een efficiënte toegangsoplossing.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact 
op met een vestiging in de buurt.

https://shop.voskampgroep.nl/product/4223420
https://shop.voskampgroep.nl/product/4223422
https://shop.voskampgroep.nl/product/4223424
https://shop.voskampgroep.nl/product/4223426
https://shop.voskampgroep.nl/product/4223428
https://shop.voskampgroep.nl/product/4223430
https://www.dormakaba.com/resource/blob/1016564/7469734c002686ee3ecd84d8603f9f67/brochure-evolo-smart-a4-lr-nl-v2-pdf-data.pdf

