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Sesam, open u: Nuki maakt het leven gemakkelijker voor 
mensen met een beperking 
 
Binnen zonder sleutel dankzij Nuki 

Woensdag 24 januari 2018 — Het Oostenrijkse bedrijf Nuki heeft een slim deurslot met permanente 
internetverbinding gelanceerd dat binnen enkele minuten geïnstalleerd kan worden op het be-
staande deurslot. Dankzij Nuki kan de voordeur via een smartphone geopend en gesloten worden. 
Wanneer de gebruiker de deur nadert, wordt deze automatisch ontgrendeld. Gedaan met zoeken 
naar de sleutel. Ideaal voor rolstoelgebruikers of personen met een fysieke beperking.  

De iOS- of Android-app die wordt gebruikt om de smart lock te bedienen, bevat sterk contrasterende 
beelden waardoor personen met een visuele beperking de tekst beter kunnen lezen. “Er zijn mensen die 
hun voordeur niet zelfstandig kunnen openen of sluiten vanwege hun lichamelijke beperking. Met de Nuki 
smart lock bieden we een systeem aan dat eenvoudig geïnstalleerd kan worden op het bestaande cilin-
derslot en het leven van mensen met een beperking iets aangenamer maakt”, zegt Martin Pansy, CEO 
van Nuki. 

Nadat het slim deurslot aan de binnenkant van de deur is geïnstalleerd, wordt een fysieke sleutel over-
bodig. Wanneer de gebruiker thuiskomt, wordt de deur automatisch geopend via Bluetooth dankzij de 
Auto Unlock-functie. De Lock ‘n’ Go-functie wordt geactiveerd door één druk op de knop en vergrendelt 
de deur zodra de gebruiker zijn huis of appartement verlaat.    

“Nuki is een handig hulpmiddel voor personen met een beperking. Als ze geen smartphone gebruiken, 
bieden we ook de Nuki Fob aan. Dit is een handige sleutelhanger met Bluetooth-technologie die de deur 
met één druk op de knop opent”, zegt Martin Pansy. 

Gebruikersbeheer via de app 

De toegangsrechten van de smart lock kunnen eenvoudig verleend worden via de Nuki app of via Nuki 
Web. Zo kunnen gebruikers permanente, tijdelijke of slechts eenmalige toegang geven aan bijvoorbeeld 
verpleegkundigen of thuishulp. Momenteel loopt er in Duitsland al een trial tussen Nuki en een bekend 
woonzorgcentrum. 

De Nuki gebruikers behouden steeds de volledige controle via de applicatie omdat deze op efficiënte 
wijze laat zien wanneer de deur wordt geopend en wie er momenteel toegangsrechten heeft. Bovendien 
kan op elk moment van de dag de status van het deurslot gecontroleerd worden. Indien de gebruiker de 
smartphone verliest, kan de autorisatie van deze smartphone op elk moment gedeactiveerd worden. 

 

WELCOME HOME 
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Prijzen en beschikbaarheid 

De prijs van de Nuki Smart Lock bedraagt € 229. De Nuki Combo, bestaande uit een Nuki Smart Lock en 
een bijhorende netwerkbrug kost € 299. De prijs van een Nuki netwerkbrug bedraagt € 99 en van de 
Bluetooth Nuki Fob € 39. Alle prijzen zijn inclusief btw. De Nuki smart lock en Nuki Bridge kunnen online 
aangekocht worden via de website van Nuki https://nuki.io/nl/ of via verkoopskanalen zoals Bol.com en 
Coolblue 

 


