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Europese smart home innovator Nuki vormt alliantie met 
Allegion 
 
Nuki GmbH, een Oostenrijkse smart home specialist, kondigt alliantie aan met Allegion plc (NYSE: 
ALLE), een wereldwijde leider op het gebied van beveiligingsproducten en -oplossingen. 

 
Dublin, Graz (26. 02. 2018) Oostenrijkse smart lock fabrikant Nuki lanceerde in 2014 een retrofit slim 
deurslot. De Nuki smart lock kan eenvoudig geïnstalleerd worden op het bestaande cilinderslot waardoor de 
voordeur geopend wordt via Bluetooth-verbinding van een smartphone of via de Nuki Fob, een handige 
Bluetooth-sleutelhanger. In combinatie met de Nuki brug wordt er permanente internetconnectie voorzien 
waardoor een huiseigenaar ook vanaf andere locaties de controle behoudt over de smart lock. Dankzij de 
Nuki Box worden toegangsdeuren van flatgebouwen of andere meergezinswoningen omgetoverd tot slimme 
toegangssystemen. De Nuki Box is de meest recente toevoeging aan het productportfolio van Nuki.   
 
Volgens Allegion's Senior President en President van EMEIA Lúcia Veiga Moretti, wordt de marktpositie van 
Allegion versterkt in de groeiende Europese IoT-markt dankzij de strategische investering in Nuki. "Onze alli-
antie met Nuki toont onze ambitie in het leiden van de elektromechanische convergentie in de beveiligingsindust-
rie," vertelt Veiga Moretti. "Daarnaast heeft Nuki innovatieve thought leaders aan het roer staan die uitstekende 
samenwerkingspartners zullen zijn. Nuki is een pionier in Europa op het vlak van smart lock technologie. Dankzij de 
open ecosystemen van beiden partijen kunnen we succesvol samenwerken en zo de beste digitale platformen ont-
wikkelen."  
 
Dankzij deze alliantie werken Nuki en Allegion samen om commerciële initiatieven te ontwikkelen die de 
groei van beiden bedrijven versnellen. 
 
"Net zoals de verschillende oplossingen van Allegion, is ons slot intelligent, veilig en eenvoudig in gebruik", zegt 
Martin Pansy, CEO van Nuki. "We zijn verheugd om samen te werken met een partner zoals Allegion die sterk 
aanwezig is op de Europese markt en een sterke marktpositie heeft. We zijn ervan overtuigd dat we de toekomst 
van smart locks samen kunnen vormgeven." 
 
Deze samenwerking past in de strategie van Allegion om de groei te stimuleren en aandeelhouderswaarde te 
creëren door te investeren in nieuwe technologieën.    
 

Over Allegion™ 

Allegion (NYSE: ALLE) is een wereldwijde pionier op het gebied van veiligheid en beveiliging en bezit toonaangevende merken zoals 
CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® en Von Duprin®. Allegion richt zich op de beveiliging rondom de voordeur en aan-
grenzende gebieden. Het bedrijf produceert oplossingen voor woningen, bedrijven, scholen en andere instellingen. Het $ 2,2 miljard 
bedrijf heeft verschillende producten die in bijna 130 landen worden verkocht. Meer informatie: www.allegion.com.  
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