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Nuki Universele Cilinder vanaf nu beschikbaar: de perfecte 
match voor je Smart Lock 3.0 en 3.0 Pro 
 
Zeg de slotenmaker maar vaarwel   
 
Graz (Oostenrijk) 25 januari 2022 – De Nuki Smart Lock staat al jaren bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid 
en retrofit installatie waardoor hij op bijna elk Europeesdeurslot past. Is jouw deurslot toch niet compatibel of 
wil je het perfecte slot voor Nuki? Dan is het wachten voorbij dankzij de Nuki Universele Cilinder. Met dit 
nieuwe accessoire zet Nuki haar missie voor veilige en slimme toegang verder. 
 
Vandaag zet Nuki een grote stap in haar missie naar een volledig sleutelloze toekomst. Sinds het prille begin is 
de eenvoudige retrofit installatie van de Nuki Smart Lock een belangrijk onderdeel hiervan. Nuki heeft de 
voorbije jaren verder gekeken dan de Smart Lock en kondigt nu met trots haar Universele Cilinder aan. Dankzij 
het modulaire ontwerp stelt het iedereen in staat om hun huidige cilinder te vervangen door een exemplaar dat 
in harmonie werkt met de Nuki Smart Lock. 
 
33 verschillende en veilige cilindercombinaties 
Net zoals bij de Smart Lock, lag de focus bij de Universele Cilinder op een toegankelijk en gebruiksvriendelijk 
ontwerp waarvoor geen professionele kennis vereist is. Je kan de installatie namelijk zelf uitvoeren in enkele 
minuten, zoals wordt aangetoond in de instructievideo van Nuki. Het modulaire ontwerp zorgt ervoor dat er in 
totaal 33 verschillende cilinders samengesteld kunnen worden, zodat hij in bijna elke deur geïnstalleerd kan 
worden. Hierdoor is het bovendien niet nodig om de precieze afmetingen van je deur en je huidige cilinder te 
weten, wat vaak een probleem is bij traditionele cilinders. Er is natuurlijk een noodfunctie aanwezig zodat er 
langs de buitenkant een sleutel gebruikt kan worden wanneer de Nuki Smart Lock aan de binnenzijde is 
geïnstalleerd. 
 
Makkelijke doe-het-zelfinstallatie, ook voor huurders 
Doordat je zelf de installatie van de Nuki Universele Cilinder kan uitvoeren, kan je ook je oude cilinder opnieuw 
installeren in de deur. Dit is vooral handig voor huurwoningen zonder slot met noodfunctie. Nuki raadt het 
gebruik van dit type slot aan in combinatie met haar Smart Lock 3.0 en 3.0 Pro, zodat je in noodgevallen alsnog 
met je sleutel binnen kan. In overleg met je verhuurder, kan je de Nuki Universele Cilinder installeren tijdens 
jouw huurperiode. Wanneer je besluit te verhuizen, dan verhuizen de Universele Cilinder en Smart Lock met je 
mee, zodat het lijkt alsof je er nooit geweest bent. 
 
Volledig veiligheid tot op de sleutel nauwkeurig 
Daarnaast is de algemene veiligheid van de cilinder een cruciaal aspect. Daarom heeft Nuki voor de Universele 
Cilinder samengewerkt met de experts van M&C. De cilinder geniet daarnaast van het hoogste SKG***-
veiligheidslabel, dat maximale bescherming tegen inbraak en manipulatie garandeert. Dit houdt in dat de 
cilinder onder andere beschermd is tegen boren, impact en kerntrekken. 
 
De Nuki Universele Cilinder wordt geleverd met vijf sleutels en een securitykaart. Die kaart voorkomt het 
ongeautoriseerd bijmaken van extra sleutels. Extra sleutels kunnen dus alleen gemaakt worden op vertoon van 
de kaart. Op dit moment is de cilinder exclusief beschikbaar via de webshop van Nuki voor een prijs van €79. 
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Over Nuki Home Solutions  
Nuki Home Solutions is een toonaangevende aanbieder van makkelijk te installeren slimme toegangsoplossingen 
in Europa. 
 
Onze missie 
"Wij geven vorm aan de manier waarop mensen toegang hebben tot woningen. Onze producten zijn eenvoudig, 
maken het leven makkelijker en zijn betrouwbare partners voor onze klanten. Wat ons succesvol maakt, is ons 
dynamische en diverse team. Omdat we ons richten op de essentie en voortdurend blijven evolueren", aldus 
Nuki CEO Martin Pansy over de missie van het bedrijf. 
 
Nuki Home Solutions GmbH werd opgericht in Graz in 2014. Na een succesvolle crowdfundingcampagne in 
2015 groeide het bedrijf gestaag. In Graz werken intussen ruim 100 mensen. Naast het ingeburgerde Smart 
Lock en een ruime waaier van accessoires zet Nuki zich hard in om nog slimme toegangsoplossingen verder te 
ontwikkelen voor een volledig sleutelloze toekomst. Meer informatie is te vinden op https://nuki.io/nl/. 
 
 
 


