
“ Veiligheid, kwaliteit, 
innovatie en eenvoud.”



Zo, dat is even wat anders. Nieuw logo, nieuwe slogan en nieuwe kleuren.  
Een nieuw HMB? Ja, deels. Maar eigenlijk ook niet.

In 1989 werd HMB opgericht door Joop, Dirk, Jeroen en Margreet Boumans. In de bouw 
liepen ze bij het afhangen van deuren en ramen tegen veel ongemakken aan. Dit moest 
toch makkelijker, beter en veiliger kunnen? Ze staken de koppen bij elkaar, en wat begon 
met een goed idee aan een keukentafel in Benschop, groeide uit tot een lijn hoogwaardige 
gereedschappen. Kwaliteit, veiligheid, innovatie en eenvoud. Dat waren onze kernwaarden.

Ondertussen ging het hard. HMB ontwikkelde zich door en investeerde in de
toekomst, waardoor het assortiment jaarlijks uitgebreid werd met slimme innovaties.
Hoogwaardig hang- en sluitwerk in de breedste zin. Van freesmal en
meerpuntssluiting tot Profmix. Met de introductie van het Experience Centre kwam
daar zelfs een stuk kennisoverdracht bij. Kortom, we groeiden.

HMB werd steeds groter, steeds meer. We ontwikkelden ons tot het HMB van nu.
Een professioneel en ervaren bedrijf, met slimme producten, waar uitmuntende
service en de relatie met jou centraal staan. Maar onze kernwaarden? Die zijn en
blijven onveranderd. En juist in die waarden ligt onze kracht. Kwaliteit, veiligheid,
innovatie en eenvoud. Dat is wat ons écht maakt. Het is security made simple.

Deze vier eigenschappen trekken we nu nog verder door in alles wat we doen. In
onze bedrijfsvoering, ons productassortiment en onze communicatie. En ja, daar
hoort óók een nieuw logo bij. Door en door HMB, maar dan in een passender jasje.

Of er verder voor jou iets verandert? Nee, niet echt. Behalve dat we je nu ook in de
brochures aanspreken met je en jij - maar dat mag inmiddels wel. Toch?

Een passender jasje

“ Veiligheid, kwaliteit, 
innovatie en eenvoud.”



Revolutionair. Dat zeggen we niet snel, maar de E-MP, als enige in zijn soort, verdient het. De 
E-MP is namelijk dé oplossing voor het automatisch bedienen van dubbele deuren. Universeel 
aan te sturen en daardoor geschikt voor deurautomaten, digitale toegangscontrole en 
contactloos openen. Gemak en eenvoud in de mooiste vorm.

En dat niet alleen. De E-MP voldoet met SKG3 aan het hoogst haalbare veiligheidsniveau.  
Dat maakt de E-MP uniek. Dat maakt ‘m revolutionair. 

Hang- & Sluitwerk

Elektromechanische 
Multipoint

“ Veilig én stijvol.”

Veilig én stijlvol. Dat is de nieuwe Noir-lijn: een serie 
hoogwaardig hang- en sluitwerk in mat zwart. Van 
meerpuntssluiting en Multipoint tot veiligheidsschild. Zelfs aan 
de schroeven en sluitplaten hebben we gedacht. Kortom, dé 
finishing touch voor jouw stijlvolle woning of bedrijfspand.

Innovatief, modern en natuurlijk met de ijzersterke kwaliteit die 
je van ons gewend bent. De hoogwaardige afwerking is uitvoerig 
getest en geeft het beslag zijn unieke mat zwarte kleur. De finish is 
krasvast, waardoor de kleur ook bij veelvuldig gebruik niet verdwijnt. 
Hierdoor is de Noir-serie voor zowel binnen als buiten geschikt. 
Uiteraard voldoen alle producten aan de hoogste veiligheidseisen voor 
nieuwbouw en renovatie.

Interesse? Ga naar www.hmb.nu voor meer informatie. En wil je 
de Noir-serie opnemen in je assortiment en promoten? Vraag bij je 
accountmanager naar de saleskit.

“Revolutionair.”

Noir



Gereedschap

Of we een freesgeleider hebben ontworpen? Jazeker, zo’n twintig jaar geleden. Makkelijk, veilig en snel een 
voorplaat uitfrezen werd toen eindelijk mogelijk.

En nu? Nu kan het nóg makkelijker, nog veiliger en nog sneller. De Freesgeleider Slim is 1,5 kilogram lichter, 
makkelijker in te stellen, voorzien van betere stofafzuiging en wordt gemaakt van duurzaam aluminium en 
kunststof. Te gebruiken met elk merk freesmachine, ijzersterk en breed toepasbaar.

Waar wacht je nog op?

Protect & Care

Coaters & Cleaners

De Coaters en Cleaners worden geleverd in een gepatenteerde en extra veilige 
verpakking. Deze werkt namelijk op lucht in plaats van gas, waardoor er geen 
brand-, ontploffings- of inhaleringsgevaar ontstaat. Gemaakt van gerecycled en 
recyclebaar plastic.

Profmix

Met Profmix kun je snel en ijzersterk vullen op hout, steen en kunststof. Snel, 
want sneldrogend is ook écht snel. En ijzersterk, zoals je van ons gewend bent. 
Uitgeharde Profmix is zo solide dat je er een nieuw slot in kan frezen. 

Daarnaast kies je met Profmix voor de lange termijn. Vele ondergronden zetten 
namelijk uit of krimpen. Dit kan voor scheuren zorgen. Maar natuurlijk niet met 
onze Profmix. Dankzij de uitmuntende hechting en het elastische vermogen, 
beweegt de Profmix naadloos mee met dit soort werkingen.

Freesgeleider Slim

Smeren, reinigen,  
beschermen en vullen
met Protect & Care



Hang- & Sluitwerk

Een aantal van onze producten worden al in enkele brandwerende deuren toegepast. 
In het kader van vluchtveiligheid hebben we nu de volgende stap gezet. Met grote trots 
kondigen we aan dat nu ook onze inbraakwerende oplossingen voor dubbele deuren 
zijn gecertificeerd. Volledig conform de EN 1634-1 en EN 15269-3 normeringen op 
respectievelijk 30 en 60 minuten brandvertragend.

Wat dat concreet betekent? Dat je nu bij ons terecht kunt voor SKG3 dubbele deuren met 
een brandwerendheid van maar liefst een uur. In diverse combinaties, waaronder met 
antipaniek en elektrische sloten.

Veiligheid in openbare gebouwen is een serieuze zaak. Kies daarom altijd voor 
gerenommeerde partners en gecertificeerde producten. Wil je hierover in gesprek?  
Onze deur staat altijd voor je open.

Brandveilige  
dubbele deuren

“ SKG3 dubbele deuren  
met een brandwerendheid  
van maar liefst een uur.”
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