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Belgische NGRAVE zet nieuwe veiligheidsstandaard voor opslag
van cryptomunten

ZERO - de veiligste crypto portemonnee ooit gemaakt - start wereldwijde
verzendingen

Vlak na de crash van de crypto markt in 2018 heerste er enorme twijfel of crypto zelfs maar een
geldig concept was. Drie Belgen gingen toen aan de slag met wat zij de grootste hindernis voor
de adoptie van cryptomunten beschouwden: veiligheid. Vandaag, na jaren van onderzoek en
ontwikkeling alsook het inzamelen van ca. 400KEUR in de meest succesvolle crypto wallet
pre-order campagne, bereikt NGRAVE een nieuwe mijlpaal: de wereldwijde verscheping van haar
vlaggenschip product ZERO, de “koudste wallet” naar 85 landen. ZERO is niet alleen de eerste
EAL7 gecertificeerde hardware wallet voor cryptomunten, het is ook 's werelds eerste financiële
product dat het hoogste formele niveau van beveiliging bereikt.

NGRAVE is een Belgische veiligheidsprovider voor blockchain-technologie en digitale activa.
"Nadat ik een hack van 10 miljoen dollar had meegemaakt met mijn vorige blockchain-project,
stelde ik mijn NGRAVE medeoprichters een eenvoudige vraag: 'Waar kan iemand zijn crypto
opslaan en 's nachts op beide oren slapen?' We hadden geen antwoord. Dus besloten we om het
zelf te bouwen," - Xavier Hendrickx, NGRAVE's CTO. De drie wilden crypto-investeerders eindelijk
totale controle over hun eigen activa bieden. De productsuite is volledig ontworpen in Europa en
gebouwd en geïndustrialiseerd in België om de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen te
garanderen. Ondertussen zijn digitale munten nog nooit zo populair geweest: het totale aantal
unieke crypto-gebruikers is gestegen van 106 miljoen in januari tot 221 miljoen in juni 2021,
volgens onderzoek van crypto.com.

NGRAVE biedt cryptogebruikers een complete oplossing aan die bestaat uit drie delen. ZERO, de
offline hardware-portemonnee met aanraakscherm, stelt gebruikers in staat hun activa veilig op
te slaan en te verhandelen. GRAPHENE, de roestvrijstalen versleutelde back-up oplossing zorgt
ervoor dat gebruikers nooit hun sleutels verliezen. GRAPHENE is niet alleen gemaakt om
extreme omstandigheden te weerstaan, het laat ook toe om op ingenieuze wijze de sleutel te
recupereren in het geval van verlies. Opnieuw een primeur in de sector. "De verkoop weerspiegelt
hoe erg onze klanten de extra beveiligingslagen van GRAPHENE waarderen, immers 85% kiest
voor de COMBO." - Edouard Vanham, mede-oprichter & COO. Tenslotte is er LIQUID, de handige
mobiele app die gebruikers real-time verbindt met de blockchain zonder ooit hun private sleutels
bloot te geven. "Wat NGRAVE onderscheidt is de naadloze integratie van deze drie producten:
nooit of the nimmer is er ook maar de kleinste toegeving op het gebied van veiligheid, en de
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gebruikerservaring is tegelijkertijd zeer toegankelijk." - Jean-Jacques
Quisquater, 2de referentie van de Bitcoin paper.

Het hart van de oplossing is de NGRAVE Perfect Key. "Toen we bestaande
sleutelcreatieprocessen onderzochten, realiseerden we ons dat er ernstige tekortkomingen waren.
Dus hebben we de manier waarop sleutels worden gegenereerd heruitgevonden alsook de
beperkingen van de huidige veelgebruikte mnemonische supersleutels overwonnen." - Ruben
Merre, mede-oprichter en CEO.

Indiegogo backers en pre-order klanten zullen hun bestelling in de loop van de komende weken
ontvangen. De online winkel van NGRAVE zal gesloten blijven tot de volgende batch toestellen
klaar is. In tussentijd kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op de wachtlijst. "De vraag is
hoor terwijl ons aanbod voor het nieuwe jaar beperkt zal zijn; blijf als eerste op de hoogte door je
in te schrijven op de wachtlijst" - Edouard Vanham.

In 2018, het oprichtingsjaar van NGRAVE, werd er voor meer dan 2.5 miljard dollar aan
cryptomunten gestolen. In het derde kwartaal van 2021 overschreden hacks de grens van 1
miljard dollar. Met 2022 in het vizier is het duidelijk dat het beveiligingsprobleem dat NGRAVE
wil oplossen nog nooit zo noodzakelijk is geweest.
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