3KSplus
Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost

Klíče 3KSplus | Inteligentní
technologie ve funkčním designu
Patentovaná bezpružinová, drážková technologie 3KSplus je přesně to
pravé pro nejtvrdší podmínky použití. Výrazná špice oboustranného klíče
umožňuje pohodlnější zasunutí. Překrývající se frézování drážek klíče
zaručuje nejvyšší bezpečnost.
Ostatně: Pouhým jedním klíčem 3KSplus můžete uzamknout všechny
dveře: Bez ohledu na to, zda se jedná o vstup, sklep, garáž nebo
přístavky.

EVVA | jedinečně bezpečný
Společnost EVVA neúnavně investuje do výzkumu a neustále přitom
inovuje technologie klíčů. Díky tomu drží krok se stále se zvyšujícími
požadavky na bezpečnost a organizaci.
Více bezpečnosti díky bezpečnostní kartě EVVA a patentům
Originál 3KSplus klíče jsou vyráběny výhradně společností EVVA. Kopie
klíčů, kopie cylindrů i uzamykací plány jsou k dostání u oprávněných
partnerů EVVA, pouze po předložení odpovídajícího dokladu totožnosti
a s bezpečnostní kartou EVVA. Při porušení patentových práv může
společnost EVVA postupovat právní cestou.

V každém případě | více ochrany
Inovativní technologie cylindru 3KSplus poskytují udržitelnou ochranu
proti nelegálním způsobům otevření. Ochrana před planžetováním a
vyhmatáním téměř znemožňuje, aby byla vytvořena kresba frézování pro
kopii klíče. Kromě toho bezpružinová funkce chrání před bumpingem.
Tvrdokovové prvky a ochrana proti odvrtání válce mají vysoký ochranný
účinek proti odvrtání, vytažení a vytržení.

Klíče 3KSplus jsou na přání vybaveny s novou, ergonomickou
a vysoce kvalitní designovou hlavou klíče. K dispozici
v atraktivním designu a mnoha různých barvách.
Výhody
snazší rozlišení klíčů
jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí
přiřazení barev
vysoká kvalita pro lepší uchopení

Dobrý pro Vaši bezpečnost
Chraňte to, co máte rádi. Nejlépe pomocí
bezpečnostních řešení značky EVVA.
Tato značka je zárukou několika desetiletí praxe, nejlepší kvality
a inovativních technologií.
EVVA Vám poskytne více jistoty. Například díky systému se třemi
drážkami 3KSplus. Systém s oboustrannými klíči splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití.

Přehled výhod systému 3KSplus
jeden univerzální klíč,
bezpružinová technologie,
pohodlné zasunutí,
nejnáročnější použití.
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