3KSplus
Doskonały system zapewniający maksymalne bezpieczeństwo

Klucze 3KSplus | Inteligentna
technologia i funkcjonalność
Opatentowana, bezsprężynowa technologia krzywych 3KSplus doskonale
nadaje się do zastosowania w najtrudniejszych warunkach. Symetryczny
klucz zapewnia wygodne otwieranie wkładki. Nachodzące na siebie krzywe
klucza stanowią gwarancję najwyższego bezpieczeństwa.
Ponadto: Przy pomocy tylko jednego klucza 3KSplus możesz
zamknąć wszystkie drzwi. Niezależnie od tego, czy są to drzwi
wejściowe, drzwi do piwnicy, do garażu czy też sąsiadującego budynku.

EVVA | Wyjątkowe bezpieczeństwo
Firma EVVA niestrudzenie inwestuje w badania, dzięki którym wciąż
opracowuje nowe systemy zamknięć, działające w oparciu o unikatowe
rozwiązania technologiczne. W ten sposób jest w stanie dotrzymać kroku
rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i organizacji.
Większa ochrona dzięki patentom i karcie bezpieczeństwa EVVA
Oryginalny klucz 3KSplus jest produkowany wyłącznie przez firmę EVVA.
Dorabianie kluczy i wkładek oraz dostęp do dokumentacji systemów
jest możliwy u uprawnionych partnerów EVVA wyłącznie za okazaniem
karty bezpieczeństwa EVVA. W razie naruszenia praw patentowych firma
EVVA może wszcząć kroki prawne.

W każdej sytuacji | Lepsza ochrona
Innowacyjne wkładki 3KSplus zapewniają trwałą ochronę przed nielegalnymi
metodami otwierania. Zabezpieczenia przed użyciem wytrychu i kopiowaniem sprawiają, że powielenie linii nacięć w celu dorobienia klucza jest
praktycznie niemożliwe. Bezsprężynowy system działania dodatkowo chroni
wkładkę przed bumpingiem. Elementy wykonane z metali hartowanych
oraz ochrona przed rozwierceniem obudowy stanowią wysokie zabezpieczenie przed próbami rozwiercania, wyrwania i wyłamania wkładki.

wybierz atrakcyjne, ergonomiczne nakładki na klucze
Klucz 3KSplus jest opcjonalnie dostępny w wysokojakościowej,
ergonomicznej wersji designerskiej. Atrakcyjny design jest dostępny
w wielu różnych kolorach.
Zalety
łatwe rozróżnianie kluczy
łatwe zarządzanie systemem klucza generalnego,
dzięki porządkowi kolorystycznemu
wysoka jakość produktu zapewniająca większy komfort 		
użytkowania

Dla Twojego bezpieczeństwa
Chroń to, co jest dla Ciebie ważne. Najlepiej
wykorzystując rozwiązania firmy EVVA.
Są one połączeniem wieloletniego doświadczenia,
najlepszej jakości i innowacyjnych technologii.
EVVA 3KSplus to gwarancja jeszcze większego bezpieczeństwa.
System kluczy symetrycznych zapewnia najwyższy poziom
bezpieczeństwa w najtrudniejszych warunkach.

Podstawowe zalety 3KSplus
Jeden klucz do wszystkich drzwi
Bezsprężynowa technologia
Wygodne wsuwanie klucza w zamek
Zastosowanie w najtrudniejszych warunkach
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