3KSplus
Vynikajúci systém pre najvyššiu bezpečnosť

Kľúč 3KSplus | Inteligentná
technológia s funkčným dizajnom
Patentovaná bezpružinová drážková technológia 3KSplus je ideálna pre
najnáročnejšie použitie. Charakteristický hrot obojstranného kľúča umožňuje pohodlnejšie zasunutie. Prelínajúce sa drážky na kľúči vám zaručujú
najlepšiu ochranu.
Mimochodom: Len s jedným kľúčom 3KSplus môžete uzamykať všetky
dvere. Nezáleží na tom, či vchodové dvere, dvere do pivnice, garáže
alebo vedľajšej budovy.

EVVA | Jedinečná bezpečnosť
Spoločnosť EVVA neúnavne investuje do výskumu a neustále vyvíja nové
technológie kľúčov. EVVA tak spĺňa rastúce nároky na bezpečnosť
a organizáciu.
Vyššia bezpečnosť vďaka bezpečnostnej karte EVVA a patentom.
Originálny kľúč 3KSplus vyrába exkluzívne EVVA. Náhradné kľúče, dodatočné cylindrické vložky a uzamykacie plány sú dostupné u oprávnených
EVVA-Partnerov, a to len po predložení príslušnej legitimácie – bezpečnostnej karty EVVA. Proti porušeniu patentového práva môže EVVA
podniknúť právne kroky.

V každom prípade | viac ochrany
Inovatívne technológie cylindrickej vložky 3KSplus ponúkajú dlhodobú
ochranu pred ilegálnymi metódami otvárania. Vďaka ochrane pred
planžetovaním a vyhmataním je takmer nemožné vyhmatať obraz pre
vyfrézovanie dodatočného kľúča. Bezpružinová technológia navyše chráni
pred nárazovým planžetovaním. Prvky z tvrdokovu a ochrana telesa pred
vŕtaním ponúkajú vysokú úroveň ochrany pred pokusmi o odvŕtanie,
vytiahnutie a vytrhnutie.

Zvoľte si ergonomický dizajnový kľúč
Kľúče 3KSplus sú voliteľne k dispozícii ako ergonomické
a vysoko kvalitné dizajnové kľúče. K tomu je i atraktívny dizajn
v mnohých rozličných farbách.
Výhody
Jednoduchšie rozlišovanie kľúčov
Jednoduchá správa uzamykacích systémov vďaka
priradeniu farieb
Vysoká kvalita pre lepší dotykový vnem

Dobré pre vašu bezpečnosť
Chráňte si, čo máte radi. Najlepšie
s bezpečnostnými riešeniami značky EVVA.
Tie vám zaručujú dlhoročné skúsenosti, najvyššiu kvalitu
a inovatívne technológie.
EVVA vám ponúka vyššiu bezpečnosť. Napríklad s 3KSplus – systémom
3 drážok. Systém obojstranných kľúčov je ideálny pre najvyššie nároky
na bezpečnosť a najnáročnejšie použitie.

Vaše výhody 3KSplus na jeden pohľad
Jeden kľúč pre všetko
Bezpružinová technológia
Pohodlné zasunutie kľúča
Najtvrdšie nasadenie
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