
Akura 44
A new dimension of flexibility



Cylindrická vložka pre 
každé dvere
Akura 44 ponúka všetky typy cylindrických vložiek 
pre váš domov.

Cylindrická vložka s páčkou
Na zabudovanie napríklad do 
poštovej schránky

Visiaci zámok
Na zaistenie pivničnej kobky 
alebo záhradnej truhlice

Vonkajšia cylindrická vložka
Na dodatočné zabezpečenie 
vchodových dverí

Polvložka
Na obsluhu garážovej 
brány
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Jeden kľúč 
pre každé 

dvere

Výhody

 › Voliteľná ochrana proti kopírovaniu
 › Široký sortiment cylindrických vložiek
 › Patentová ochrana maximálne 
do roku 2037*

A new dimension of flexibility 
Akura 44 prináša do vášho domova flexibilnú bezpečnosť. 
Môžete si vybrať aj voliteľnú ochranu proti 3D kopírovaniu 
alebo využiť široký sortiment cylindrických vložiek pre vstup do 
záhrady, vchodové dvere alebo poštovú schránku. 

* podľa EP3526429
Informácie o patentovej ochrane špecifickej pre danú krajinu nájdete na stránke worldwide.espacenet.com



Na želanie ešte bezpečnejšie
Ak si potrpíte na výnimočné zabezpečenie, stavte na 
voliteľnú ochranu proti kopírovaniu systému Akura 44. Na 
tento účel sa na kľúč pripevní magnet, vďaka ktorému bude 
kľúč 100 % zabezpečený proti 3D tlači. 

100 % zabezpečenie proti 3D 
tlači s magnetom



Možnosti pre ešte vyššiu 
bezpečnosť

„Obojstranne uzamykateľná“ 
alebo cylindrická vložka s 
gombíkom
V prípade možnosti „obojstranného 
uzamykania“ je jedno, či je vnútri 
kľúč zastrčený alebo nie. Tak či tak 
môžete dvere uzamknúť zvonku. 
Takéto zabezpečenie vám ponúka 
tiež cylindrická vložka s gombíkom.

Nové kľúče iba s kartou
Náhradné kľúče a dodatočné 
cylindrické vložky sú dostupné 
u oprávnených EVVA-Partnerov, 
a to len po predložení príslušnej 
legitimácie – bezpečnostnej karty 
EVVA.

Ochrana pred ilegálnymi 
metódami otvárania
Akura 44 ponúka 
ochranu proti odvŕtaniu, 
vytiahnutiu, planžetovaniu 
a vyhmataniu.
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Kombinácia s elektronikou
Akura 44 sa dá dokonale kombinovať s EVVA-Elektronikou, 
napríklad so systémom AirKey. Vchodové dvere vybavené 
systémom AirKey tak môžete okamžite uzamykať pomocou 
smartfónu alebo kombinovaného kľúča, ktorý dokáže uzamykať 
aj vaše mechanické dvere.

Kombinovaný 
kľúč pre všetky 
miestnosti

Veľmi praktické
Voliteľne sú kľúče Akura k dispozícii 
v mnohých rôznych farbách. Farebné 
označenie uľahčuje priradenie kľúča.
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Cylindrická vložka AirKey 
pre vchodové dvere



Inovácia Made in Austria

Spoľahnite sa na rodinnú 
firmu, ktorá už 100 rokov 
realizuje výskum, vývoj a 
výrobu s orientáciou na 
riešenia a charakterizuje 
ju partnerský prístup 
s rešpektom. EVVA 
– európsky líder v 
oblasti mechanických 
a elektronických 
prístupových systémov!



www.evva.com
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