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Díky této cylindrické vložce budou vaše vchodové dveře nepřekonatelné



Anti-Snap | Díky této cylindrické vložce 
budou vaše vchodové dveře nepřekonatelné
Způsob fungování je jednoduchý a vysoce účinný: Při pokusu o vytržení se 

cylindrická vložka rozlomí v definovaném místě. Napadení je zaregistrováno, 

následkem čehož se zbytek cylindrické vložky zablokuje a znehybní. Dveře 

pak již nelze překonat bez použití hlučné frézky.

Stručný přehled vašich výhod

  Modulová konstrukce (SYMO)

   Montáž je možná i bez výměny kování nebo frézování dveří

   Jednotka v provedení Anti-Snap ze speciálně kalené oceli

   Ochrana proti vyplanžetování a odvrtání

   Certifikace podle normy TS 007:2014 BSI 3-star zertifiziert 

(British Standard Institut)

Vyobrazení v systému EPS
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Provedení s funkcí Anti-Snap –  

použitelné v mnoha systémech

Funkce Anti-Snap je nezávislá na systému, a proto jí mohou 

být volitelně vybaveny téměř všechny uzamykací systémy 

EVVA. Přesnou informaci o tom, které systémy v provedení 

Anti-Snap nabízíme ve vaší zemi, vám poskytne příslušný 

poradce EVVA.

Prodlužovací nástavec jádra
Aktivované blokovací stavítko znehybňuje 

zbytek cylindrické vložky

Kalené těleso
Této jednotce z kalené oceli se 

každý lupič raději vyhne.

Dodává se pro všechny 
systémy v modulovém 
konstrukčním provedení



Blokovací stavítko
Při napadení je kontrolním stavítkem 
aktivováno blokovací stavítko.

Předem určené místo rozlomení
Při pokusu o vytržení se cylindrická vložka 
v tomto místě rozlomí.

Vynikající pro vaši bezpečnost
Chraňte to, co máte rádi. Nejlépe s bezpečnostními řešeními 

značky EVVA. Získáte tak záruku založenou na zkušenostech, 

které jsou shromažďovány po několik desetiletí, nejvyšší 

kvalitě a pokrokových technologiích. 

Proti kopiím klíčů, podvodnému objednávání dalších klíčů 

a manipulaci s klíči se můžete chránit pomocí bezpečnostních 

karet a patentovaných technických řešení nabízených 

společností EVVA.



Zvyšte svoji bezpečnost | Pomocí 
cylindrických vložek Anti-Snap

Zpustošený byt, vyprázdněná kancelář nebo obchodní 

provozovna – šok a strach, že se to stane znovu, ještě dlouho 

přetrvávají. Chraňte to, co máte rádi a co je vám drahé, pomocí 

nové cylindrické vložky EVVA v provedení Anti-Snap. Tato 

cylindrická vložka, která je certifikována podle normy TS 007 BSI 

3-star a splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky, zvýší úroveň 

ochrany vašich vchodových dveří. Chrání vaše dveře před násle-

dujícími druhy napadení:

ODVRTÁNÍ VYHMATÁNÍ VYTRŽENÍ ROZLOMENÍ
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předáno


