EPS
4KS

To najlepšie z kolíkových systémov

EPS. To najlepšie z kolíkových
systémov
EPS spoľahlivo chráni rodinné domy, avšak zároveň je aj
často a rád používaným prístupovým systémom v jasne
štruktúrovaných uzamykacích systémoch, ako napríklad v
kancelárskych budovách, gastronómii alebo v bytovej výstavbe.
EPS je úspešným výsledkom neustáleho ďalšieho vývoja
overených kolíkových systémov EVVA. Vysoký používateľský
komfort a dlhá životnosť robia systém najlepším z kolíkových
systémov.

Výhody systému EPS v skratke

››Jeden kľúč pre všetko
››Pre jasne štruktúrované uzamykacie systémy
››Rýchla montáž vďaka modulárnej konštrukcii
››Maximálna zvyšná doba platnosti patentu ›
do 2027

EPS. Jeden systém, mnohé
detaily
EPS je odpružený kolíkový systém s 5 alebo 6 aktívnymi,
odpruženými overovacími prvkami, ktorý ponúka až 20
prídavných postranných kódovaní. Integrovaná manipulačná
kontrola kľúča v cylindrickej vložke, ako aj blokovacie kolíky s
dvojitým účinkom zaisťujú vysokú bezpečnosť. Kľúče EPS sú silné
argentanové kľúče s veľkými prierezmi kľúča. Cylindrická vložka je
k dispozícii v kompaktnej a modulárnej konštrukcii.

Komplexná ochrana
Náhradné kľúče, dodatočné cylindrické vložky a uzamykacie
plány sú dostupné u oprávnených EVVA-Partnerov, a to len po
predložení príslušnej legitimácie
– bezpečnostnej karty EVVA.
Profitujte z bezpečnostných prvkov
Spoľahlivé technológie cylindrickej vložky EPS ponúkajú
dlhodobú ochranu pred ilegálnymi metódami otvárania.

Veľmi praktické
Voliteľne sú kľúče EPS k dispozícii v mnohých rôznych
farbách. Farebné označenie uľahčuje priradenie kľúča.
Ochrana proti
odvŕtaniu

Ochrana proti
vytiahnutiu

Jedinečné služby EVVA
Služby EVVA sa od roku 1919 zameriavajú na prospech
zákazníka. Výsledkom sú produkty orientované na trh,
najlepšie poradenstvo a excelentné know-how v oblasti
uzamykacích systémov.

Uzamykacie systémy od
profesionála
Uzamykací systém definuje kto a kde ›
má prístup. EVVA nielenže disponuje
komplexným know-how v oblasti
uzamykacích systémov, ale má aj výkonné
uzamykacie systémy.

Mechanika a elektronika
EVVA je jedným z mála výrobcov, ktorý
vyvíja a vyrába elektroniku a mechaniku
vo Viedni a kombinuje ich v uzamykacích
systémoch podľa potrieb zákazníkov po
celom svete.

Najlepšie poradenstvo
EVVA je váš spoľahlivý partner. Či už
pri technických otázkach týkajúcich sa
produktov EVVA alebo pri otázkach z oblasti
plánovania v projekte – s EVVA môžete
rátať.

Inovácia z Rakúska

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!
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