EVVA
Bezpečnost ze srdce Evropy

Tradiční inovátor ze srdce Evropy
Společnost EVVA je již téměř sto let synonymem pro mechanické a elektronické uzamykací
systémy na nejvyšší technické úrovni. To, co začalo v roce 1919 založením organizace
„Erfindungs-Versuchs-Verwertungsanstalt“ (Výzkumný, experimentální
a vývojový ústav - EVVA), je dnes hlavní součást naší firemní filozofie: Máme svůj vlastní
výzkum i vývoj a své inovativní uzamykací systémy sami vyrábíme.
Jako rodinný podnik je EVVA jednou z mezinárodně nejúspěšnějších společností ve svém
oboru: Více než 300 patentů a zastoupených pobočkami na 10 evropských trzích
a distributory po celém světě.
EVVA je spolehlivým průvodcem pro zákazníky, partnery a zaměstnance. Ze srdce
Evropy působíme kompetentně, cílevědomě a se zaměřením na zákazníka. Důležitá jsou pro
nás respektující partnerství a jasná orientace na hodnoty.

„Jako rodinný podnik ručíme za
vynikající kvalitu výrobků a spolehlivé
partnerství“
Stefan Ehrlich-Adám, CEO

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Dobré důvody pro společnost EVVA
Inovace má tradici
Mechanická cylindrická vložka s časovou funkcí, elektronický uzamykací systém,
u kterého se odemykají dveře smartphonem, elektromotorická cylindrická vložka, která
se automaticky uzamyká – inovační síla je v DNA společnosti EVVA, a to již více než sto let.

Celosvětové reference
Uzamykacími systémy EVVA byly vybaveny již stovky, tisíce budov. Každý den jich přibývá
ze všech odvětví a ve všech velikostech.

Průkopnický a výzkumný duch
Daniel Düsentrieb právě dokazuje vynalézavost a neustálé zlepšování znalostí ve
společnosti EVVA. Výsledkem jsou neustále nové, inovativní mechanické a elektronické
uzamykací systémy.

Patenty jak na běžícím pásu
První patent společnosti EVVA se datuje do roku 1937. Ten společnost EVVA získala za
cylindrický visací zámek. EVVA je v současné době držitelem více než 300 patentů a linky
neustále chrlí další. Poslední patentový úspěch: FPS a EPS

Silní partneři
Naši četní partneři jsou prodlouženou rukou společnosti EVVA. Jsou našimi
nejdůležitějšími posly značky, nejlépe obeznámeni s našimi produkty, kteřímají potřebné
znalosti v oblasti poradenství a montáže.

Rozvoj vědomostí od roku 1919
Společnost EVVA se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou bezpečnostní techniky již od
roku 1919. Výsledkem jsou vynikající produkty, znalosti, zkušenosti a dovednosti.

EVVA je Green Factory

100% „zelená“ elektřina
Elektřina v centrále ve Vídni pochází ze 100% obnovitelných zdrojů, především z vodní
energie a z vlastního fotovoltaického zařízení, které je největší komerční fotovoltaickou
plochou v Rakousku. Naše fotovoltaika ve Vídni pokrývá cca 5% spotřeby elektřiny
společnosti EVVA ve Vídni a šetří životnímu prostředí 65 tun emisí CO² ročně. EVVA sází
na solární energii také na našich pobočkách v Itálii, Nizozemsku a České republice.

Čistá výroba
Naše cylindrické vložky a klíče vyrábíme bez oleje, emulzí a vody. Stroj na čistou výrobu
vyrábí zcela za sucha a nevyžaduje žádné z jinak běžných navazujících procesů mytí
výrobních dílů k jejich čištění od oleje. Kovové piliny lze také okamžitě recyklovat bez
jakéhokoliv čištění. EVVA již za tuto udržitelnou inovaci získala mnoho ocenění za
udržitelnost.

100% recyklace kovových pilin
Jako výrobní společnost s vysokým materiálovým vstupem a výstupem je naší
deklarovanou environmentální politikou šetrné využívání surovin a jejich opětovné využití
v co největší míře. Míra recyklace společnosti EVVA ve vztahu k celkovému použitému
materiálu byla naposledy 70%. Naše kovové piliny, které vznikají při opracování
bezpečnostních cylindrických vložek EVVA, se recyklují ze 100% - a to již mnoho
desetiletí! Dodavatel je roztaví a celé je vrátí zpět do výrobního procesu.

Tři pilíře naší udržitelnosti
Udržitelnost ve společnosti EVVA spočívá na třech pilířích: Ekonomie, ekologie, zaměstnanci a společnost

Uzamykací systémy - kombinujeme pro vás ty
pravé
Díky desetiletím zkušeností poskytovatele zabezpečovací techniky zná společnost EVVA požadavky
organizací na zabezpečení a projektuje každý uzamykací systém podle individuálních potřeb zákazníků
a uživatelů. A nejen to, EVVA má ve své nabídce také dva prémiové systémy, 4KS a MCS, které
vymodelují i sebesložitější uzamykací hierarchii.

Stručný přehled výhod

› Jednoduchá organizace
› Jasné hierarchie
› Větší přehlednost
› Nižší výdaje

Co je uzamykací systém?
Uzamykací systém je kombinací
cylindrických vložek a identifikačních
médií, která dokonale mapují hierarchii
organizace. Největší výhodou
uzamykacího systému je, že jedním
identifikačním médiem je možné
uzamykat několik dveří, ale také
poštovní schránky, výtahy a skříňky
v jedné budově. To usnadňuje
organizaci, snižuje počet klíčů ve svazku
a navíc ještě šetří náklady.

Kombinovaný uzamykací
systém
Kombinovaný uzamykací systém
kombinuje mechaniku a elektroniku
v jedné budově. Ve vnějším plášti
budovy i všude tam, kde je důležité
zaznamenávání do protokolu a časově
omezený přístup, jsou přednostně
uplatňovány elektronické systémy.
Vnitřní dveře jsou obvykle vybaveny
mechanikou. Kombinovaný klíč spojuje
oba bezpečnostní světy.

Uzamykací systém pro
obytné budovy
Zvláštností na uzamykacích systémech
pro obytné budovy je, že několika
jednotlivými klíči lze uzamknout jednu
centrální cylindrickou vložku (např.
centrální přístup nebo společenskou
místnost). Žádný obyvatel se však
nemůže pomocí svého klíče dostat do
bytu někoho jiného. Je také možná
integrace odemykání pro techniky.

Uzamykací systém pro
organizace
Cílem uzamykacího systému pro
organizace je zmapovat funkční
organizační schéma. Díky velmi
výkonným mechanickým uzamykacím
systémům dokáže společnost EVVA
mapovat i extrémně složité organizační
struktury.

Vítejte ve světě mechanických
a elektronických systémů EVVA
Společnost EVVA vyvíjí a vyrábí individuální řešení v oblasti mechanických
a elektronických uzamykacích systémů.

Mechanické
mistrovské kousky
Každý mechanický systém je
jedinečný z hlediska technologie
a funkce. Společné mají to, že
se jedná o nejlepší značkovou
kvalitu

Novinka

Hybridní mistrovský
kousek Elektronika v kombinaci
s mechanikou v jedné cylindrické vložce –
to nenajdete nikde jinde, pouze
u společnosti EVVA!

Elektronické
mistrovské kousky
Xesar a AirKey
Společnost EVVA je vývojář
a výrobce inovativních
elektronických uzamykacích
systémů.

Akura 44
Nová dimenze flexibility

Akura 44 je flexibilní systém oboustranných klíčů vyvinutý speciálně pro obytné
budovy. Zvláštní pozornost byla věnována tomu, aby bylo v obytném projektu
možné jedním uzamykacím systémem flexibilně pokrýt mnohostranné bezpečnostní
požadavky. Například lze v systému měnit úroveň bezpečnosti. To umožňuje volitelná
ochrana proti kopírování.

Variabilní
podélný profil

Z vysoce kvalitní
alpaky

S magnetickou kapslí
100% bezpečný proti 3D
tisku

Trojrozměrná
špička klíče,
torzní křivka

Dodatečné kódování pro
pasivní detekční prvky

Akura 44. Jeden systém, mnoho
detailů
Detekce oprávnění u cylindrických vložek Akura 44
probíhá na několika úrovních současně,
a to kombinací variabilního podélného profilu, 6
aktivních detekčních prvků a až 10 pasivních prvků,
které rozšiřují také konstrukční kapacity. Volitelná
magnetická ochrana proti kopírování v případě
potřeby chrání citlivé přístupové oblasti a ztěžuje
kopírování klíče i manipulaci s cylindrickou vložkou.

Optimální uchopení
a ergonomie

Pasivní detekční
prvek
Pasivní detekční
prvek
Ochrana proti odvrtání jádra

Ochrana proti
odvrtání tělesa

Volitelně:
magnetická detekce
Standardně
modulová

Aktivní detekční
prvky

Spojkový adaptér

Akura 44 - stručný přehled výhod

› Volitelná ochrana proti kopírování
› Široký sortiment cylindrických vložek
› Pro dobře strukturované uzamykací systémy
› Patentovaný systém
B 5351
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Certifikace částečně v přípravě. Podrobnosti viz www.evva.com

FPS

Značková kvalita za nejlepší cenu
FPS nabízí jednoduché, spolehlivé a komfortní zabezpečení. Systém FPS lze použít
v jednoduše strukturovaných uzamykacích systémech. Proč uzamykací systém?
Protože k zamčení všech dveří – vchodových, bytových, sklepních nebo například
dvířek poštovní schránky – vám postačí jediný klíč. Klíč FPS je k dostání také
v designovém provedení v několika různých barvách.

robustní podélný profil
Optimální uchopení a ergonomie

optimalizované
frézování zářezů

Z vysoce kvalitní alpaky

FPS. Jeden systém,
mnoho detailů
FPS je pružinový stavítkový systém s 5 nebo
6 aktivními pružinovými detekčními prvky. Klíč FPS je
silný klíč z alpaky, má dlouhou životnost a je velmi
odolný proti opotřebení. Autorizační charakteristiky
klíče FPS procházejí v bezpečnostní cylindrické vložce
dvěma úrovněmi zabezpečení. Cylindrická vložka FPS
se vyrábí v kompaktním provedení.

Ochrana proti odvrtání jádra

Volné blokovací stavítko

Stavítka jádra

Spodní stavítka
Ochrana proti odvrtání tělesa

FPS - stručný přehled výhod

› Jeden univerzální klíč
› Pro jednoduše strukturované uzamykací
›
›

systémy
Značková kvalita
Patentovaný systém
B 5351
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1303
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Podrobnosti viz www.evva.com

Option

EPS

To nejlepší z bezpečnostních systémů
Systém EPS spolehlivě chrání rodinné domy, ale je také často používaným uzamykacím
systémem v jasně strukturovaných uzamykacích systémech, například v kancelářských
budovách, stravovacích zařízeních či obytných domech. EPS je úspěšným výsledkem
nepřetržitého zdokonalování osvědčených bezpečnostních systémů používaných
společností EVVA. Díky vysokému uživatelskému komfortu a dlouhé životnosti je tento
systém ten nejlepší z bezpečnostních systémů.
charakteristické
postranní kódování

robustní
podélný profil

optimalizované
frézování zářezů

Z vysoce kvalitní alpaky

EPS. Jeden systém, mnoho
detailů
EPS je pružinový stavítkový systém s 5 nebo
6 aktivními pružinovými detekčními prvky a nabízí
až 20 přídavných postranních kódování. Integrovaná
manipulační kontrola klíče v cylindrické vložce stejně
jako blokovací stavítka s dvojím účinkem ručí za
vynikající bezpečnost. Klíče EPS jsou silné alpakové
klíče s velkým příčným profilem. Cylindrická vložka je
k dostání v kompaktním a modulovém provedení.

Optimální uchopení
a ergonomie

Pružina blokovacího stavítka
Bezpečnostní lišta
Kontrolní stavítko

Kontrola manipulace
Ochrana proti odvrtání jádra

Blokovací stavítko
Ochrana proti odvrtání tělesa

EPS - stručný přehled výhod

› Jeden univerzální klíč
› Pro jasně strukturované uzamykací systémy
› Rychlá montáž díky modulovému provedení
› Patentovaný systém
B 5351
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Podrobnosti viz www.evva.com
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ICS

Silný a spolehlivý

S ICS zvyšujete komfort ve vašem systému, získáte bezpečné plánování, investice
a můžete se spolehnout na robustnost a životnost systému. ICS je stabilní systém
s oboustrannými klíči, který je natolik silný, že už při plánování lze zohlednit rezervy
v uzamykacím systému. O jeho kvalitách se můžete přesvědčit v kancelářských
budovách, školách i na studentských kolejích.

Vyšší ochrana
proti kopírování
Nápadný 5-ti drážkový
systém

Optimalizovaná
špička klíče

Z vysoce kvalitní
alpaky

Odolný podélný profil

Masivní klíč
Skryté vyfrézované
drážky

ICS. Jeden systém, mnoho
detailů
ICS nabízí různé uzamykací technologie pro
vysokou ochranu: odolný podélný profil a výrazný
systém uvnitř položených drážek. Detekce probíhá
v 5 drážkách prostřednictvím 13 pružinových
uzamykacích prvků a odolného podélného profilu,
čímž ručí za vysokou bezpečnost. ICS je systém
s oboustrannými klíči, který se postará o pohodlí,
a díky tloušťce klíče 3 mm a kvalitní alpace je klíč
velmi odolný proti opotřebení.

Optimální uchopení
a ergonomie

Kontrolní stavítko
Blokovací stavítko
Tlačná pružina pro
blokovací stavítko

Tlačná pružina
spodního stavítka
Ochrana proti odvrtání jádra

Drážkové stavítko

Stavítko tělesa

Ochrana proti odvrtání tělesa

ICS - stručný přehled výhod

› Vyšší ochrana proti kopírování
› Pro složitě strukturované uzamykací systémy
› Vysoká ochrana proti vloupání
› Patentovaný systém
B 5351
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Podrobnosti viz www.evva.com
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Option
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4KS

Stabilnější, silnější, bezpečnější

Na 4KS se zkrátka můžete spolehnout. Díky vysoké odolnosti dokáže systém dveře
bezproblémově uzamykat a odemykat i po mnoha letech od montáže, i když je
používán v těch nejtvrdších podmínkách. Systém 4KS představuje tedy tu nejlepší
volbu i do těch nejnáročnějších podmínek, kupříkladu vysoko v horách nebo ve
vysoce znečištěných výrobních závodech. A nejen to. Systém 4KS je extrémně silný
a lze jej implementovat i do velice komplexně strukturovaných uzamykacích systémů.
překrývající se systém
křivek

optimalizovaná špička
klíče pro snazší zasunutí

Z vysoce kvalitní
alpaky

Přídavné kódování

4KS. Jeden systém, mnoho detailů
Na rozdíl od ostatních uzamykacích systémů
se blokovací prvky v cylindrické vložce 4KS
pohybují v křivkových drážkách na klíči. Celkem
12 neodpružených masivních blokovacích stavítek se
po 6 křivkových drážkách na klíči řízeně umístí do
určitých poloh a detekují se prostřednictvím 2 tlačných
lišt. S klíčem prakticky nelze manipulovat z důvodu
překrývajících se vyfrézovaných křivkových drážek.

Optimální uchopení a ergonomie

Aretační válec

Tvrdokovová
tlačná lišta

Ochrana proti odvrtání jádra

Blokovací
stavítko

Přídavné kódování

Ochrana proti odvrtání tělesa

4KS - stručný přehled výhod

› Odolný a s extrémní životností
› Pro uzamykací systémy s velmi složitou
›
›

strukturou
Bezpružinová technologie
Patentovaný systém
B 5351
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Podrobnosti viz www.evva.com
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MCS

100% ochrana proti kopírování
Díky světově unikátnímu zabezpečení systémem MCS si mohou provozovatelé uzamykacích
systémů MCS užívat pocit bezstarostnosti. Ten je dán nejen tím, že klíče jsou 100% chráněny
proti neoprávněnému kopírování, ale také obrovskou silou systému MCS. Už při plánování
uzamykacího systému lze vypočítat potřebné rezervy. To znamená, že váš objekt může dále
růst a systém MCS poroste s ním.

Magnetické
kapsle

optimalizovaná
špička klíče

precizní podélný profil

Z vysoce kvalitní
alpaky
mechanické
přídavné kódování

MCS. Jeden systém, mnoho
detailů
V cylindrické vložce MCS je vlevo a vpravo od kanálu
klíče celkem osm volně otočných magnetických
rotorů, kterým jsou přiřazeny čtyři magnetické
kapsle klíče MCS. Klíčem oprávněným k uzamykání
se magnetické rotory uvedou do uzamykací
polohy. Mechanika nacházející se nad ní uděluje
povolení k uzamčení. Klíč MCS kombinuje hned dvě
technologie pro trojí bezpečnost: jedno magnetické
a dvě mechanická kódování.

Optimální uchopení a ergonomie

Blokovací stavítko
s ochranou proti přetížení

Magnetické rotory
Blokovací prvek
Ochrana proti
odvrtání jádra

Přídržný kolík klíče
Ochrana proti
odvrtání tělesa

MCS - stručný přehled výhod

› Ochrana proti 3D tisku
› Pro uzamykací systémy s náročnou strukturou
› Velmi vysoká ochrana proti vloupání
› Patentovaný systém
B 5351
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Podrobnosti viz www.evva.com
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Option

AirKey

Jednoduše inteligentní

U systému AirKey je klíčem smartphone. To zvyšuje vaši bezpečnost a flexibilitu
a také vám to dává úplnou kontrolu nad dveřmi. Co k tomu potřebujete?
Cylindrickou vložku AirKey, smartphone a internet. Klíče pak budete moci zasílat
prostřednictvím SMS zprávy a svůj uzamykací systém budete spravovat online. Takto
vypadá důmyslné řešení!

Špičkové funkce softwaru

Zasílání klíčů

Kancelářský režim

Geotagging

Sdílení komponent

Rozhraní
Cloudové rozhraní
AirKey

Vícenásobná
správa

AirKey. Tak dynamický jako
potřeby zákazníků
AirKey je elektronický uzamykací systém určený pro
novou mobilní generaci a je reakcí na dynamiku
moderního pracovního a soukromého světa. Pružné
předávání klíčů prostřednictvím internetu přímo
na smartphone za současného dodržení nejvyšších
bezpečnostních standardů a velké množství
inteligentních funkcí softwaru naprosto přesvědčí.

AirKey - stručný přehled výhod

› Zasílání klíčů přes internet
› Bezplatná aplikace a online správa
› Pro malé i komplexní uzamykací systémy
› Maximální bezpečnost dat
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(GDPR)

Xesar

Jednoduše všestranný
Kontrola, bezpečnost a flexibilita sloučené v jednom inovativním elektronickém
uzamykacím systému – to je Xesar. Bez ohledu na to, zda se používá v bytových
komplexech, ve vzdělávacích zařízeních nebo v kancelářských budovách, je správa
systému Xesar jednoduchá a bezpečná. Zda ji budete provádět prostřednictvím lokálně
instalované sítě nebo cloudu, to určujete pouze vy sami.

Špičkové funkce softwaru
Přehledná
obrazovka

Různorodost řešení
díky rozhraní MQTT

Flexibilita díky
víceuživatelskému
provozu

Individuálnost na
ovládacím panelu

Komfort s online
nástěnnou čtecí
jednotkou

Bezpečnost
s funkcí
„Shopmodus“

Xesar. Jeden systém, mnoho
možností
Se systémem Xesar můžete začínat v malém, nebo
také ve velkém rozsahu od začátku, nebo můžete váš
systém Xesar nechat jednoduše růst. Xesar můžete
nainstalovat pouze na jeden počítač, ale také můžete
Xesar zpřístupnit mnoha počítačům na serveru nebo
prostřednictvím cloudu. Jak vidíte, systém Xesar je
jednoduše všestranný.

Xesar - stručný přehled výhod

› Víceuživatelský režim s uživatelskými rolemi
› Široký výběr produktů
› Atraktivní modely platby
› Flexibilní rozšíření systému
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(GDPR)

EMZY

Jednoduše a automaticky
Chcete mít jistotu, že se konkrétní venkovní a vnitřní dveře a vstupy do citlivých míst budou
automaticky uzamykat a odemykat? Měly by být vstupní dveře do sdílené kanceláře trvale
otevřeny během pracovních hodin, ale poté vždy spolehlivě uzamčeny? Pak důvěřujte EMZY,
motorické cylindrické vložce společnosti EVVA, která vám automaticky zajistí bezpečnost.

EMZY - stručný přehled

› Automatické uzamykání a odemykání
› Snadné dovybavení
› Snadná konfigurace pomocí aplikace
› Rozhraní pro systémy třetích stran

Snadná konfigurace
pomocí aplikace
EMZY se po montáži zprovozní pomocí konfigurační
aplikace. Při uvedení do provozu se EMZY seznámí
s parametry zámku a dveří a nastaví na ně svůj točivý
moment.

Hybridní cylindrická vložka
Elektronika se snoubí
s mechanikou
Hybridní cylindrická vložka nabízí mnoho nových možností. Uvnitř
elektronika, Xesar nebo AirKey, a zvenčí mechanika nebo naopak,
to závisí na individuálním požadavku. Výhody pro vás: Zvýšená
ochrana proti vloupání nebo také rychlý přístup v případě nouze.
Kombinovaný klíč EVVA spojuje oba světy.

Přehled hybridních cylindrických vložek

› Mechanika a elektronika v jedné cylindrické vložce
› Lze kombinovat se všemi modulovými mechanickými
›

systémy
Rychlá přeměna mechanického systému na instalaci
kombinovanou s elektronikou

Vlastní cylindrická vložka pro každou
zemi
Společnost EVVA nabízí v programu nejen specifické typy cylindrických vložek pro
danou zemi, ale také velké množství variant cylindrických vložek v rámci jednoho
systému. V některých systémech je jich dokonce více než sto. Díky tomu je možné
realizovat uzamykací systémy od vstupních dveří až po mobilní kontejnery v jediném
systému.

Každá cylindrická vložka má své volitelné
doplňky
Společnost EVVA vám v každém uzamykacím systému nabízí celou řadu možností. Díky volitelným
doplňkům jsou bezpečnostní cylindrické vložky EVVA ještě bezpečnější. Nejprve bychom vám zde
rádi představili šest doplňků, které byste si v žádném případě neměli nechat ujít. Chcete se dozvědět
víc? Obraťte se na svého poradce ze společnosti EVVA!

BSZ

CLA

SW

BSZ – oboustranně uzamykatelná cylindrická vložka
Ideální v nebezpečných situacích. Umožňuje uzamykat cylindrickou vložku, i když
je na opačné straně zasunutý klíč s oprávněním zamykat. Zabrání se také uzamčení
oprávněných osob v případě, že je na protější straně omylem zasunutý klíč.

CLA – Classroom
Pro dveře s cylindrickou vložkou s knoflíkem, které se nesmí knoflíkem uzamykat.
Například učebny. Dveře je možné z vnitřní strany otevírat knoflíkem, ale nelze je
uzamykat. Klíč na vnější straně má prioritní funkci a může cylindrickou vložku aktivovat
i v případě, když je knoflík na vnitřní straně zablokován.

SW-[A,I,B] – ochrana proti prachu a povětrnostním
vlivům
Pro použití na exponovaných stanovištích a v prostředí s vysokým stupněm znečištění.
Uzamykací prvky chrání klíčovou štěrbinu před znečištěním.

VAR
A

B

WC

VAR – funkce přestavitelného uzamykání VARIO
Když musí být okamžitě opět obnovena bezpečnost. V případě ztráty nebo odcizení klíče
lze bezpečnostní cylindrickou vložku jednorázově překódovat pomocí klíče VARIO-B,
takže ztracený nebo odcizený klíč již nemůže uzamykat.

WC – funkce WC
Knoflíková cylindrická vložka s červeno-bílou indikací obsazenosti. Pro použití ve dveřích
na WC. Je možné nouzové otevření pomocí plochého předmětu na vnější straně.

Z

Z[...] - ozubené kolečko [počet zubů]
Bezpečnostní cylindrická vložka je připravena pro vícenásobné uzamykání, dveřní závory
nebo speciální zadlabací zámky, které jsou ovládány prostřednictvím ozubeného kolečka.

Mezinárodní domov
Díky uzamykacím systémům EVVA je život lidí po celém světě jednodušší, pohodlnější a bezpečnější. Zde
je výňatek z našich mezinárodních referenčních projektů.

Kanceláře Technopark Raaba | AT
Xesar a 3KSplus

Letiště Vídeň, Skylink | AT
MCS

Prime Tower | CH
ICS

Národní technické muzeum | CZ
EPS

Galerie Baltycka | PL
3KSplus

Slovinská centrální banka | SVN
EPS

China Unicom | HK
ICS

The DUO | SG
EPS

Beak Serviced Apartment | HK
AirKey

Filmová studia Warner Brothers | GB
EPS

Všeobecná nemocnice Agios Andreas
Patras | GR EPS

Konferenční centrum Burgos | ES
ICS

Curtin University | AU
3KSplus

Port Newcastle | AU
3KSplus

Obytná budova Sopruse Pst 33 | EST
ICS

Kapruner Gletscherbahnen | AT
Xesar

Skibbroen | DK
EPS

weXelerate | AT
AirKey

Jedinečné služby společnosti EVVA
Servisní služby společnosti EVVA jsou již od roku 1919 zaměřeny na užitek pro zákazníka. Výsledkem jsou
tržně orientované výrobky, vynikající poradenství a služby pro zákazníky a partnery s know-how uzamykacího
systému, které zvyšuje uživatelský komfort a provozovatelům přináší ekonomické výhody.

Uzamykací systémy
od profesionálů
Uzamykací systém určuje, kdo má
kam přístup. Společnost EVVA má
při navrhování uzamykacích systémů
nejen rozsáhlé know-how, ale také
výkonné uzamykací systémy, které
lze realizovat v různě složité struktuře
přístupových oprávnění.

Portál partnerů
EVVA

Mechanika
a elektronika

Na našem partnerském portálu
najdete vše, co vám jako
partnerům EVVA každodenně
pomáhá při vaší práci: ceníky,
katalogy, datové listy a také
možnosti přihlášení na školení.

Společnost EVVA je jedním
z mála výrobců, kteří vyvíjejí
a vyrábějí elektronické
a mechanické systémy ve Vídni
a kombinují je po celém světě
v uzamykacích systémech podle
potřeb zákazníků.

Nejlepší poradenství
Společnost EVVA je spolehlivý
partner. Na společnost EVVA se
můžete kdykoli spolehnout, ať
už se jedná o technické otázky
týkající se výrobků EVVA, nebo
pomoc při navrhování projektu.

Inovace z Rakouska

Důvěřujte rodinné firmě,
jejíž výzkum, vývoj a výroba
je již 100 let orientována
na řešení a se svými
partnery jedná vždy s úctou.
EVVA – celoevropský lídr
v oblasti mechanických
a elektronických
uzamykacích systémů!
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