EVVA
Veiligheid uit het hart van Europa

Vernieuwer met een geschiedenis vol
traditie uit het hart van Europa
EVVA staat al tientallen jaren synoniem voor mechanische en elektronische
toegangssystemen op technisch topniveau. Wat in 1919 begon met de oprichting van de
‘Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt’ (EVVA) in Wenen, is tot op de dag van vandaag
een essentieel onderdeel gebleven van onze bedrijfsfilosofie: wij onderzoeken, ontwikkelen
en produceren zelf onze innovatieve toegangssystemen.
EVVA wordt geleid als een familiebedrijf en behoort internationaal tot de meest
succesvolle ondernemingen in haar branche. Meer dan 300 patenten, vertegenwoordigd
door vestigingen in 10 Europese markten en distributeurs over de hele wereld.
EVVA is de betrouwbare partner voor klanten, partners en medewerkers. Vanuit het
hart van Europa handelen wij competent, doelgericht en klantgericht. Daarbij hechten wij
veel belang aan respectvolle partnerschappen en een duidelijke focus op waarden.

"Als familiebedrijf staan wij voor
een uitstekende productkwaliteit en
betrouwbare partnerschappen"
Stefan Ehrlich-Adám, CEO

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Sterke argumenten voor EVVA
Innovatie is traditie
Een mechanische cilinder met tijdelijke toegang, een elektronisch toegangssysteem
waarbij de smartphone deuren opent, een motorcilinder die automatisch vergrendelt de innovatieve kracht zit in het DNA van EVVA en dat al meer dan 100 jaar.

Wereldwijde referenties
Honderden, duizenden gebouwen zijn al uitgerust met EVVA-sluitsystemen. In alle
bedrijfstakken en alle groottes, en het worden er elke dag meer.

Pioniers- en onderzoekersgeest
Vergelijkbaar met Willie Wortel bewijst EVVA zijn vindingrijkheid en zijn technische
knowhow telkens opnieuw. Het resultaat is een onafgebroken stroom van nieuwe
innovatieve mechanische en elektronische toegangssystemen.

Patenten aan de lopende band
Het eerste EVVA-patent brengt ons terug naar 1937. EVVA kreeg het voor een
cilinderhangslot. Momenteel heeft EVVA 300 patenten en er komen aan de lopende
band nieuwe bij. De laatste verworven patenten: FPS en EPS.

Sterke partners
Onze diverse partners zijn het verlengstuk van EVVA. Ze zijn de belangrijkste
ambassadeurs van ons merk, optimaal vertrouwd met onze producten en competent op
het vlak van advies en installatie.

Opbouw van kennis sinds 1919
EVVA houdt zich al sinds 1919 bezig met onderzoek, ontwikkeling en productie van
beveiligingstechnologie. Uitzonderlijk hoogwaardige producten, kennis, ervaring en
competentie zijn het resultaat.

EVVA is Green Factory

100% groene stroom
De stroom in het hoofdkantoor in Wenen komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen,
vooral uit waterkracht en uit de eigen fotovoltaïsche installatie, het grootste commerciële
oppervlak met zonnepanelen van Oostenrijk. Onze fotovoltaïsche energie in Wenen dekt
ca. 5% van de stroombehoefte van EVVA Wenen en bespaart het milieu 65 ton CO²uitstoot per jaar. Ook in onze vestigingen in Italië, Nederland en Tsjechië vertrouwt EVVA
op zonne-energie.

Clean Production
Wij produceren onze cilinders en sleutels zonder olie, emulsies en water. Een Clean
Production-machine produceert volledig droog en heeft, anders dan gebruikelijk, nadien
geen wasprocessen nodig om de olie van de productieonderdelen te verwijderen. Ook
de metaalspaanders kunnen zonder reiniging worden gerecycleerd. Voor deze duurzame
innovatie heeft EVVA al veel duurzaamheidsprijzen gewonnen.

100% recyclage van metaalspaanders
Als productiebedrijf met een hoge materiaalinput en -output streeft ons milieubeleid
ernaar grondstoffen spaarzaam te gebruiken en zo veel mogelijk te hergebruiken. Het
recyclagepercentage van EVVA in verhouding tot het totale materiaalgebruik lag onlangs
op 70%. Onze metaalspaanders die bij de bewerking van de EVVA-cilinders ontstaan,
worden voor 100% hergebruikt – en dat al tientallen jaren! Ze worden bij de leverancier
gesmolten en keren volledig terug in het productieproces.

De drie pijlers van onze duurzaamheid
Duurzaamheid leunt bij EVVA op drie pijlers: economie, ecologie en medewerkers & sociale zaken.

Sluitsystemen – Wij vinden de juiste combinatie
voor u
Dankzij tientallen jaren ervaring als aanbieder van beveiligingsproducten kent EVVA de
veiligheidsvereisten van organisaties en voorziet elk sluitsysteem overeenkomstig de individuele
behoeften van klanten en gebruikers. En niet alleen dat: EVVA biedt ook twee premiumsystemen aan,
namelijk 4KS en MCS, die zelfs de meest complexe sluithiërarchie aankunnen.

De voordelen op een rijtje

› Eenvoudige organisatie
› Duidelijke hiërarchieën
› Meer overzicht
› Minder kosten

Wat is een sluitsysteem?
Een sluitsysteem is een combinatie
van cilinders en sleutels die een
organisatorische hiërarchie perfect
weergeeft. Het grote voordeel van
een sluitsysteem is dat met één enkele
sleutel diverse deuren, maar ook de
brievenbus, liften en kasten in een
gebouw kunnen worden geopend. Dit
vereenvoudigt de organisatie, maakt
de sleutelbos lichter en bespaart
bovendien kosten.

Het gecombineerde
sluitsysteem
Het gecombineerde sluitsysteem
combineert mechanische en
elektronische componenten in één
gebouw. Aan de buitenzijde van het
gebouw en overal waar protocollering
en een tijdelijk beperkte toegang
belangrijk zijn, wordt bij voorkeur een
elektronische oplossing toegepast.
Binnendeuren worden gewoonlijk van
een mechanisch systeem voorzien. De
combisleutel combineert deze beide
veiligheidswerelden.

Sluitsysteem voor
woongebouwen
Het bijzondere van sluitsystemen voor
woongebouwen is het feit dat meerdere
individuele sleutels een centrale
cilinder (bijv. de centrale toegang of de
gemeenschappelijke ruimte) kunnen
sluiten. Geen bewoner kan echter met
zijn eigen sleutel de woning van iemand
anders betreden. Bovendien kan een
sleutel met beperkte toegang voor de
technische dienst worden geïntegreerd.

Het sluitsysteem voor
organisaties
Bij een sluitsysteem voor organisaties
is het de bedoeling dat dit systeem
een afspiegeling is van het functionele
organigram. Met zijn zeer sterk
presterende mechanische sluitsystemen
kan EVVA zelfs extreem complexe
organisatiestructuren aan.

Welkom in de wereld van de
mechanische en elektronische
systemen van EVVA
EVVA ontwikkelt en produceert individuele oplossingen op het gebied van
mechanische en elektronische toegangssystemen.

Mechanische
meesterwerken
Elk mechanisch systeem op
zich is unik qua techniek en
functionaliteit. Wat ze gemeen
hebben, is de allerbeste
merkkwaliteit.

Nieuw

Hybride meesterwerk
Elektronica gecombineerd met mechanica
in één cilinder – dat is uniek en vindt u
alleen bij EVVA!

De elektronische
meesterwerken
Xesar en AirKey
EVVA is ontwikkelaar en
producent van innovatieve
elektronische toegangssystemen.

Akura 44

Een nieuwe dimensie van flexibiliteit

Akura 44 is het flexibele keersleutelsysteem dat speciaal ontwikkeld is voor de
woningbouw. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de noodzaak om flexibel
te kunnen beantwoorden aan de veelzijdige veiligheidseisen in een woningbouwproject
met één sluitsysteem. Zo kan bijvoorbeeld binnen een installatie het veiligheidsniveau
gevarieerd worden. Dat is mogelijk dankzij de optionele kopieerbeveiliging.

variabel
lengteprofiel

van hoogwaardig
nieuwzilver

met magneetschijf
100% beveiligd tegen
3D-print

3D-gevormde
sleutelpunt,
torsiecurve

extra codering voor
passieve aftastelementen

Akura 44. Een systeem,
vele details
De autorisatieaanvraag bij Akura 44-cilinders gebeurt
op meerdere niveaus tegelijk, namelijk door de
combinatie van een variabel lengteprofiel, 6 actieve
aftastelementen en max. 10 passieve elementen die
ook de uitbeidingsmogelijkheden vergroten. Een
optionele magnetische kopieerbeveiliging beschermt
desgewenst gevoelige toegangspunten en maakt
het kopiëren van de sleutel en manipuleren van de
cilinder beduidend moeilijker.

optimale grip en
ergonomie

passief
aftastelement
passief
aftastelement
boorbeveiliging kern

boorbeveiliging
modulehuis

optioneel:
magneetcontrole
standaard
modulair

actieve
aftastelementen

koppelingsadapter

De voordelen van Akura 44
op een rijtje

› Optionele kopieerbeveiliging
› Breed cilinderassortiment
› Voor goed gestructureerde sluitsystemen
› Gepatenteerd systeem
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Certificeringen deels in voorbereiding. Zie www.evva.com

FPS

Merkkwaliteit voor de beste prijs

FPS biedt de beste eenvoudige beveiliging en betrouwbaar comfort. FPS kan
in eenvoudig gestructureerde sluitsystemen worden gebruikt. Waarom een
sluitsysteem? Met slechts één sleutel kunnen alle deuren worden bediend – de
hoofdingang, huisdeur, kelder en brievenbus. De FPS-sleutel is ook verkrijgbaar als
designsleutel in diverse kleuren.

robuust lengteprofiel
optimale grip en ergonomie

optimale
insnijdingen

van hoogwaardig nieuwzilver

FPS. Eén systeem, vele details
FPS is een geveerd stiftsysteem met 5 of 6 actieve,
geveerde aftastelementen. De FPS-sleutel is een
sterke sleutel van nieuwzilver wat hem slijtvast en
duurzaam maakt. De kenmerken van de FPS-sleutel
worden in de profielcilinder gecontroleerd op twee
veiligheidsniveaus. De FPS-cilinder wordt als compact
systeem geproduceerd.

uitboorbeveiliging in de kern

tuimelstift

kernstiften

cilinderhuisstiften
uitboorbeveiliging cilinderhuis

De FPS-voordelen op een rijtje

› Eén sleutel voor alle deuren
› Voor eenvoudig gestructureerde
›
›

sluitsystemen
Merkkwaliteit
Gepatenteerd systeem
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EPS

Het beste van de stiftsystemen

EPS beschermt uw huis betrouwbaar, maar komt ook helemaal tot zijn recht in duidelijk
gestructureerde sluitsystemen. Zo is EPS in het kantoorgebouw, in de gastronomie of in
de woningbouw een vaak en graag gebruikt toegangssysteem. EPS is het succesvolle
resultaat van de continue ontwikkeling van de beproefde EVVA-stiftsystemen. Hoog
gebruiksgemak en de duurzaamheid maken van EPS het beste van de stiftsystemen.

onmiskenbare
zijdelingse codering

robuust
lengteprofiel

optimale insnijdingen

van hoogwaardig nieuwzilver

EPS. Eén systeem, vele details
EPS is een geveerd stiftsysteem met 5 of 6 actieve,
geveerde controle-elementen en biedt maximaal
20 extra zijdelingse coderingen. De geïntegreerde
manipulatiebeveiliging van de sleutel in de cilinder
en de dubbele werking van de blokkeerstiften
zorgen voor een goede beveiliging. De EPS-sleutels
zijn robuuste sleutels van nieuwzilver met een grote
sleuteldoorsnede. De cilinder is verkrijgbaar in
compact en modulair systeem.

optimale grip en
ergonomie

veer voor blokkeerstift
profiel-controlebalk
profiel-controlebalk

manipulatiebeveiliging
uitboorbeveiliging in de kern

blokkeerstift
uitboorbeveiliging cilinderhuis

De EPS-voordelen op een rijtje

› Eén sleutel voor alle deuren
› Voor duidelijk gestructureerde sluitsystemen
› Snelle montage dankzij het optionele modulaire
›

systeem
Gepatenteerd systeem
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ICS

Sterk en betrouwbaar

Met ICS verhoogt u het comfort in uw systeem, houdt u de planning en investeringen
veilig en kunt u vertrouwen op de robuustheid en duurzaamheid van het systeem. ICS is
een stabiel keersleutelsysteem dat zo sterk is, dat al bij de planning rekening gehouden
kan worden met extra uitbreidingen. Of het nu een kantoorgebouw betreft, de school
of een studentenhuis, ICS overtuigt.

betere
kopieerbeveiliging
markant
5-banensysteem

geoptimaliseerde
sleutelpunt

van hoogwaardig
nieuwzilver

optimaal
lengteprofiel

massieve
sleutel
interne, verborgen
uitsparingen

ICS. Eén systeem, vele details
ICS biedt verschillende sluittechnologieën voor
hoge beveiliging: het optimale lengteprofiel en het
markante banensysteem met interne uitsparingen.
De controle geschiedt daarbij over 5 banen
via 13 geveerde sluitelementen en het optimale
lengteprofiel en zorgt zo voor hoge veiligheid. Als
keersleutel zorgt ICS voor een groot gebruiksgemak.
De sleuteldikte van 3 mm en de hoogwaardige
legering van nieuwzilver maken de sleutel zeer
robuust en goed bestand tegen slijtage.

optimale grip en
ergonomie

profiel-controlebalk
blokkeerstift
drukveer voor
blokkeerstift

drukveer
cilinderhuisstift
uitboorbeveiliging in de kern

banenstift

modulehuisstift

uitboorbeveiliging cilinderhuis

De ICS-voordelen op een rijtje

› Betere kopieerbeveiliging
› Voor complex gestructureerde sluitsystemen
› Hoge inbraakbeveiliging
› Gepatenteerd systeem
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4KS

Stabieler. Robuuster. Veiliger.
Op 4KS kunt u gewoon vertrouwen. Dankzij de enorme robuustheid functioneert
het systeem zelfs onder de zwaarste omstandigheden en na talloze jaren zoals
op de eerste dag. Dat maakt 4KS onder de zwaarste omstandigheden – in het
hooggebergte of in productiebedrijven in een sterk verontreinigde omgeving – de
beste keuze. Maar dat is nog niet alles. 4KS is ook extreem goed te berekenen: zelfs
uiterst complexe sluitsystemen zijn realiseerbaar.
overlappend
curvensysteem

geoptimaliseerde sleutelpunt
om gemakkelijker in de
cilinder te steken

van hoogwaardig
nieuwzilver

extra codering

4KS. Eén systeem, vele details
Anders dan bij traditionele sluitsystemen worden
in 4KS-cilinders de vergrendelingselementen via
de curvenfrezing op de sleutel bewogen. In totaal
12 ongeveerde, massieve blokkeerstiften worden
via gedwongen sturing door de 6 sleutelcurven in
bepaalde posities gebracht en via 2 controlebalken
gecontroleerd. De sleutel is op basis van de
overlappende curvenfrezing praktisch niet te
manipuleren.

optimale grip en ergonomie

rustkogel

hardmetalen
controlebalk

uitboorbeveiliging in de kern

blokkeerstift

extra codering

uitboorbeveiliging cilinderhuis

De 4KS-voordelen op een rijtje

› Robuust en extreem duurzaam
› Voor uiterst complex gestructureerde
›
›

sluitsystemen
Veervrije technologie
Gepatenteerd systeem
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MCS

100% kopieerveilig
Met de wereldwijd unieke beveiliging van MCS hoeft elke eigenaar van een MCS-sluitsysteem
zich absoluut geen zorgen meer te maken. Enerzijds komt dit door de 100% kopieerveilige
sleutel en anderzijds door de enorme calculatiesterkte van MCS. Al bij de planning van het
sluitsysteem kan rekening worden gehouden met extra uitbreidingen. Dit betekent dat uw
gebouw zonder problemen groter kan worden, want MCS groeit gewoon mee.

magneten

geoptimaliseerde
sleutelpunt

nauwkeurig lengteprofiel

van hoogwaardig
nieuwzilver
extra mechanische
codering

MCS. Eén systeem, vele details
In de MCS-cilinder bevinden zich links en rechts
van het sleutelkanaal in totaal acht vrij draaiende
magnetische rotors, welke in verband staan met de
vier magneetschijven van de MCS-sleutel. Door de
passende sleutel worden de magneetrotors in de
sluitpositie gebracht. Het mechanisme erboven zorgt
ervoor dat de sleutel gedraaid kan worden om het
slot te ontgrendelen. De MCS-sleutel combineert
maar liefst twee technologieën voor drievoudige
beveiliging: één magnetische en twee mechanische
beveiligingen.

optimale grip en ergonomie

controlebalk met bescherming
tegen overbelasting

magneetrotor
blokkeerstift
uitboorbeveiliging in de kern

sleutelcontrolestift
uitboorbeveiliging cilinderhuis

De MCS-voordelen op een rijtje

› Beveiligd tegen 3D-print
› Voor veeleisend gestructureerde sluitsystemen
› Zeer hoge inbraakbeveiliging
› Gepatenteerd systeem
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AirKey
Gewoon intelligent

Met AirKey wordt de smartphone de sleutel. Dat verhoogt uw veiligheid, uw
flexibiliteit en geeft u waterdichte controle over uw deuren. Wat u daarvoor nodig
heeft? Een AirKey-cilinder, een smartphone en internet is alles wat u nodig heeft om
uw sleutels per sms te verzenden en uw sluitsysteem online te beheren. Dat noemen
we pas echt intelligent!

De belangrijkste softwarefuncties

Send a Key

Office Mode

Geo-Tagging

Componenten delen

Interface
AirKey-cloudinterface

Multiadministratie

AirKey. Net zo dynamisch als de
behoeften van de klant
AirKey is het elektronische sluitsysteem voor een
nieuwe mobiele generatie en het antwoord op de
dynamiek van de moderne werk- en privéomgeving.
Flexibele sleuteloverdracht via internet rechtstreeks
naar een smartphone met naleving van de hoogste
veiligheidsnormen en veel slimme softwarefuncties
zijn gewoonweg overtuigend.

De AirKey-voordelen op een rijtje

› Sleutels versturen via het internet
› Kosteloze app en online-systeem
› Voor kleine tot complexe sluitsystemen
› Optimale gegevensbescherming

Voldoet aan de EU-basisverordening voor gegevensbescherming

Xesar

Gewoon veelzijdig

Controle, veiligheid en flexibiliteit, gecombineerd in een innovatief, elektronisch
sluitsysteem – dát is Xesar. Of u het nu inzet in wooncomplexen, in een
onderwijsinrichting of in een bedrijvenpark – Xesar is eenvoudig en veilig te beheren.
U bepaalt daarbij helemaal zelf of dit in een lokaal geïnstalleerd netwerk gebeurt,
dan wel via de cloud.

De belangrijkste softwarefuncties
Overzicht op het
beeldscherm

Veelzijdige
oplossingen dankzij
MQTT-interface

Flexibiliteit
dankzij gebruik op
meerdere plaatsen

Personaliseerbaar
dashboard

Gebruiksgemak met
de online-wandlezer

Beveiliging met de
Shopmodus

Xesar. Eén systeem,
vele mogelijkheden
U kunt klein beginnen met Xesar, maar het ook
meteen groot aanpakken of uw Xesar-systeem
gewoon laten groeien. U kunt Xesar op slechts één
computer installeren, maar ook op een server of
Xesar via de cloud beschikbaar maken voor veel pc's.
Het is dus duidelijk dat Xesar gewoon veelzijdig is.

De Xesar-voordelen op een rijtje

› Gebruik op meerdere plaatsen met
›
›
›

gebruikersprofielen
Veelzijdig productassortiment
Aantrekkelijke betalingsconcepten
Flexibele uitbreiding van het systeem
Voldoet aan de EU-basisverordening voor gegevensbescherming

EMZY

Gewoon automatisch

U wilt er zeker van zijn dat bepaalde buiten- en binnendeuren die toegang geven tot
kwetsbare zones automatisch worden vergrendeld en ontgrendeld? Zo wilt u bijvoorbeeld
dat de buitendeur van het gedeelde kantoor tijdens kantooruren geopend blijft en vervolgens
veilig wordt afgesloten? Vertrouw dan op EMZY, de EVVA-motorcilinder die u deze beveiliging
automatisch biedt.

EMZY in het kort

› Automatische ver- en ontgrendeling
› Gemakkelijk achteraf te monteren
› Eenvoudige configuratie via een app
› Interface voor externe systemen

Eenvoudige configuratie
via een app
De EMZY wordt na de montage met de configuratieapp in gebruik genomen. Bij de inbedrijfstelling leert
de EMZY de slot- en deurparameters kennen en stelt
hij zijn draaimoment daarop in.

Hybride cilinder
Elektronisch ontmoet mechanisch
Met de hybride cilinder ontstaan veel nieuwe mogelijkheden. Aan
de binnenzijde elektronica, Xesar of AirKey, en aan de buitenzijde
mechanische producten, of juist omgekeerd. De individuele
behoefte is daarbij bepalend. De voordelen voor u: verhoogde
inbraakbeveiliging of snelle toegang in noodgevallen. De EVVAcombisleutel verbindt beide werelden.

Hybride cilinder in het kort

› Mechanica en elektronica in één cilinder
› Combineerbaar met alle modulaire mechanische
›

systemen
Snelle ombouw van een mechanische installatie naar
een systeem gecombineerd met elektronica

Ieder land de passende cilinder
EVVA heeft niet alleen specifieke cilindertypes per land in haar assortiment, maar
ook binnen een systeem een groot aantal cilindervarianten. In sommige systemen
zijn het er zelfs ruim méér dan honderd. Dat maakt het mogelijk om, van de
buitendeur tot aan de rolcontainer, sluitsystemen met één enkel systeem te
realiseren.

Elke cilinder zijn opties
EVVA biedt u in elk toegangssysteem een groot aantal opties aan. Opties maken de reeds veilige
EVVA-cilinders nog veiliger. Hieronder stellen we u zes opties voor die u zeker niet mag missen.
Wilt u meer weten? Contacteer dan uw EVVA-adviseur.

BSZ

CLA

SW

BSZ – tweezijdig bedienbare cilinder
Ideaal in gevaarlijke situaties. Maakt het mogelijk de cilinder ook te sluiten wanneer
aan de andere kant een bevoegde sleutel in de cilinder steekt. Ook het uitsluiten van
bevoegde personen door een per ongeluk ingestoken sleutel wordt vermeden.

CLA – Classroom
Voor deuren met knopcilinders die niet met de knop mogen worden gesloten.
Bijvoorbeeld een klaslokaal. De deur kan van binnenuit met de knop worden geopend,
maar niet worden geblokkeerd. De sleutel aan de buitenzijde heeft een prioriteitsfunctie
en kan de cilinder ook bedienen wanneer de knop aan de binnenzijde geblokkeerd is.

SW-[A,I,B] – Afdichting tegen stof en weersinvloeden
Voor gebruik op onbeschermde plaatsen in een sterk verontreinigde omgeving.
Afsluitende elementen beschermen het sleutelkanaal tegen verontreiniging.

VAR
A

B

WC

VAR – Vergrendelingsfunctie VARIO
Als de veiligheid direct weer moet kunnen worden hersteld. Als een sleutel verloren of
gestolen is, kan met de VARIO-B-sleutel de cilinder eenmalig anders gecodeerd worden,
zodat de verloren of gestolen sleutel niet meer bruikbaar is.

WC – Toiletfunctie
Knopcilinder met rood-witte indicatie bezet/vrij. Voor gebruik in WC-deuren.
Noodopening met behulp van een plat voorwerp aan de buitenzijde mogelijk.

Z

Z[...] - Tandwielen [aantal tanden]
De cilinder is voorbereid voor meerpuntsvergrendelingen, deurbalken of speciale
insteeksloten die via een tandwiel worden bediend.

Internationaal overal thuis
Toegangssystemen van EVVA maken het leven van mensen over de hele wereld eenvoudiger,
comfortabeler en veiliger. Hier vindt u een overzicht van onze wereldwijde referentieprojecten.

Technopark Raaba | AT
Xesar en 3KSplus

Luchthaven Wenen, Skylink | AT
MCS

Primetower | CH
ICS

Technisch Nationaal Museum | CZ
EPS

Galerie Baltycka | PL
3KSplus

Sloveense centrale bank | SVN
EPS

China Unicom | HK
ICS

The DUO | SG
EPS

Beak Serviced Apartment | HK
AirKey

Warner Brothers Filmstudio's | GB
EPS

Agios-Andreas Algemeen Ziekenhuis
Patras | GR EPS

Burgos conferentiecentrum | ES
ICS

Curtin University | AU
3KSplus

Newcastle Port | AU
3KSplus

Woongebouw Sopruse Pst 33 | EST
ICS

Gletsjerbaan Kaprun | AT
Xesar

Skibbroen | DK
EPS

weXelerate | AT
AirKey

Unieke EVVA-service
De dienstverlening van EVVA is al sinds 1919 gericht op het voordeel van de klant. Het resultaat zijn
marktgerichte producten, optimaal productadvies en dienstverlening voor klanten en partners, evenals
knowhow van sluitsystemen die het gebruikersgemak vergroot en beheerders een economisch voordeel
oplevert.

Sluitsystemen van
de professional
Een sluitsysteem bepaalt wie
waar toegang krijgt. EVVA
beschikt niet alleen bij de
berekening van de sluitplannen
over de nodige knowhow,
maar biedt ook krachtige
toegangssystemen die voor elke
complexe structuur kunnen
worden gebruikt.

Uw EVVAPartnerportaal
Op ons Partnerportaal vindt u
alles wat u als EVVA-Partner bij
uw dagelijkse werk nodig hebt:
prijslijsten, catalogi, datasheets
en de mogelijkheid om u aan te
melden voor trainingen.

Mechanische en
elektronische
systemen
EVVA is een van de weinige
fabrikanten die elektronische en
mechanische systemen in Wenen
ontwikkelt en produceert om
ze wereldwijd te combineren in
sluitsystemen volgens de wensen
van klanten.

Optimaal advies
EVVA is uw betrouwbare partner.
Of het nu technische vragen over
EVVA-producten betreft, dan wel
de planning van een bepaald
project, op EVVA kunt u altijd
rekenen.

Innovation made in Austria

Vertrouw op het
familiebedrijf dat al 100
jaar oplossingsgericht
onderzoek doet, ontwikkelt,
produceert en als partner
respectvol handelt.
EVVA – een Europese
leider in mechanische
en elektronische
toegangssystemen!

I.FD.B2B.G.SNL | 22R1

