ICS

Pomysłowy system zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa

Klucze ICS | Innowacyjna
technologia i ponadczasowy design
Wyjątkowa technologia wkładek ICS doskonale nadaje się do zaawansowanych systemów. Elegancki wygląd klucza symetrycznego cieszy się
szczególnym powodzeniem wśród osób ceniących stylowy design. Klucz
jest znakomicie chroniony przed kopiowaniem nowoczesną metodą druku
3D dzięki innowacyjnej technologii EVVA.
Ponadto: Przy pomocy tylko jednego klucza ICS możesz zamknąć
wszystkie drzwi. Niezależnie od tego, czy są to drzwi wejściowe,
drzwi do piwnicy, do garażu czy też sąsiadującego budynku.

EVVA | Wyjątkowe bezpieczeństwo
Firma EVVA niestrudzenie inwestuje w badania, dzięki którym wciąż
opracowuje nowe systemy zamknięć, działające w oparciu o unikatowe
rozwiązania technologiczne. W ten sposób jest w stanie dotrzymać kroku
rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i organizacji.
Wyższe bezpieczeństwo dzięki karcie bezpieczeństwa
i technologii EVVA
Oryginalny klucz ICS jest produkowany wyłącznie przez firmę EVVA.
Dorabianie kluczy i wkładek oraz dostęp do dokumentacji systemów
jest możliwy u uprawnionych partnerów EVVA wyłącznie za okazaniem
karty bezpieczeństwa EVVA. W razie naruszenia praw patentowych firma
EVVA może wszcząć kroki prawne.

W każdej sytuacji | Lepsza ochrona
Innowacyjne wkładki ICS zapewniają trwałą ochronę przed nielegalnymi
metodami otwierania. Przed niszczącymi próbami otwarcia chronią
elementy z twardego stopu zawierającego chrom i wanad. Dodatkowe
zabezpieczenia skutecznie zapobiegają próbom włamania, zapewniając
seryjną, zgodną z normami ochronę przed wyrwaniem rotora. Ochrona
antywytrychowa sprawia, że otwarcie wkładki ICS przy pomocy wytrychu
jest praktycznie niemożliwe.

Wybierz ergonomiczny klucz designerski
Klucze ICS są również dostępne w wersji z nowymi, ergonomicznymi nakładkami, wykonanymi z najwyższej jakości materiałów.
Atrakcyjny design jest dostępny w wielu kolorach
Zalety
łatwe rozróżnianie kluczy
łatwe zarządzanie systemem klucza generalnego dzięki
porządkowi kolorystycznemu
wysoka jakość produktu zapewniająca większy komfort 		
użytkowania

Dla Twojego bezpieczeństwa
Chroń to, co jest dla Ciebie ważne. Najlepiej
wykorzystując rozwiązania firmy EVVA.
Są one połączeniem wieloletniego doświadczenia,
najlepszej jakości i innowacyjnych technologii.
System z kodowaniem wewnętrznym EVVA ICS to gwarancja jeszcze
większego bezpieczeństwa. System kluczy symetrycznych zapewnia
najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Podstawowe zalety systemu ICS
Jeden klucz do wszystkich drzwi
Zwiększona ochrona przed kopiowaniem
metodą druku 3D
Elegancki wygląd
Profesjonalne zastosowanie
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