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ICS. Silný a spolehlivý
Mezi výhody systému ICS patří nejen vyšší komfort používání,
ale také možnost plánování, ochrana investice, robustnost
a dlouhá životnost. ICS je stabilní systém s oboustrannými
silnými klíči. O jeho kvalitách se můžete přesvědčit
v kancelářských budovách, školách i studentských kolejích.

Přehled výhod systému ICS

››Vyšší ochrana proti kopírování
››Pro komplexně strukturované ›

uzamykací systémy
Vysoká ochrana proti vloupání
Platnost patentu do roku 2029

››
››

ICS. Jeden systém, řada detailů
Systém ICS nabízí za účelem vysoké ochrany různé technologie
uzamykání: odolný podélný profil a nápadný drážkový systém s
vnitřními vyfrézovanými drážkami. 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.

Ochrana ze všech stran
Kopie klíčů, kopie cylindrických vložek a uzamykací plány
jsou k dispozici u autorizovaných partnerů EVVA pouze po
předložení odpovídajícího dokladu – bezpečnostní karty EVVA.

Profitujte z bezpečnostních prvků
Spolehlivé technologie zahrnuté v cylindrické vložce ICS
poskytují trvalou ochranu proti nelegálním způsobům otevírání.

Zcela praktický
Volitelně jsou k dispozici klíče ICS v mnoha různých
barvách. Barevné označení usnadňuje přiřazení klíče.
Ochrana proti
odvrtání

Ochrana proti
vytažení

Unikátní služby společnosti EVVA
Servisní služby společnosti EVVA jsou již od roku 1919 zaměřeny
na užitek pro zákazníka. Výsledkem jsou tržně orientované výrobky,
nejlepší poradenství a vynikající know-how uzamykacího systému.

Uzamykací systémy od profesionálů
Uzamykací systém určuje, kdo má kam
přístup. Společnost EVVA má nejen rozsáhlé
know-how uzamykacích systémů, ale také
výkonné uzamykací systémy.

Mechanika a elektronika
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 spolehnout,
ať už se jedná o technické otázky týkající se
výrobků EVVA nebo pomoc při navrhování
projektu.

Inovace Made in Austria

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
přístupových systémů!

předáno systémem

W.FD.HEN.ICS.V4.LN.SCZ

www.evva.com

