
Vlastní profil
Pro váš náskok na trhu



Toto místo je vyhrazeno 
pro Vaše logo.

Při použití svého vlastního profilu EVVA budete schopni 
reagovat flexibilněji. Stává se, že Váš zákazník potřebuje 
naléhavě sjednocené cylindrické vložky nebo malé uzamykací 
systémy?  
Na tento požadavek dokážete reagovat okamžitě a příslušný 
systém sami snadno zrealizujete.

Obdržíte vlastní profil s názvem a logem Vaší firmy na hlavové 
části klíče, jakož i vlastní bezpečnostní kartu. Tím zcela jistě 
posílíte vztah se svými zákazníky.

Výhody pro Vaše každodenní činnosti:

 Získáte exkluzivně vytvořený profil

 Sami si budete moci zhotovovat kopie klíčů

 Budete moci sami provádět montáže vložek

 Budete moci využívat podpůrné nástroje    

 a montážní podklady poskytované společností EVVA

Vlastní profily EVVA

Vlastní profil | Vaše osobní vizitka



EVVA | Poskytované služby
Společnost EVVA vám nabízí systémy s dlouhodobou platností 

patentů a vysoce účinnou právní ochranou. K poskytovaným 
službám patří i technická podpora a kompetentní poradenství. 

V rámci svého vlastního profilu můžete vyrábět cylindrické vložky 
sami nebo si objednávat samostatné cylindrické vložky přímo

ve fabrice. Na přání si můžete u společnosti EVVA nechat pro-
vést výpočty uzamykacích systémů. Váš vlastní profil EVVA vám 
poskytuje možnost výroby kopií klíčů, rychle a přímo na místě.

Výhody pro Váš podnik:

 Vytváření dlouhodobého vztahu se zákazníkem

 Schopnost rychle reagovat na poptávky zákazníků

 Velmi malé skladové nároky díky konstrukčnímu provedení SYMO

 Školení organizované společností EVVA

 Reklamní materiály poskytované společností EVVA

Vlastní profily EVVA
Rychlá a jednoduchá cesta k dosažení vyššího obratu. 

Máte zajištěný následný obchod s klíči
a cylindry (doobjednávka).



Pamatujte, prosím, že nabídka systémů není ve všech zemích stejná. 
Podrobné informace o dostupnosti systémů získáte u příslušného poradce společnosti EVVA.

EPSxp 
Systém s rozšířeným profilem

  Doba platnosti patentu do roku 2026

  Jedinečná technologie blokovacích  

  stavítek EVVA

  Modulové provedení SYMO

  Doba platnosti patentu do roku 2026

  Chráněný podélný profil

FPSxp  
Systém s funkčním profilem
Klasický stavítkový systém
Kompaktní provedení
Překrývající se profil klíče
Integrovaná ochrana proti odvrtání a vyhmatání
Minimální délka 27/27 mm, minimální celková délka 54 mm
Funkce BSZ od délky 31/31 nebo 27/36

Modulové provedení SYMO
Překrývající se profil klíče
Kontrola profilu pomocí blokovací lišty
Integrovaná ochrana proti odvrtání a vyhmatání

Minimální délka v provedení SYMO 27/36,
minimální celková délka 63 mm

Funkce BSZ od délky 31/36

Cylindrická vložka s europrofilem

Cylindrická vložka s europrofilem

Ochrana proti 
odvrtání těla

Stavítka 

Ochrana proti odvrtání válce

Blokovací 
lišta

Blokovací 
stavítko

Manipulační kontrola
Ochrana proti odvrtání těla

Ochrana proti odvrtání těla

Ochrana proti odvrtání válce

Kontrolní lišta

Pružina blokovacího stavítka

Uzamykací systémy| Stručný přehled



ICSxp

Systém s vnitřním kódováním

  Doba platnosti patentu do roku 2028

  Systém s oboustranným klíčem

  Skryté kódování, umístěné uvnitř klíče

  Minimální opotřebení díky robustnímu 
    provedení klíče

Modulové provedení SYMO
Integrovaná ochrana proti odvrtání, vyhmatání a vytržení
Nejkratší modul 27 mm, minimální celková délka 54 mm
Funkce BSZ od délky 31/31 nebo 27/36

Konstrukční provedení SYMO s europrofilem
K dispozici jako cylindrická vložka s kruhovým profilem
Integrovaná ochrana proti odvrtání, vyhmatání a vytržení

Minimální délka v provedení 27/36,  
minimální celková délka 63 mm

Funkce BSZ od délky 31/36 u modulového provedení SYMO

3KSplusxp

Systém se třemi drážkami

  Doba platnosti patentu do roku 2025

  Systém s oboustranným klíčem

  Vyšší odolnost proti nezákonným 

  způsobům otevírání

  Bezpružinový funkční princip

Cylindrická vložka s europrofilem

Cylindrická vložka s europrofilem

Cylindrická vložka s kruhovým profilem

Blokovací 
stavítko

Tlačná pružina pro
blokovací stavítko

Kontrolní lišta

Ochrana proti odvrtání válce

Ochrana proti odvrtání tělaDrážkové stavítko

Spodní 
stavítko

Tlačná pružina 
pro spodní stavítko

 Blokovací stavítko

Aretační západka

Přídavné kódování

Tvrdokovová tlačná lišta

Ochrana proti odvrtání těla

Kontrolní stavítko

Drážkové stavítko
Spodní stavítko

Tlačná pružina 
pro spodní stavítko

Ochrana válce
proti odvrtání

Blokovací 
stavítko



Podpora poskytovaná společností EVVA | Určena pro Vás

Společnost EVVA Vám
poskytuje rozsáhlou podporu.

Od nástrojů přes prospekty 
až po technické poradenství.  

Využijte podporu poskytovanou 

Specializované nástroje pro Váš vlastní profil
Montážní klíče
Demontážní klíče
Montážní blok pro plnění válce
Montážní blok pro sešroubování
Montážní blok pro tělo
Nástroj pro montáž pojistného kroužku-ségrovky
Nástroj pro demontáž bezpečnostního kroužku
Magnetický držák výměnných hrotů šroubováků (bitů), vč. Torx Plus
Montážní pinzeta
Odjehlovací nástroj
Pomocný montážní trn
Montážní kufřík SYMO
Doplňující sada (cylindrická vložka s knoflíkem, jednostranná cylindrická vložka)
Speciální sprej EVVA 300 ml

Montážní kufřík



Reklamní podpora Technická podpora
Prospekty k jednotlivým systémům
Prospekty pro koncové odběratele
Dekorační materiál
Bezpečnostní karta přiřazená k vlastnímu profilu
Vyrážení loga na polotovary klíčů pro vlastní profil

Zařazení do seznamu zveřejněného na webových stránkách 
společnosti EVVA

Uvedení odkazů na partnerských webových stránkách
Obrázky ke stažení
Přihlašovací údaje do partnerské sekce

Technická podpora 
Kompetentní odborné poradenství
Školení
Montážní podklady
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