
                  

Doradztwo i planowanie

Odpowiedzialne planowanie jest podstawą bezpiecznego i funkcjonalnego systemu zamknięć. Chętnie doradzimy 
Państwu przy wyborze odpowiedniego systemu zamknięć. Nasi współpracownicy i doradcy w punktach handlowych są 
zawsze do Państwa dyspozycji, bezpośrednio na miejscu lub telefonicznie.

Proszę się z nami kontaktować.

Kontakt

ABUS Polska Kraków Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków, Polska

www.abus.pl
info@abus-krakow.pl

Tel.: +48 12 640 15 60
Fax: +48 12 640 15 61
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Referencje tworzą zaufanie
OZEANUM w Stralsund zostało zabezpieczone systemem z dwustronnym symetrycznym kluczem ABUS Pfaff enhain.
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Wavy Line pro
System z dwustronnym symetrycznym kluczem o falowanym kształcie

MADE IN 
GERMANY



System Wavy Line pro
Wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu

Weryfi kacja autoryzacji w 3 
wymiarach

• 6 sztyft ów w pierwszym
 rzędzie zapadek

• dodatkowe sztyft y w drugim
 rzędzie zapadek
 
• kulka blokująca połączona z
 kodującym wybrzuszeniem
 profi lowym

Elektroniczny system 
zamknięć
Łączy się z elektronicznymi sys-
temami zamknięć SECCOR high 
security GmbH oraz alarmami 
antywłamaniowymi ABUS Security-
Center GmbH & Co. KG

Funkcja bezpieczeństwa
Zamykanie wkładki także przy
kluczu tkwiącym z drugiej strony

Luźny młotek
Zastosowanie w zamkach panicz-
nych lub przy zwielokrotnionych 
blokadach

Ogólne zalety systemu

• do 10 zapadek plus kulka
 blokująca dla wysokiego poziomu
 bezpieczeństwa

• komfortowa obsługa dzięki
 technologii dwustronnego
 symetrycznego klucza

• klucz wprowadzany pionowo 

• bardzo stabilny i estetyczny w
 formie klucz

• 14 mm średnica rdzenia

• Wykonanie zgodnie
 z DIN EN 1303 i ISO 9001:2008

Wkładka jako wkładka
krótka
Wkładka dwustronna dostępna w 
Systemie Wavy Line pro od długości 
28/32 mm

Wkładki profi lowe odporne 
na słoną wodę
Odporność na korozję zgodna z DIN 
50 021-SS

Dodatkowe elementy 
wyposażenia
Oczywiście oferujemy do Państwa 
dyspozycji dodatkowe elemen-
ty wyposażenia na specjalne 
zamówienie.

Proszę się z nami kontaktować.

  Wyposażenie specjalne dla Państwa indywidualnego systemu zamknięćKodowane żebrowanie
profi lowe z kulką
blokującą

• Kulka blokująca
 blokuje przy próbach
 manipulowania
 (np. wytrychem)

• Przy próbie zamknięcia nieodpo-
 wiednio kodowanym 
 żebrowaniem profi lowym kulka
 blokująca uniemożliwia otwarcie 

• W przypadku braku żebrowania
 profi lowego blokuje kulka
 blokująca

dodatkowy drugi aktywny 
(sprężynujący) rząd zapadek 
(zapadki zgodne z DIN 18252)

kulka kodująca

kulka blokująca

dodatkowe sztyft y kodujące 
z ogranicznikiem kąta

standardowe zabezpieczenie przed 
rozwiercaniem – sztyft y ze specjalnej 
hartowanej stali

falowane nacięcie klucza i 
nawiercane otwory klucza

dodatkowe zabezpieczenie przed rozwiercaniem (opcjonalnie)

kodujące wybrzu-
szenie profi lowe

Zabezpieczenie przed 
rozwiercaniem i 
wyciągnięciem
Dostępne są różnorodne warianty

Specjalna numeracja
Indywidualne oznaczenie wkładek 
i kluczy

Wyposażenie VdS (w przygotowaniu)

Dla spełnienia wymogów 
ubezpieczeń dla systemów zamknięć 
i zamknięć pojedynczych

Wkładka z gałką
z funkcją zamka panicznego
Zastosowanie w szkołach i budyn-
kach publicznych dla szybkiego 
reagowania w przypadku ochrony 
przed niepożądanym dostępem

wszystkie rysunki wkładek z opcjonalnym zabezpieczeniem przed rozwiercaniem

Międzynarodowy asortyment
Ameryka zamyka inaczej niż Niemcy. Azja inaczej niż Europa. W kwestii różnorodności asortymentu, podejmujemy każde 
wyzwanie i odpowiadamy na nie międzynarodowym rozwiązaniem. „Made in Germany”

TechnologiaTechnologia

Anti - bumpAnti - bump



System Wavy Line pro
Wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu

Weryfi kacja autoryzacji w 3 
wymiarach

• 6 sztyft ów w pierwszym
 rzędzie zapadek

• dodatkowe sztyft y w drugim
 rzędzie zapadek
 
• kulka blokująca połączona z
 kodującym wybrzuszeniem
 profi lowym

Elektroniczny system 
zamknięć
Łączy się z elektronicznymi sys-
temami zamknięć SECCOR high 
security GmbH oraz alarmami 
antywłamaniowymi ABUS Security-
Center GmbH & Co. KG

Funkcja bezpieczeństwa
Zamykanie wkładki także przy
kluczu tkwiącym z drugiej strony

Luźny młotek
Zastosowanie w zamkach panicz-
nych lub przy zwielokrotnionych 
blokadach

Ogólne zalety systemu

• do 10 zapadek plus kulka
 blokująca dla wysokiego poziomu
 bezpieczeństwa

• komfortowa obsługa dzięki
 technologii dwustronnego
 symetrycznego klucza

• klucz wprowadzany pionowo 

• bardzo stabilny i estetyczny w
 formie klucz

• 14 mm średnica rdzenia

• Wykonanie zgodnie
 z DIN EN 1303 i ISO 9001:2008

Wkładka jako wkładka
krótka
Wkładka dwustronna dostępna w 
Systemie Wavy Line pro od długości 
28/32 mm

Wkładki profi lowe odporne 
na słoną wodę
Odporność na korozję zgodna z DIN 
50 021-SS

Dodatkowe elementy 
wyposażenia
Oczywiście oferujemy do Państwa 
dyspozycji dodatkowe elemen-
ty wyposażenia na specjalne 
zamówienie.

Proszę się z nami kontaktować.

  Wyposażenie specjalne dla Państwa indywidualnego systemu zamknięćKodowane żebrowanie
profi lowe z kulką
blokującą

• Kulka blokująca
 blokuje przy próbach
 manipulowania
 (np. wytrychem)

• Przy próbie zamknięcia nieodpo-
 wiednio kodowanym 
 żebrowaniem profi lowym kulka
 blokująca uniemożliwia otwarcie 

• W przypadku braku żebrowania
 profi lowego blokuje kulka
 blokująca

dodatkowy drugi aktywny 
(sprężynujący) rząd zapadek 
(zapadki zgodne z DIN 18252)

kulka kodująca

kulka blokująca

dodatkowe sztyft y kodujące 
z ogranicznikiem kąta

standardowe zabezpieczenie przed 
rozwiercaniem – sztyft y ze specjalnej 
hartowanej stali

falowane nacięcie klucza i 
nawiercane otwory klucza

dodatkowe zabezpieczenie przed rozwiercaniem (opcjonalnie)

kodujące wybrzu-
szenie profi lowe

Zabezpieczenie przed 
rozwiercaniem i 
wyciągnięciem
Dostępne są różnorodne warianty

Specjalna numeracja
Indywidualne oznaczenie wkładek 
i kluczy

Wyposażenie VdS (w przygotowaniu)

Dla spełnienia wymogów 
ubezpieczeń dla systemów zamknięć 
i zamknięć pojedynczych

Wkładka z gałką
z funkcją zamka panicznego
Zastosowanie w szkołach i budyn-
kach publicznych dla szybkiego 
reagowania w przypadku ochrony 
przed niepożądanym dostępem

wszystkie rysunki wkładek z opcjonalnym zabezpieczeniem przed rozwiercaniem

Międzynarodowy asortyment
Ameryka zamyka inaczej niż Niemcy. Azja inaczej niż Europa. W kwestii różnorodności asortymentu, podejmujemy każde 
wyzwanie i odpowiadamy na nie międzynarodowym rozwiązaniem. „Made in Germany”

TechnologiaTechnologia

Anti - bumpAnti - bump



                  

Doradztwo i planowanie

Odpowiedzialne planowanie jest podstawą bezpiecznego i funkcjonalnego systemu zamknięć. Chętnie doradzimy 
Państwu przy wyborze odpowiedniego systemu zamknięć. Nasi współpracownicy i doradcy w punktach handlowych są 
zawsze do Państwa dyspozycji, bezpośrednio na miejscu lub telefonicznie.

Proszę się z nami kontaktować.

Kontakt

ABUS Polska Kraków Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków, Polska

www.abus.pl
info@abus-krakow.pl

Tel.: +48 12 640 15 60
Fax: +48 12 640 15 61

04
/2

01
4

W
RB

FL
41

Referencje tworzą zaufanie
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