
TITALIUM™ 
Nowe oblicze

Materiał przyszłości!
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2 Kontakt:

ABUS | Polska Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 728
05-860 Święcice k/Warszawy 
E-mail: info@abus.pl
www.abus.com
Tel: +48 22 751 84 19
Fax: +48 22 751 83 69

Twój sprzedawca:

Mocny
Lekki
Innowacyjny
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TITALIUM™
Nowe oblicze

TITALIUM™ – Bezpieczeństwo przyszłości

Kłódki TITALIUM™ od eksperta w dziedzinie zabezpieczeń - firmy ABUS - wyznaczają 
nowy kierunek w dziedzinie bezpieczeństwa! Wykonane z innowacyjnego 
materiału łączą w sobie bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i jednocześnie 
mocno zredukowaną wagę. Materiał TITALIUM™ bazuje na specjalnym lekkim 
stopie aluminium, który dzięki niezwykłej odporności stał się gwiazdą wagi lekkiej. 
ABUS, podobnie jak przemysł motoryzacyjny, stawia na dwie podstawowe właściwości: 
najwyższa wytrzymałość i ograniczona waga. Nowoczesne wdrażanie produktu 
ma swój wyraz także we wzornictwie - kłódki z serii TITALIUM™ wzbudzają zaufanie 
swoją optyką stali nierdzewnej.

TITALIUM™ – lekkie i bezpieczne

Kłódki serii TITALIUM™ otwierają nową generację produktów zabezpieczających. 
Waga kłódek TITALIUM™ zredukowana o około 30% w stosunku do klasycznych 
kłódek mosiężnych przy zachowaniu porównywalnego poziomu bezpieczeństwa 
czyni z tych kłódek atrakcyjną alternatywę, na przykład wszędzie tam gdzie oprócz 
aspektu bezpieczeństwa waga odgrywa znaczną rolę – jak choćby w podróżach, 
zabezpieczeniach mobilnych czy rzeczy ruchomych. W ten sposób kłódki TITALIUM™ 
otwierają nową generację bezpiecznych, nowoczesnych produktów zabezpie-
czających!

TITALIUM™ - materiał przyszłości!

• Mocny
• Lekki
• Innowacyjny
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Seria 725TI
Absolutnie mocna technika

Okręt flagowy rodziny kłódek TITALIUM™ przekonuje oprócz doskonałego wzornictwa 
swoimi parametrami technicznymi. Wewnątrz masywnego korpusu zamontowano 
zamek z sześciozastawkowym paracentrycznym kluczem, skutecznie opierający 
się również inteligentnym metodom stosowanym przez złodziei. Chromowane 
bębenki i hartowane jarzma zabezpieczone przed korozją ultranowoczesną na-
notechnologią gwarantują zarówno wysokie bezpieczeństwo jak i odporność na 
warunki atmosferyczne. Model 725TI jest dostępny z trzema wysokościami jarzma.
Zastosowanie
•  Zabezpieczenie przedmiotów o wysokiej wartości w miejscach o wysokim ryzyku 

kradzieży
•  Drzwi, bramy, szlabany, komórki, skrzynie na narzędzia itd.
Technologia
•  Mocny korpus wykonany ze specjalnego aluminium - TITALIUM™ - wysokie bez-

pieczeństwo przy zredukowanej wadze
•  Hartowane jarzmo zabezpieczone przed korozją przy użyciu nanotechnologii
•  Sześciozastawkowy zamek z paracentrycznym kluczem
•  Jarzmo ryglowane z obu stron
•  Chromowany bębenek zamka
Warianty
•  Rozmiary: 40, 45, 50 mm

Przy średnim do wyższego ryzyku kradzieży zaleca się stosowanie kłódek serii 727TI, 
która jest doskonałym kompromisem między ceną i bezpieczeństwem. Wszystkie 
modele serii 727TI są zamykane kluczem z paracentrycznym profilem, mają chromo- 
wane bębenki i hartowane jarzma. Od rozmiaru 30 mm jarzma wykonane są ze 
specjalnej stali zabezpieczonej powłoką antykorozyjnie wykonaną w nanotechnologii.

Zastosowanie
•  Zabezpieczenie przedmiotów o średniej wartości w miejscach o umiarkowanym 

ryzyku kradzieży
•  Łańcuchy, drzwi, bramy, szlabany, komórki, skrzynie na narzędzia, okienka piwniczne
Technologia
•  Mocny korpus wykonany ze specjalnego aluminium - TITALIUM™- 

wysokie bezpieczeństwo przy zredukowanej wadze
• Hartowane jarzmo stalowe zabezpieczone przed korozją przy użyciu nanotechnologii
• Paracentryczny profil klucza ze zwiększoną odpornością na manipulację
• Precyzyjny zamek zastawkowy, jarzmo ryglowane z obu stron
• Chromowany bębenek zamka 
Warianty
• Rozmiary: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm

Seria 727TI
Lekka a mimo to solidna



7 8

Seria 726TI
Bezpieczeństwo ze znakiem ABUS – lekko wykonane

Kłódki nowej generacji otwiera seria 726TI. Przy korpusie wykonanym z TITALIUM™, 
hartowanym jarzmie ze specjalnej stali i obustronnemu yglowaniu zapewniają 
one optymalne bezpieczeństwo w miejscach o ograniczonym ryzyku kradzieży 
przy doskonałej relacji ceny do jakości.

Zastosowanie
•  Zabezpieczenie przedmiotów o małej wartości w miejscach o ograniczonym 

ryzyku kradzieży
•  Torby, walizki, szkatułki, kasetki, komórki, skrzynie na narzędzia itd.
Technologia
•  Korpus wykonany ze specjalnego aluminium - TITALIUM™
•  Hartowane jarzmo ze specjalnej stali
•  Jarzmo ryglowane z obu stron
Warianty
•  Rozmiary: 30, 35, 40, 50 mm

Mocna kłódka 90RK/50 wyróżnia się wyjątkową funkcjonalnością – można ją użyć 
do tworzenia systemów Master  w połączeniu z wkładkami dzięki specjalnej konstrukcji 
wymienialnego zamka. Kłódkę można łączyć z istniejącymi lub nowymi systemami 
bazującymi na wkładkach C83 i kłódkach 83/45 lub alternatywnie z wkładkami 
nowej serii E60. Seryjnie kłódka wyposażona jest w osłonę jarzma i zamek 
sześciozastawkowy, dający możliwość zastosowania dużej ilości kombinacji klucza.

Zastosowanie
•  Zabezpieczenie przedmiotów o dużej wartości w miejscach o ograniczonym 

ryzyku kradzieży
•  Idealna przy niakorzystnych warunkach atmosferycznych 

(np. nad morzem w portach, na pojazdach i łodziach)
Technologia
•  Korpus wykonany ze specjalnego aluminium - TITALIUM™: wysokie bezpieczeństwo 

przy niskiej wadze
•  Jarzmo ze stali nierdzewnej z obu stron ryglowane kulkami: duża odporność na 

wyrywanie i ukręcanie
•  Osłona jarzma chroni przed przecinakiem
•  Ekstremalne zabezpieczenie przed korozją
•  Wymienny zamek: kłódkę można dopasować do istniejącego systemu Master 

bazującego na wkładkach i kłódkach marki ABUS

90RK/50
Masywne bezpieczeństwo i serwis made by ABUS


