Mechanika i elektronika inteligentnie złączone
W systemie klucza ABUS można z sobą
w dowolnym momencie łączyć systemy
mechaniczne z elektronicznymi - zarówno
w momencie tworzenia systemu jak i
później podczas jego rozbudowy.

Po prostu bezpieczny
System Vitess.1000

Opcja późniejszego rozszerzenia
systemu daje Ci komfort i gwarancję
bezpieczeństwa podczas planowania
systemu zabezpieczeń budynku. Przy
pomocy klucza kombi możesz obsługiwać
zarówno system mechaniczny jak i
elektroniczny. W każdej chwili można
zintegrować z systemem system alarmowy
lub elektroniczny system obcego
proucenta.

klucz kombi
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Rozwiązanie spełniające wszystkie życzenia
ochrona przed manipulacją i kopiuowaniem kluczy
Doskonała relacja jakość/cena

itess
Podstawowe zalety

W skrócie

• Skuteczna ochrona przed nielegalnymi kopiami klucza i

• Wielokrotnie paracentryczny profil konturowy

manipulacją wkładki

Po prostu bezpieczny

• Konwencjonalny system sześciozapadkowy

Zabezpieczenia skrojone na miarę budynku

Jakość „Made in Germany“

• Solidny i trwały klucz

• 6 aktywnych zastawek w jednym rzędzie

Inteligentny system zamknięć Vitess jest dopasowywany

Wysokogatunkowe surowce, niezwykle precyzyjne procesy

• Możliwe łączenie z systemem elektronicznym

• Kodowane żebro plus sztyft dekodujący

dokładnie do Twoich indywidualnych potrzeb. ABUS oferuje ci

produkcji i doświadczenie firmy ABUS w dziedzinie zamków

• Rdzeń 14 smm

kompletny i przemyślany system modularny zamiast zestawu ze

są najlepszą gwarancją dobrego poczucia bezpieczeństwa.

sztancy. Dzięki temu możesz do swojego obiektu wybrać typy

Projektowanie i produkcja wkładek w Niemczech jest

wkładek, ich kolor aż po wyposażenia specjalne.

najlepszą gwarancją wysokiej jakości i trwałości produtów na
wiele lat.

System Vitess.1000
System
Intop

Detektor profilu

patent do 2034*
ochrona marki*
ochrona przed
kopiowaniem

Kodowane
żebro

6 aktywnych zastawek
Podwyższone zabezpieczenie przed rozwierceniem (opcjonalnie)

Jeden klucz do wszystkich zamków

Przy pomocy systemu Vitess można realizować zamówienia

Przy pomocy tego samego klucza otworzysz drzwi do budynku,

na wkładki indywidualne, przez niewielkie aż po bardzo

mieszkania, piwnicy czy skrzynki na listy - z kluczem ABUS to

rozbudowane systemy zamknięć. Twój instalator systemu ABUS

możliwe. Dodatkowo można ustawić różne uprwanienia dla

będzie Ci towarzyszył w projektowaniu systemu zabezpieczeń

poszczególnych użytkowników systemu.

Twojego budynku, odpowie na wszelkie pytania oraz
zainstaluje system.
Inwestycja z myślą o przyszłości

System Intop

Standardowe zabezpieczenie przed
rozwierceniem – sztyfty z hartowanej stali

Indywidualne planowanie i doradztwo

Wielokrotnie
paracentryczny profil
konturowy

Wysoki poziom bezpieczeństwa za rozsądną cenę

System Vitess daje się w każdej chwili rozszerzyć i nie

System Intop i specjalne wybrzuszenie profilu ochronią Cię

stwarza żadnych barier podczas rozbudowywania czy zmiany

skutecznie przed nielegalnymi kopiami klucza i próbami

konfiguracji systemu zamków. Zamawianie dodatkowych

manipulacji wkładki. A wszystko to przy doskonałej relacji ceny

wkładek do systemu nie jest żadnym problemem nawet po

do jakości.

upływie wielu lat od zamontowania systemu.

Rozwiązanie spełniające wszystkie życzenia
ochrona przed manipulacją i kopiuowaniem kluczy
Doskonała relacja jakość/cena

itess
Podstawowe zalety

W skrócie

• Skuteczna ochrona przed nielegalnymi kopiami klucza i

• Wielokrotnie paracentryczny profil konturowy

manipulacją wkładki

Po prostu bezpieczny

• Konwencjonalny system sześciozapadkowy

Zabezpieczenia skrojone na miarę budynku

Jakość „Made in Germany“

• Solidny i trwały klucz

• 6 aktywnych zastawek w jednym rzędzie

Inteligentny system zamknięć Vitess jest dopasowywany

Wysokogatunkowe surowce, niezwykle precyzyjne procesy

• Możliwe łączenie z systemem elektronicznym

• Kodowane żebro plus sztyft dekodujący

dokładnie do Twoich indywidualnych potrzeb. ABUS oferuje ci

produkcji i doświadczenie firmy ABUS w dziedzinie zamków

• Rdzeń 14 smm

kompletny i przemyślany system modularny zamiast zestawu ze

są najlepszą gwarancją dobrego poczucia bezpieczeństwa.

sztancy. Dzięki temu możesz do swojego obiektu wybrać typy

Projektowanie i produkcja wkładek w Niemczech jest

wkładek, ich kolor aż po wyposażenia specjalne.

najlepszą gwarancją wysokiej jakości i trwałości produtów na
wiele lat.

System Vitess.1000
System
Intop

Detektor profilu

patent do 2034*
ochrona marki*
ochrona przed
kopiowaniem

Kodowane
żebro

6 aktywnych zastawek
Podwyższone zabezpieczenie przed rozwierceniem (opcjonalnie)

Jeden klucz do wszystkich zamków

Przy pomocy systemu Vitess można realizować zamówienia

Przy pomocy tego samego klucza otworzysz drzwi do budynku,

na wkładki indywidualne, przez niewielkie aż po bardzo

mieszkania, piwnicy czy skrzynki na listy - z kluczem ABUS to

rozbudowane systemy zamknięć. Twój instalator systemu ABUS

możliwe. Dodatkowo można ustawić różne uprwanienia dla

będzie Ci towarzyszył w projektowaniu systemu zabezpieczeń

poszczególnych użytkowników systemu.

Twojego budynku, odpowie na wszelkie pytania oraz
zainstaluje system.
Inwestycja z myślą o przyszłości

System Intop

Standardowe zabezpieczenie przed
rozwierceniem – sztyfty z hartowanej stali

Indywidualne planowanie i doradztwo

Wielokrotnie
paracentryczny profil
konturowy

Wysoki poziom bezpieczeństwa za rozsądną cenę

System Vitess daje się w każdej chwili rozszerzyć i nie

System Intop i specjalne wybrzuszenie profilu ochronią Cię

stwarza żadnych barier podczas rozbudowywania czy zmiany

skutecznie przed nielegalnymi kopiami klucza i próbami

konfiguracji systemu zamków. Zamawianie dodatkowych

manipulacji wkładki. A wszystko to przy doskonałej relacji ceny

wkładek do systemu nie jest żadnym problemem nawet po

do jakości.

upływie wielu lat od zamontowania systemu.

Mechanika i elektronika inteligentnie złączone
W systemie klucza ABUS można z sobą
w dowolnym momencie łączyć systemy
mechaniczne z elektronicznymi - zarówno
w momencie tworzenia systemu jak i
później podczas jego rozbudowy.

Po prostu bezpieczny
System Vitess.1000

Opcja późniejszego rozszerzenia
systemu daje Ci komfort i gwarancję
bezpieczeństwa podczas planowania
systemu zabezpieczeń budynku. Przy
pomocy klucza kombi możesz obsługiwać
zarówno system mechaniczny jak i
elektroniczny. W każdej chwili można
zintegrować z systemem system alarmowy
lub elektroniczny system obcego
proucenta.

klucz kombi

Fotolia © WavebreakmediaMicro

Kontakt
ABUS Polska Warszawa Sp. z o.o.
ul. Poznańska 728
05-860 Święcice
e-mail: info@abus.pl
tel. +48 22 751 84 19
fax +48 22 751 83 69

MADE IN
GERMANY
www.abus.com

