Bądź bezpieczny w domu
Vela.2000 - systemy zamka

MADE IN
GERMANY

Vela.2000 MX jako wkładki indywidualne i w systemach kluczy
Bezpieczeństwo mocne jak stal
Wkład przed rozwierceniem, hartowane sztyfty i mostek
modularny z mocnej stali nierdzewnej chronią przed
rozwiercenie, wyrwaniem bębenka i wyłamaniem
wkładki.
Maksymalna swoboda
W razie zmiany mieszkania lub drzwi można łatwo, w
kilka minut zamienić długość wkładki dzięki modularnej
(MX) budowie. Dzięki temu nie ma potrzeby wymiany
całego systemu klucza.

Zalety

W skrócie

• System Inspect sprawdza we wkładce i kluczu sprawdza uprawnienia

• System Inspect

klucza do danej wkładki
• Idealne rozwiązanie do małych systemów klucza, jak apartamentowce
czy niewielkie budynki biurowe
• Świetny system do domów i mieszkań jako wkładka indywidualna lub

Bądź bezpieczny w swoim domu

• Wielokrotnie paracentryczny profil klucza

Jakość “Made in Germany”

• 6-zastawkowy system zamka

Nasze systemy zamknięć są projektowane i produkowane w

• 10 sprężynowanych zastawek w dwóch

całości w Niemczech, co gwarantuje najwyższy poziom jakości i bardzo długą żywotność produktów.

rzędach

zestaw na jeden klucz
• Nieograniczona w czasie ochrona marki

Inwestycja w przyszłość

• Komfortowy klucz nawiercany - poziome wprowadzanie klucza zapew-

System Vela może być rozbudowany w dowolnym czasie. Możemy dostarczyć dodatkowe lub zapasowe wkładki i cylindry

nia duży komfort obsługi

nawet wiele lat po instalacji systemu.

Vela.2000 do systemów klucza

Chroń swoją prywatność
System Inspect chroni przed nielegalnym kopiowaniem

Ochrona
znaku
towarowego

4 zastawki
sprężynowe

kluczy na nieoryginalnych surowcach oraz przed manipulacją
wkładki.
Doskonały komfort obsługi

Inspect
System
Inspect
System

Nowoczesny, atrakcyjnie wyprofilowany klucz ułatwia obsługą
zamka, nawet w ciemności. Wszystkie elementy wykonane
drugi rząd muld do
zastawek sprężynowych

sa z wysokiej jakości materiałów, przez co masz gwarancję
niezawodności również po wielu latach użytkowania.
Jeden klucz do wszystkich zamków w domu
Otwórz wszystkie zamki w Twoim domu i na działce tym samym

pierwszy rząd muld do
zastawek sprężynowych
6 sprężynowych
elementów ryglujących

standardowe zabezpieczenie przed
rozwierceniem z hartowanej stali

wielokrotnie paracentryczny
profil klucza

kluczem, np. Drzwi wejściowe, drzwi od piwnicy, furtki, garażu,
czy kłódkę od szopy. Ponadto możesz każdemu użytkownikowi
zdefiniować indywidualne uprawnienia do poszczególnych
zamków.

Jeden klucz do wszystkich drzwi w budynku

Inteligentne połączenie systemu tradycyjnego z modularnym
Przykład budynku apartamentowego

Wejście do budynku
Wkładka dwustronna

Wejście do mieszkania
wkładka dwustronna MX

Prallnia
Wkładka z gałką

Winda
Cylinder windowy

Klucz Vela

Kontakt
ABUS Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 728
05-860 Święcice k./Warszawy

10/2016

info@abus.pl
tel.: +48 22 751 84 19
fax: +48 22 751 83 69

www.abus.com

