Mesterkulccsal könnyebb!

Zárrendszerek

Válassza a kényelmet és a biztonságot!
Nyissa otthonában a bejárati ajtók, a garázs és
a tároló zárait egyetlen kulccsal. Nem kell hatalmas
kulcscsomókkal bajlódnia, hiszen a zárbetétek
mesterkulccsal (azonos zárlatban) is rendelhetôk!

Mesterkulccsal nagy bonyolultságú zárrendszerek
is készíthetôk. Ezek épületekre, létesítményekre
testre szabottan készülnek. A személyi forgalom
a felhasználói igényeknek megfelelôen belépési
jogosultságok kiosztásával ellenôrizhetô. A költséghatékony alapmegoldásoktól, a legszigorúbb
és legspeciálisabb biztonsági követelményekig
megoldást kínálunk.

A mesterkulcsos rendszer épp annyira biztonságos, mint a megszokott, hagyományos zár.
Az illetéktelen behatolónak, betörônek, minden zárat
vagy a magát az ajtót külön-külön ki kell nyitnia és
nincs jelentôsége annak, hogy a zárakat mesterkulcscsal vagy hagyományos kulcsokkal nyitják. A zárbetét
biztonsága a mechanikai védelmi funkcióktól függ.

A zárbetétek lakatokkal is kombinálhatók.
A kerékpártárolón, szerszámtárolón, garázson lévô
lakatok is a rendszerhez illeszthetôk azaz nyithatók
a mesterkulccsal.
A beépített zárak, lakatok tetszôlegesen bôvíthetôk és utólagosan is kiegészíthetôk.
A kulcsok másolása, pótlása is igény szerint
megoldható.
Esetleges kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! Szakértôink segítenek a zárfelmérésben és
a zárterv elkészítésében.

Kaba Elzett
A biztonságos otthonok szakértôje
www.kaba-elzett.hu

Vállaltok, ipari parkok, irodák, lakóparkok, szállodák, áruházak, hivatalok, intézmények részére
ideális megoldás.

Felejtse el az óriási kulcscsomót! Eggyel könnyebb!
Egyetlen mesterkulcs nyitja otthona zárait
■ Maximális kényelem, nincs szükség sok kulcsra
■ Magas biztonság egyedi igényekhez igazítva
■

Mesterkulcsos záraink:
ELZETT 751
■ 5 csapos zárbetét
■ Széles méretválaszték
■ Költséghatékony megoldás

biztonsági szint

ELZETT NOVA
■ 5 csapos biztonsági zárbetét
■ Magyar Termék Nagydíj
■ Felfúrás elleni védelem
■ Finomnyitás elleni védelem
■ Magkihúzás elleni védelem
■ Savazás elleni védelem
■ Magyar Biztosítók Szövetsége
ajánlásával

ELZETT 961 X-11
■ 11 csapos biztonsági zárbetét
■ Biztonsági kódkártya
■ Fúrt kulcsok
■ Felfúrás elleni védelem
■ Finomnyitás elleni védelem
■ Magkihúzás elleni védelem
■ Savazás elleni védelem
■
■

Vészfunkció
Magyar Biztosítók Szövetsége
magas színvonalú ajánlásával

biztonsági szint

GEGE pExtra
■ 5-7 edzett csap
■ Megnövelt fúrásvédelem
■ Biztonsági kódkártya
■ Nemzetközi és európai szabadalom: elágazó horony a kulcsprofilon
■ Tûzállóság
■ Kulcsütéses módszer elleni
védelem (bumping key)
■ Opció: vészfunkció; aktív,
profil-ellenôrzô csap
KABA ExperT
■ 4 csapsor, 22 edzett csap
■ Magas fokú másolás- és
manipulációs nyitás elleni
védelem
■ Világszabadalom: 4 változtatható helyzetû csapsor
■ Fúrtkulcsok
■ Kulcs- és zárutánpótlás szigorú
gyári körülmények között, jelszó és kódkártya ellenében
■ Széles körû biztonsági és
kényelmi opció

biztonsági szint

biztonsági szint

Legyen olyan a kulcsod, amilyennek szeretnéd!
■ Egyedi, névre gravírozható kulcsok
■ „Smart” színes kulcsfej, 11 színben
biztonsági szint
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