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Promyšlený systém pro nejlepší bezpečnost



Klíče ICS | inovativní 

technologie v nadčasovém designu
Jedinečná technologie ICS je nejvhodnější pro profesionální použití.

Elegantní vzhled oboustranného klíče je oblíbený zejména u lidí se  

smyslem pro design. Díky inovativní technologii EVVA je klíč navíc 

maximálně chráněn proti kopírování moderní metodou 3D tisku.

Ostatně: Pouhým jedním klíčem ICS můžete uzamknout všechny 

dveře: vstup do domu, sklep, garáž i přístavky.



V každém případě | více ochrany
Inovativní technologie cylindru ICS nabízí udržitelnou ochranu proti 

nelegálním způsobům otevření. Chromvanadové prvky chrání před 

ničivými technikami otevření. Doplňující bezpečnostní prvky nabízí 

vysokou odolnost vůči útoku a sériovou ochranu proti vytažení v souladu 

s normami. Otevření cylindru ICS páčícími nástroji je díky ochraně před 

planžetováním prakticky nemožné. 

EVVA | jedinečně zabezpečeno
Společnost EVVA neúnavně investuje do výzkumu a neustále přitom 

inovuje technologie klíčů. Díky tomu drží krok se stále se zvyšujícími 

požadavky na bezpečnost a organizaci.

Více bezpečnosti díky bezpečnostní kartě EVVA a technologii

Originální klíč ICS je vyráběn výhradně společností EVVA. Kopie 

klíčů, kopie cylindrů i uzamykací plány jsou k dostání u oprávněných 

partnerů EVVA, pouze po předložení odpovídajícího dokladu totožnosti 

a s bezpečnostní kartou EVVA. Při porušení patentových práv může 

společnost EVVA postupovat právní cestou.



Zvolte si ergonomický designový klíč

s velmi kvalitní designovou hlavou klíče. Atraktivní design je navíc 

k dispozici v mnoha různých barvách.

Výhody

  snazší rozlišení klíčů

  jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí  

  přiřazení barev

  vysoká kvalita pro lepší uchopení



Vynikající pro Vaši bezpečnost
Chraňte to, co máte rádi. Nejlépe pomocí

bezpečnostních řešení značky EVVA. Tato značka je zárukou několika 

desetiletí praxe, nejlepší kvality a inovativních technologií. 

EVVA Vám poskytne více jistoty. 

Například díky systému s vnitřním kódováním ICS. 

Systém oboustranného klíče je ideálním řešením v případě vysokých 

nároků na bezpečnost.

Přehled výhod systému ICS

  jeden univerzální klíč

  vyšší ochrana proti kopírování metodou 3D tisku

  elegantní provedení

  profesionální použití
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