FPS

Systém s příznivou cenou pro jednoduché zajištění bezpečnosti

Klíč FPS | patentovaná technologie,
která jednoduše zvyšuje bezpečnost
Systém FPS poskytuje nejlepší úroveň bezpečnosti v nejjednodušším provedení mezi všemi bezpečnostními mechanickými systémy. Klíč FPS je silný
alpakový klíč s optimalizovanými frézovanými zářezy. Díky tomu je odolný
proti opotřebení, má dlouhou životnost a poskytuje vysokou bezpečnost.
A navíc: Pouze jedním klíčem EPS můžete uzamykat všechny dveře.
Bez ohledu na to, zda se jedná o vstup, sklep, garáž nebo přístavky.

EVVA | jedinečná úroveň zabezpečení
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 patentům
Originální klíč FCS 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.

V každém případě | více ochrany
Spolehlivé technologie zahrnuté v cylindrické vložce FPS poskytují trvalou
ochranu proti nelegálním způsobům otevírání. Jako sériově vyráběná
ochrana proti navrtání a odvrtání působí tvrzené ocelové prvky.
Ochrana před planžetováním ztěžuje otevření cylindrické vložky FPS
pomocí páčících nástrojů. Možnosti použití systému jsou navíc rozšířeny
prostřednictvím volitelných funkcí cylindrických vložek, mezi které patří
např. funkce hlavice a funkce bránící blokování.

Vyberte si ergonomické designové hlavy klíčů
Klíče FPS se na přání dodávají s novou, ergonomickou a velmi
kvalitní designovou hlavou. K dispozici v atraktivním designu
a mnoha různých barvách.
Výhody
Snadnější rozlišení klíčů
Barevné značení umožňuje jednoduché přiřazování klíčů
Vysoká kvalita pro lepší uchopení

Vynikající pro vaši bezpečnost
Chraňte to, co máte rádi. Nejlépe s bezpečnostními systémy
značky EVVA. Získáte tak záruku založenou na zkušenostech,
které jsou shromažďovány po několik desetiletí, v nejvyšší kvalitě
a pokrokových technologiích.
EVVA Vám poskytne více jistoty.
Například díky systému FPS s funkčním profilem.
Díky dvěma bezpečnostním úrovním je systém FPS
ideálním řešením pro malá uzamykací zařízení.

Přehled výhod systému FPS
Jeden univerzální klíč
Design odolný proti opotřebení
Všestranné použití
Doba platnosti patentu do roku 2026
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