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Klasický systém garantující dobrou bezpečnost



EPS-M | Mezinárodní ochranná známka
Mezinárodní ochrannou známku poznáte podle nápisu EVVA v profilu klíče. 

V případě porušení práv může společnost EVVA podniknout právní kroky.

Klíče EPS | spolehlivá 

technologie v robustním provedení
Osvědčená technologie systému EPS je obzvláště vhodná pro různorodé 

použití. Klíč EPS je silný alpakový klíč s velkým příčným profilem. To jej činí 

velmi trvanlivým a odolným vůči opotřebení. Specifické postranní kódování 

a s tím související manipulační kontrola ručí za vyšší bezpečnost.

Ostatně: Jediným klíčem EPS můžete uzamknout všechny dveře: 

vstup do domu, sklep, garáž i přístavky.

EPS-M



V každém případě | více ochrany
Spolehlivé technologie cylindru EPS nabízí udržitelnou ochranu proti nele-

gálním způsobům otevření. Jako sériově vyráběná ochrana proti odvrtání

a navrtání působí tvrzené ocelové prvky. Ochrana proti planžetování 

ztěžuje otevření cylindru EPS pomocí manipulačních nástrojů. Volitelně: 

Cylindr EPS lze také dodat se zvýšenou ochranou proti odvrtání pomocí 

tvrdokovových prvků a se speciálními tvrdokovovými stavítky proti vytržení 

válce a cylindru v souladu s normou danými bezpečnostními třídami.

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 patentům

Originální klíč EPS 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 bez-

pečnostní kartou EVVA. Při porušení patentových práv může společnost 

EVVA postupovat právní cestou.



Vyberte si ergonomický designový klíč

a vysoce kvalitní designovou hlavou klíče. K dispozici 

v atraktivním designu a mnoha různých barvách. 

Výhody

  snazší rozlišení klíčů

  jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí  

  přiřazení barev

  vysoká kvalita a 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 rozšířeným 

profilem EPS. Díky třem úrovním zabezpečení dokáže systém

EPS splnit různorodé požadavky.

Přehled výhod systému EPS

  jeden univerzální klíč

  design odolný proti opotřebení

  všestranné použití

  EPS-M s mezinárodní ochrannou známkou
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