
Zamień wiele 
kluczy na jeden!
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Wkładki Winkhaus N-tra

Precyzja i bezpieczeństwo

Wkładka keyTec N-tra z symetrycznym kluczem to propo-

zycja dla użytkowników ceniących komfort. Kształt klucza 

i jego poziome ułożenie przy wkładaniu do wkładki powodu-

ją wyjątkową łatwość operowania, a zaokrąglone krawędzie 

nie uszkadzają kieszeni ani torebki.
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+ długoletnia ochrona patentowa

+ profil chroniący przed włożeniem nieuprawnionego klucza

+ ochrona przed rozwierceniem i wyciągnięciem wkładki

+ zabezpieczenie przed otwieraniem manipulacyjnym

+ karta bezpieczeństwa - ochrona przed nieuprawnionym  

 kopiowaniem klucza bez wiedzy właściciela

+ dostosowany do szyldów bezpiecznych

zastawka blokująca
pozioma

profil klucza 
odblokowujący wkładkę

przedłużona 
nasada klucza

ergonomiczny
kształt klucza

6 zastawek 
wałeczkowych

zastawka blokująca



Klucz generalny (Właściciele)
Właściciele posesji otwierają 

drzwi do wszystkich 

pomieszczeń w budynku – ich 

klucz to tzw. klucz generalny.

Klucz grupowy (Dzieci)
Ze względów bezpieczeństwa 

dzieci mają ograniczenia w 

dostępie do pomieszczeń. 

Swoim kluczem nie otworzą np. 

drzwi do biura i kotłowni (to 

tzw. klucz grupowy).

Klucz grupowy (Ogrodnik)
Osoby z zewnątrz, zatrudnione 

na terenie posesji, mają dostęp 

tylko do drzwi wejściowych i 

wskazanych pomieszczeń (np. 

ogrodnik – do składziku na 

narzędzia).

Master key

Postaw na wygodę jednego klucza

Garaż

Biuro

Drzwi wejściowe

Pomieszczenia w domu



Jeden klucz do wszystkich drzwi?

Tak, to możliwe!

Jeśli zdecydowałeś się na zakup wkładek Winkhaus, możesz 

zamówić kolejne wkładki otwierane tym samym kluczem. 

Nie musisz już nosić pęku kluczy i zastanawiać się, którym 

z nich otworzyć drzwi do domu... Jednym kluczem otwo-

rzysz bramę garażową, skrzynkę na listy, drzwi wejściowe, 

a nawet kłódkę do składziku na narzędzia. Postaw na wy-

godę!

Bezpieczeństwo OszczędnośćSystem

Master Key

Drzwi wejściowe Garaż Biuro



Wkładki identycznie kodowane

lub system Master key

Oferujemy Państwu wkładki patentowe Winkhaus identycznie kodowane, czyli otwierane jednym kluczem, lub bardziej rozbudowane 

systemy wkładek Master key, zapewniające dodatkowo kontrolę dostępu do poszczególnych pomieszczeń.

W identycznym kodowaniu lub systemie można wykonać dowolną ilość wkładek różnego typu.

Wkładka dwustronna - 

typ 51

Obustronnie niezależnie 

otwierana, z funkcją 

otwierania awaryjnego.

Wkładka z gałką -  

typ 04  

Gałka od strony wewnętrznej 

umożliwia otwieranie drzwi 

bez klucza.

Kłódka - 

typ 85

Do pomieszczeń 

gospodarczych.

Wkładka połówkowa - 

typ 02 

Półwkładka o minimalnej 

długości 30 mm.  

Wkładka z ryglem - 

typ 28 

Do szafek i kontenerów - 

z funkcją zamka.

Wkładka do zamka -

typ 27

Wkładka do zamków 

nawierzchniowych

różnego typu.
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