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Wszelkie prawa i zmiany zastrzezone.

Od 1854 roku firma Winkhaus stawia na jakość i innowacje. 

W swoich centrach badań i rozwoju w Niemczech tworzy 

zaawansowane rozwiązania w dziedzinie techniki okiennej 

i drzwiowej. Tu wizje zmieniają się w rzeczywistość. Możecie 

mieć pewność, że produkty Winkhaus to niemiecka myśl tech-

niczna na najwyższym poziomie. 

Made in Germany

System zamknięć 
do wszechstronnego 
zastosowania

KeyTec VSX to solidna technologia firmy Winkhaus, dłu-
gotrwała ochrona patentowa i wysokiej jakości klucz o  
ergonomicznym kształcie do indywidualnego zamka lub 
systemu dostępowego. To także szeroki wybór typów 
wkładek i możliwość dodatkowego podwyższenia standar-
du bezpieczeństwa dzięki opcjonalnym zabezpieczeniom 
przed rozwierceniem i wyrwaniem.

keyTec VSX firmy Winkhaus - dobry wybór!
Dzięki ergonomicznemu kształtowi z wgłębieniem na  

palce, klucz nie tylko dobrze leży w dłoni, ale również dobrze  

wygląda. Przedłużona nasada pozwala na zastosowanie 

go w połączeniu z nowoczesnymi szyldami bezpiecznymi.  

Pasuje idealnie do wszystkich popularnych, dostępnych na  

rynku drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

PATENT
VSX

Prawnie 
chronione



 „System keyTec VSX 
jest prosty, wytrzymały, 
elastyczny.”
Krystian Szaniec, zarządca obiektu

Główne wyróżniki systemu keyTec VSX

 + Trwały system 6-zastawkowy

 + Do zamknięć pojedynczych i systemów master key

 + Bogata oferta różnych typów wkładek

 + Ergonomiczny klucz z przedłużoną nasadą

1 Zastawki boczne

2 Przedłużona nasada klucza

3 Zastawki uniemożliwiające 
otwieranie manipulacyjne

4 Zastawki bębenka ze stali nierdzewnej

Prosty znaczy teraz lepszy
Uniwersalny system keyTec VSX to solidne i efektywne roz-

wiązanie techniczne. Sześć aktywnych zastawek w połączeniu 

z zastawkami bocznymi i wytrzymałym, ergonomicznym klu-

czem oferuje więcej - keyTec VSX łączy w sobie prostotę, ela-

styczność zastosowań i przemyślany rachunek kosztów.

Sprawdzona technologia
Już w wersji podstawowej keyTec VSX posiada specjalne 

zastawki chroniące przed użyciem wytrycha i zabezpieczenie 

przed rozwierceniem. Wkładka może być wyposażona w 

dodatkowe warianty zabezpieczenia przed rozwierceniem i 

wyrwaniem, np. DIN/EN i SKG.

Uniwersalność zastosowań
Od pojedynczych zamknięć z kartą bezpieczeństwa dla domu  

jednorodzinnego przez centralne systemy zamków do budyn-

ków wielorodzinnych, aż po systemy klucza generalnego dla 

dużych obiektów: system zamknięć keyTec VSX to właściwy 

wybór dla każdego z tych zastosowań.

Preferowane zastosowanie: 
małe i średnie systemy 
master key

Połączenie designu 
i technologii

keyTec VSX - przegląd zalet:

 + Wyprodukowano zgodnie z normami EN 1303 i DIN 18252

 + Do zamknięć pojedynczych i systemów master key

 + Przedłużona nasada klucza pasująca do nowoczesnych 

szyldów bezpiecznych

 + Seryjne zabezpieczenie przed rozwierceniem i otwiera-

niem manipulacyjnym

 + Ergonomiczna główka klucza z wgłębieniem

 + Nowoczesny i stabilny klucz

 + Klasa zabezpieczenia 6 wg EN 1303 dzięki 6 precyzyjnym 

zastawkom

 + Do 10 bezsprężynowych zastawek bocznych

 + Długoletnia ochrona patentowa

 + Wyprodukowano w NiemczechDo domów prywatnych i małych lub średnich systemów master key.

Drzwi wejściowe Drzwi do piwnicyGaraż

6  Zoptymalizowany kształt klucza 
- poręczny i stabilny

5 Zabezpieczenie przed rozwierceniem 
za pomocą pary stalowych trzpieni
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