VITESS LÅSESYSTEM

CYLINDERSERIE
TIL BOLIGER
OG ERHVERV

I N T O P -N Ø G L E S Y S T E M
Serien er udstyret med ABUS’ patenterede Intop-nøglesystem, som stopper nøglen i den rette position. Det betyder,
at prøver indbrudstyve at komme ind ved hjælp af en nøgle uden dette system, vil nøglen ikke blive standset i det
rette skæringspunkt, og cylinderen vil ikke blive låst op. Intop-systemet er patenteret indtil 2034 og derved sikret mod
uautoriseret kopiering.
Standard borebeskyttelse – stifter
af hærdet specialstål i cylinderhus
6 fjederbelastede
stifter

Intop-system
Blokeringsprofil

Multipel
paracentrisk
3D buet profil

Intop-system
Standard borebeskyttelse – stifter
af hærdet specialstål i tromlen

Blokeringsstift

VITESS LE VERES I ET BREDT UDVALG AF C YLINDERT YPER

LÅSESYSTEMET TIL BOLIGER OG ERHVERV

PAT E NT E RE T
SYSTEM TIL
ÅR 2034

Vitess er på alle måder et oplagt valg til større låsesystemer, som anvendes hos boligforeninger, institutioner og
virksomheder, der kræver høj sikkerhed.
Nøgleprofilen i låsesystemet Vitess er formet som en blød bue. Det betyder, at profilen sammen med et avanceret
nøglestopsystem beskytter cylinderen mod dirkning, og samtidig er nøglerne sikret mod ulovlig kopiering.

Sikkerhedscylindere
udvendig og indvendig

Snowman
cylinder

Indsats til
hængelås

Postkasse

FAK TA OM VIT ESS
• Uendelig varemærkebeskyttelse
• Registreret i højeste sikringsklasse hos Forsikring og Pension
• Buet nøgleprofil
• Intop-nøglestopsystem
Rund
møbelcylinder

Boresikker

Bankesikker

Dirkesikker

Ekstra nøgler kan kun bestilles ved fremvisning af det medfølgende sikkerhedskort

Indv. cylinder
til kasselås

Gitterportcylinder

Rund til gl. danske
låsekasser

Rokoko
cylinder

Oval
cylinder

Trapez
møbelcylinder

Velegnet til store låsesystemer i flere nøgleniveauer

Halv profilcylinder

Dobbelt profilcylinder

Dobbelt profilcylinder med knop
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