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Systém přerušované drážky pro jedinečnou bezpečnost



Klíč MCS | magnetická
technologie v elegantním provedení
Společnost EVVA je jediným výrobcem, který produkuje vysoce bezpečný 

magnetický uzamykací systém MCS. To je obzvláště důležité u objektů, u 

nichž musí být chráněny vysoce citlivé a nevratné hodnoty. Robustní prove-

dení klíče je také vynikající. Permanentní magnety tak mají i za extrémních 

podmínek dlouhou životnost. 

Ostatně: Pouhým jedním klíčem MCS můžete uzamknout všechny 

dveře: vstup do domu, sklep, garáž i přístavky.



V každém případě | více ochrany
Inovativní technologie cylindru MCS poskytuje stálou ochranu proti 

nelegálním způsobům otevření. Ochrana před planžetováním a 

vyhmatáním znemožňuje detekci magnetického kódování. Tvrdokovové 

prvky ve válci cylindru nabízí účinnou ochranu proti odvrtání a mají vysoký 

ochranný účinek proti vytažení a vytržení.

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 MCS je vyráběn výhradně společností EVVA. Kopie klíčů, 

kopie cylindrů i uzamykací plány jsou k dostání výhradně u oprávněných 

partnerů společnosti EVVA a pouze s bezpečnostní kartou EVVA. 

Neoprávněné výrobě klíčů zabraňuje společnost EVVA pomocí patento-

vaných znaků na klíči.

Sicherungskarte
Security Card | Carte de sécurité | Sleutelcertificaat

Anlagen-Nr | System number
N° de ľ installation | Sluiting nr.

System | System
Système | Systeem

Exemplar | Version
Exemplaire | Versie

Code | Code
Code | Code

Art | Type
Type | Soort

Jahr | Year
Année | Jaar



Klíče MCS jsou na přání vybaveny novou, ergonomickou

a vysoce kvalitní designovou hlavou klíče. Atraktivní design je 

navíc

Výhody

  snazší rozlišení klíčů

  jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí  

 přiřazení barev

  vysoká kvalita pro 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 magnetickým 

kódem MCS. Celosvětově jedinečná magnetická technologie pro 

nejvyšší bezpečnost a náročné požadavky.

Přehled výhod systému MCS

  jeden univerzální klíč

  jedinečná magnetická technologie

  nejvyšší bezpečnost při objednání kopie klíče

  vysoké nároky na spolehlivost a bezpečnost
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www.evva.com

předáno


