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Intelligente combinatie van mechanica en elektronica
Sluitsystemen van ABUS-Pfaffenhain
bieden de mogelijkheid om mechanische en
elektronische cilinders op flexibele wijze te
combineren. Deze uitbreidingsmogelijkheden
bieden maximale flexibiliteit en zijn
toekomstgericht bij een goed ontwerp
en planning van de beveiliging van uw
gebouwen.

Systeem Vitess.1000
Zo gemakkelijk kan veiligheid zijn

Een bestaande mechanische sleutel
kan door toepassing van een sleutelkap
met transponder ook andere elektronica
aansturen. Voorbeelden daarvan
zijn alarmsystemen, tijdregistratie en
betaalautomaten.

Contact
Metafa Holland B.V.
Ekkersrijt 1311-1313
5692 AJ Son
+31 (0)499 477 876
+31 (0)499 473 219

www.metafa.nl
info@metafa.nl
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SKG***-gecertificeerd
Bescherming tegen manipulatie van cilinder en sleutel
Voor elke situatie de passende oplossing
Niet te kloppen prijs-kwaliteitverhouding

itess
Uw voordelen

In een oogopslag

• Effectieve bescherming tegen manipulatie van cilinders en

• Meervoudig paracentrisch contourprofiel

illegaal kopiëren van sleutels

Zo gemakkelijk kan veiligheid zijn

• Conventioneel sluitsysteem voorzien van 6 stiften

Maatwerk voor de beveiliging van uw gebouw

Kwaliteit: made in Germany

Het intelligente systeem Vitess.1000 wordt helemaal op maat

Hoogwaardige materialen, geavanceerde productie en de

• Gecodeerde rib in het profiel met profielcontrolestift

aangepast aan uw individuele wensen. Als extra optie biedt ABUS-

ervaring van ABUS-Pfaffenhain op het gebied van cilinders

• Kerndiameter 14 mm

Pfaffenhain de mogelijkheid om het systeem te leveren in een

bieden kwaliteit en veiligheid. En dat is een goed gevoel! De

compleet en doordacht modulair systeem.

ontwikkeling en productie van deze cilinders vinden plaats in

U kunt een specifiek sluitplan samenstellen voor uw object: met

Duitsland. Dat staat garant voor producten van de hoogste

verschillende type cilinders, kleuren en extra functies die u wenst.

kwaliteit en veiligheid met lange levensduur.

Individueel advies en planning

Eén sleutel voor alles

Vitess is geschikt voor vele soorten sluitsystemen: van één

Eén sleutel opent alle deuren ; de voordeur, de eventuele

cilinder met één sleutel tot zeer complexe sluitplannen.

gezamenlijke toegangsdeur, de brievenbus, de kelder

Uw dealer begeleidt u bij alle vragen over de veiligheid van

enzovoort . ABUS-Pfaffenhain maakt het mogelijk! Aan iedere

uw gebouw, van het ontwerp tot de planning voor het

gebruikersgroep van het sluitsysteem kunnen individuele

installeren van het sluitsysteem.

rechten worden toegekend.

Veel veiligheid onder perfecte voorwaarden

Toekomstbestendige investering

Het Intop-systeem en het speciaal vormgegeven profiel bieden

Een vooraf goed opgesteld sluitplan in het Vitess systeem

betrouwbare bescherming tegen illegaal kopiëren van sleutels

kan worden uitgebreid en nabesteld, zodat u in uw verdere

en onbevoegd openen van deuren. De prijs-kwaliteitverhouding

ontwikkeling niet belemmerd wordt.

van Vitess is ongeëvenaard.

Aanvullende producten voor uw sluitsysteem blijven

• Robuuste sleutels met verticale sleutelinvoer

• 6 geveerde vergrendelingen

• Combinatie met elektronische systemen altijd mogelijk

Sluitsysteem Vitess.1000
Profielcontrolestift

Intopsysteem

Patent 2034
Oneindig merkpatent
Kopieerbeveiliging

Intop-systeem
Gecodeerde profiel
met aftastrib

Standaard boorbescherming – stiften van
gehard speciaal staal

6 geveerde vergrendelingen
Zeer robuuste boorbescherming

Meervoudig paracentrisch contourprofiel

verkrijgbaar, ook na vele jaren.

