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Drzwi wejściowe, niemożliwe do sforsowania



Anti-Snap | Drzwi wejściowe  
– dobrze zabezpieczone
Sposób działania jest prosty i bardzo skuteczny: w razie próby wyłamania 

wkładki następuje jej uszkodzenie w konstrukcyjnie wyznaczonym miejscu.  

Próba ingerencji będzie widoczna, a jednocześnie część wkładki pozostanie 

zablokowana i nieruchoma. Dalsza próba niepowołanego otwarcia  

oznaczałaby konieczność użycia hałaśliwej frezarki.

Zalety rozwiązania

  Budowa modułowa (SYMO)

   Możliwość montażu bez wymiany okucia lub wycinania 

otworów w drzwiach

   Moduł Anti-Snap wykonany ze specjalnej hartowanej stali

   Ochrona przed rozwierceniem i użyciem wytrychu

   Certyfikat TS 007:2014 BSI 3* (British Standard Institut)

Ilustracja w systemie EPS
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Funkcja Anti-Snap – dostępna w wielu systemach

Funkcja Anti-Snap działa niezależnie od systemu i dlatego 

można ją stosować w niemal wszystkich systemach firmy 

EVVA. Doradca firmy EVVA chętnie udzieli informacji  

o systemach wyposażonych w rozwiązanie Anti-Snap,  

dostępnych w Twoim kraju.

Przedłużenie rdzenia
Wysunięta zastawka ryglująca unieruchamia 

pozostałą część wkładki.

Hartowany element korpusu
Jednostka z hartowanej stali to nie 
lada przeszkoda dla włamywacza.

Dostępne we wszystkich 
systemach o modułowej 
konstrukcji



Zastawka ryglująca
W razie ingerencji zastawka kontrolna 
wysuwa zastawkę ryglującą.

Wyznaczone miejsce zniszczenia
Podczas próby wyłamania wkładki następuje 
pęknięcie w wyznaczonym miejscu.

Dla Twojego bezpieczeństwa
Chroń to, co jest dla Ciebie ważne. Najlepszą ochronę 

zapewnią rozwiązania firmy EVVA. Nasza marka to obietnica 

jakości wynikająca z kilkudziesięciu lat doświadczeń  

i zastosowania innowacyjnych technologii. 

Karty bezpieczeństwa, patenty i rozwiązania firmy EVVA to 

najlepsze środki zabezpieczające przed niepowołaną manipulacją 

kluczami oraz nielegalnym kopiowaniem i dorabianiem kluczy.



Wyższe bezpieczeństwo  
dzięki wkładce Anti-Snap

Okradzione mieszkanie, biuro lub zakład – szok i obawa przed 

ponownym włamaniem utrzymuje się przez długi czas. Dlatego 

chrońmy to, co jest nam drogie i cenne, za pomocą nowej 

wkładki Anti-Snap firmy EVVA. Ta wkładka – certyfikowana 

zgodnie ze standardem TS007 BSI 3* – spełnia najwyższe 

wymagania z zakresu bezpieczeństwa dla zapewnienia 

lepszej ochrony w Twoich drzwiach wejściowych. 

Zabezpiecza przed następującymi rodzajami ingerencji:

ROZWIER
CENIE

ROZKODO
WANIE

WYŁA
MANIE

BUMPING
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przekazano przez

www.evva.com


