
keyTec N-tra 

Symetryczny klucz 
dla większego komfortu

keyTec N-tra 
Bezpieczny klucz do Twojego domu

Oferta wkładek mechanicznych na rynku jest przeogromna. 

Jednak jest jedno rozwiązanie opracowane specjalnie z myślą 

o domach jednorodzinnych: wkładka z kluczem symetrycznym 

keyTec N-tra.

Zawsze odpowiednia do potrzeb

keyTec N-tra jest dostosowana do potrzeb inwestorów indywi-

dualnych i właścicieli domów. Wszystkie drzwi  w obrębie jednej 

posesji – łącznie z bramą wjazdową, garażem, domem miesz-

kalnym i budynkiem gospodarczym - mogą być otwierane jed-

nym kluczem.

Inteligentna i komfortowa

Symetryczne klucze są z reguły wygodne w użytkowaniu. keyTec 

N-tra oferuje komfort szczególny: kształt klucza i jego poziome 

ułożenie przy wkładaniu do wkładki powodują wyjątkową łatwość 

operowania kluczem.

Chroniony
patentem

Winkhaus. Always precise.

Od 160 lat Winkhaus z powodzeniem stawia na jakość bez 

kompromisów. Wprowadzając liczne innowacje, stale dba o 

podnoszenie standardów jakościowych. Produkty Winkhaus 

reprezentują najwyższy poziom zaawansowania technicznego 

w branży okuć. Od ich jakości zależy Twoje bezpieczeństwo. 

www.winkhaus.pl
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Winkhaus Polska Beteiligungs

spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią sp.k.

ul. Przemysłowa 1

PL 64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800

www.winkhaus.pl

winkhaus@winkhaus.pl



Wszechstronność zabezpieczeń

keyTec N-tra to optymalny system zamknięć dla domów i 

mieszkań. Wkładka posiada w standardzie zabezpieczenie przed 

rozwierceniem oraz ochronę przed otwieraniem manipulacyj-

nym. Domówienie dodatkowych kluczy jest możliwe wyłącznie 

po przedłożeniu karty bezpieczeństwa. Wkładka keyTec N-tra 

to sprawdzona jakość i gwarancja, że została wyprodukowana w 

Niemczech z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Komfort, który nie ma sobie równych

Możliwość używania jednego klucza do wszystkich drzwi w połą-

czeniu z wysokiej klasy technologią czyni korzystanie z wkładek 

keyTec N-tra dziecinnie łatwym. Niezależnie od tego, jak obrócimy 

klucz, zawsze będzie on pasował do wkładki. 

System ten można z powodzeniem zastosować w domach jedno-

rodzinnych, sklepach i niedużych firmach.

keyTec N-tra 
Bezpieczna i komfortowa

Idealna do domów  
i małych obiektów

Zaawansowane rozwiązania techniczne
+ 6 zastawek wałeczkowych po każdej stronie 

+ dodatkowe bezsprężynowe zastawki blokujące poziome

+ ochrona przed rozwierceniem (specjalne trzpienie)

+ zabezpieczenie przed otwieraniem manipulacyjnym

+ wiele zastawek i różne płaszczyzny zamykania utrudniają  

   skopiowanie klucza

+ przedłużona nasada klucza (13,5 mm) ułatwia użytkowanie  

   szyldów bezpiecznych

+ ochrona patentowa do 2029 roku

+ zgodna z DIN 18252 i DIN EN 1303

Inteligentne detale
+ kształt klucza zoptymalizowany pod względem odporności na  

   ścieranie

+ nowoczesny design klucza

+ zaokrąglone krawędzie klucza nie uszkadzają kieszeni ani torebki

+ poziome ułożenie klucza zwiększa komfort użytkowania„Specjalne trzpienie 
wewnątrz wkładki czynią ją 
jeszcze bezpieczniejszą”

Sebastian Buschmann, 
dystrybutor systemów zabezpieczeń

keyTec N-tra spełnia wszystkie wymagania  

z naddatkiem:

+ pewność i bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom  

   technicznym „made in Germany”

+ wysoka jakość poprzez zastosowanie 

   uszlachetnionych powłok

+ komfort użytkowania zapewnia symetryczny  

   klucz

W systemie wkładek identycznie kodowanych wszystkie drzwi otwiera jeden 
klucz – tu na przykładzie domu jednorodzinnego:

WEjścIE PIWNIcAGARAŻ

zastawka blokująca pozioma

zastawka blokująca

profil klucza odblokowujący wkładkę

6 zastawek wałeczkowych przedłużona nasada klucza

ergonomiczny kształt klucza


