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 keyTec N-tra
Het keersleutelsysteem voor uw woning

De profi elaftasting d.m.v. 
de vangstiftfunctie 
maakt het volledige 
systeem nog veiliger.
Sebastian Buschmann, vakdealer voor veiligheidstechniek

keyTec N-tra voldoet aan alle eisen

 + Betrouwbaar en veilig: dankzij intelligente 

techniek „engineered in Germany“

 + Hoogwaardig door het gebruik van veredelde 

oppervlakken

 + Comfortabel: vanwege de gebruikersvriendelijke 

keersleutelfunctie
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 Engineered in Germany

Uw Winkhaus partner:

Het aanbod aan mechanische sluitsystemen is nauwelijks nog 

te overzien. Er bestaat echter een oplossing voor het eigen 

huis, die u zonder problemen zal overtuigen: het handige 

keersleutelsysteem keyTec N-tra van Winkhaus.

Een sluitsysteem dat altijd past
Met het keyTec N-tra-systeem voldoet Winkhaus aan de 

speciale behoeften van particuliere opdrachtgevers en huis-

eigenaren. Alle deuren op het perceel - inclusief poort, gara-

ge, woning en nevengebouwen - laten zich op verzoek met 

één enkele sleutel openen. Eindelijk kunt u die aloude sleutel-

chaos achter u laten.

Slim en comfortabel
Keersleutels zijn in de meest algemene zin eenvoudig in het 

gebruik. Het keyTec N-tra systeem van Winkhaus biedt u ech-

ter heel bijzonder gebruiksgemak: Deze hoogwaardige ergo-

nomische sleutel uit slijtvast nieuwzilver ligt goed in de hand.  

Door de afgeronde sleutelpunt ontziet de sleutel broekzak-

ken en handtassen Het insteken van de sleutel in het slot 

wordt door de keerbaarheid en de symmetrische geometrie 

bijzonder gemakkelijk.

keyTec N-tra – het
systeem voor mono 
gecertifi ceerde sluitingen

Al sinds 1854 overtuigt Winkhaus met innovatieve producten. 

In onze ontwikkelingscentra in Duitsland leveren Winkhaus 

ingenieurs technische topprestaties in het segment van deu-

ren- en ramentechniek. Hier worden visies realiteit. Daarom 

kunt u er zeker van zijn dat elk van onze producten het resul-

taat is van fantastische Duitse ingenieurskunst.
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Combineert veiligheid 
en comfort

keyTec N-tra keyTec N-tra+ Perfect voor 
particulieren woningen

Zo veelzijdig kan beveiliging zijn
Vanaf nu heeft u nog slechts één sleutel voor alle deuren no-

dig: Met het keyTec N-tra / N-tra+ systeem wordt een inge-

wikkeld sluitsysteem fl exibel, want dankzij de fl exibele sleu-

telgeometrie en de keermogelijkheid is het inbrengen van 

de sleutel zeer gemakkelijk. En zodra het systeem e� ectief 

wordt gebruikt, zal het u bij het dagelijks gebruik volledig we-

ten te overtuigen. Winkhaus biedt u topkwaliteit tegen een 

faire prijs en de garantie van een milieuvriendelijke productie 

in onze eigen fabrieken in Duitsland.

Comfort met ongeëvenaarde pluspunten 
keyTec N-tra weet niet alleen te overtuigen door de stan-

daard bescherming tegen uitboren en picking, maar ook 

door het certifi caat. Alleen met deze kaart kunt u bijkomende 

sleutels bestellen. En wie nog meer bescherming wil, vindt 

in keyTec N-tra+ een goede keus. Dankzij de extra Winkhaus 

AZE–Protection beschikt keyTec N-tra+ over een extra uit-

vraagelement.

Overal waar diverse deuren slechts eenvoudig afgesloten 

hoeven te worden, komt het keyTec N-tra-systeem volledig 

tot zijn recht, bijvoorbeeld in particuliere woningen, artsen-

praktijken, winkels en kleine bedrijven. Ook in het dagelijks 

gebruik overtuigt het systeem over de hele linie. Dankzij de 

gelijksluitende cilinders, heeft u voortaan nog maar 1 sleutel 

nodig voor alle deuren.

Met een gelijksluiting opent u alle deuren met slechts één sleu-

tel: hier een voorbeeld aan de hand van een ééngezinswoning:N-tra Uw voordelen 

 + 6 geveerde massieve stiftsluitingen en maximaal 

8 radiaalstiften op 2 sluitniveaus

 + Door speciale stiften beschermd tegen uitboren en picking

 + Manipulatiebeveiliging door vangstiftfunctie

 + 13,5 mm-sleutelschacht voor modern veiligheidsbeslag

 + Volgens DIN 18252 en DIN/EN 1303 geproduceerd

 + Patent rechtelijk beschermd

N-tra+ Uw voordelen

 + 6 gevederde massieve sluitingen en maximaal 

14 radiaalstiften op 3 sluitniveaus

 + Technische kopieerbeveiliging

 + Optimale beveiliging door extra uitvraag-unit 

AZE Protection

 + Verhoogd sluitgeheim door groot aantal 

sluitelementen en meerdere sluitniveaus

1 Blokkeerstift zijwaarts 
sluitniveau

1 Blokkeerstift bovenste 
sluitniveau

3 Ribbeprofiel 2 Uitvraagelement5 Verlengde 
sleutelschacht

3 AZE Protection

2 Profielaftaststift 4 Ergonomische 
sleutelkop

4 Extra element in 
de sleutel

 6 6 stiftsluitingen

Huisdeur kelderdeurGarage


