
De patente keersleutel,

door u gekozen.

winkhaus.nl

 Hoe u hem ook wendt
 of keert: 
keyTec X-tra is de 
nieuwe favoriet.

Goede dingen nog beter maken, dat is typisch Winkhaus. Zo 
ook bij het nieuwe keyTec X-tra keersleutelsysteem dat op-
nieuw nieuwe maatstaven in comfort en design stelt. Zowel bij 
mono gecertifi ceerde sluitingen als ook sluitsystemen over-
tuigt keyTec X-tra door unieke eigenschappen en een lange 
patentlooptijd.

keyTec X-tra van Winkhaus – geen sleutel als alle andere.
Keersleutels zijn in de meest algemene zin eenvoudig in het 

gebruik. Het X-tra systeem van Winkhaus biedt echter heel 

bij zonder gebruiksgemak. Met de nieuwe sleutelpunt en de 

ver ti  cale in steek laat de sleutel zich nu nog gemakkelijker en 

doeltre� ender invoeren.

Nu wordt het kleurrijk aan uw sleutelhanger:
Het KeyTec X-tra kleurenpalet
Met welke sleutel opent u welke deuren? Met de nieuwe sleu-

telkappen in vijf verschillende kleuren behoudt men eenvoudig 

het overzicht. Ze zien er goed uit, hebben een betere grip en 

helpen bij de organisatie van het sluitplan. Eenvoudig achteraf 

aan te brengen.
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 Engineered in Germany

Uw Winkhaus partner:

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.



Modulaire opbouw voor meer fl exibiliteit.
De modulair opgebouwde cilinder laat zich te allen tijde aan 

een nieuwe deurdikte aanpassen. Het voordeel: Bij veranderende

behoeften, bijv. bij verhuizing van een afdeling, wordt keyTec 

X-tra gewoon meegenomen. Alle cilinders kunnen aan de ver-

schillende lengtes en types aangepast worden.

X-tra veiligheid spreekt voor zich!
Bij alle door keyTec X-tra geboden comfort: Onbevoeg-

den  hebben er een zware dobber aan: alle X-tra cilinders zijn 

standaard voorzien van boor- en kerntrekbeveiliging. Deze be-

schermingsuitrusting maakt het onbevoegden zeer moeilijk om 

de deur te openen. 

Van klein tot complex – de X-tra voor iedereen.
keyTec X-tra is het systeem voor mono gecertifi ceerde sluitingen

en sluitsystemen, van een eengezinswoning tot een kantoorge-

bouw met complexe sluithiërarchie. Ook in het gereserveerde 

speciale profi el van een klant laten zich gelijksluitingen eenvou-

dig realiseren.

Het fl exibele systeem
dat zich aan uw eisen 
aanpast

Techniek die het in 
zich heeft:
variabel, comfortabel, 
innovatief.

keyTec X-tra – de voordelen in één oogopslag:

+ Voor mono gecertifi ceerde sluitingen en sluitsystemen

+ Nieuwe sleutelpunt voor eenvoudig insteken van de sleutel

+ Verlengde sleutelschacht voor modern veiligheidsbeslag

+ Modulaire cilinderopbouw maakt het mogelijk

achteraf de lengte en het type aan te passen

+ Leverbaar in SKG***

+ Ergonomische vormgeving

+ Nieuw, aantrekkelijk sleutelontwerp

+ Attractief sleutel design

+ Tot 20 radiale stiften in 4 rijen

+ Verticale sleutelinsteek
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De modulaire opbouw van de keyTec X-tra cilinders maakt het mogelijk ze
achteraf individueel aan te passen aan de deurdikte.

„Eindelijk een 
sluitsysteem dat oog 
voor comfort en 
design heeft!“
Ulrich Meyer, architect

keyTec X-tra overtuigt mij over de hele lijn:

+ Comfortabele keersleutel

+ Voor mono gecertifi ceerde sluitingen 

en sluitsystemen

+ Leverbaar in SKG***

+ Flexibel en toekomstgericht door modulaire 

cilinderopbouw

1 Sperstift

3 Sperstiftveer

5 Kern

7 Koppelings-
schroeven

8 Meenemer

10 Boorbeveiliging SKG

2 Koppeling

4 Behuizingsstift

6 Behuizing 9 Kerntrekbeveili-
gingspin


