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Gecertificeerde kwaliteit
van Winkhaus

Traditie gecombineerd met innovatie
Al sinds 1854 kiest Winkhaus altijd voor kwaliteit - zonder compromissen.

Maar met

veel succes, want met talrijke innovaties hebben wij de kwaliteitsnormen voor de
toegangsorganisatie continu verder ontwikkeld. Vanaf het allereerste idee tot aan de
productie van onze elektronische en mechanische sluitsystemen hebben wij altijd het
optimale gebruiksvoordeel van de klant voor ogen.

Onze producten worden continu

verder ontwikkeld en aangepast aan de laatste technische standaard.

Zo profiteert u

samen met uw klanten altijd van innovatieve en uiterst duurzame systemen – engineered
in Germany.
Gecertificeerde producten
De internationale keuringsinstanties stellen hoge eisen aan sluitsystemen. De Winkhaus
profielcilinders en sleutels worden zowel conform DIN 18252, EN 1303, EN 15684, VdS 2156,
VdS 2386 als conform SKG NEN 5089 goedgekeurd.
Hoge kwaliteitsstandaarden
Winkhaus waarborgt de hoge productkwaliteit door een continue interne bewaking.
Door het consequente kwaliteitsmanagement overeenkomstig ISO 9001 wordt het hoge
kwaliteitsniveau van onze sluitsystemen op de lange termijn gewaarborgd, van de centrale
functies tot aan het oppervlak. Bovendien laten wij producten en processen regelmatig
door onafhankelijke testinstituten toetsen en bewaken.
Competent & klasse advies
Winkhaus biedt u niet alleen investeringszekerheid dankzij goed gestructureerde
sluitsystemen, maar ook een bijzonder competente service op elk gebied: van de
technische planning door Winkhaus-ingenieurs, advies en uitwerking van sluithiërarchieën,
ondersteuning bij marketing voor de vakhandel tot en met de realisatie van het systeem.
Een snelle levering vinden wij daarbij vanzelfsprekend.
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keyTec N-tra
Groeit mee met uw eisen

N-tra / N-tra+

PATENT
patent rechtelijk
beschermd

Keersleutelsysteem keyTec N-tra+

Keersleutelsystemen voor objecten van elke grootte
Of het nu gaat om een klein bedrijf, grote industriële installaties, openbare instellingen als
gemeentehuizen of universiteiten, scholen of een crèche – overal waar een geregelde en
gecontroleerde toegang nodig is, is het keersleutelsysteem keyTec N-tra de beste oplossing.
Zo veelzijdig kan beveiliging zijn
Wanneer u voor uw project een comfortabele oplossing zoekt, is het keersleutelsysteem
keyTec N-tra precies de juiste keuze. Want met N-tra zijn diverse hiërarchische configuraties
mogelijk. Zo kunnen onder andere de hoofdsleutel en de centrale cilinder individueel op
uw eisen worden afgestemd. Door de standaard beveiliging tegen uitboren en picking,
net als een veiligheidscertificaat voor het nabestellen van sleutels en cilinders, biedt N-tra
beveiliging op topniveau. De ergonomische sleutel van slijtvast nieuwzilver is bovendien
bijzonder aangenaam in het gebruik.
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"Met keyTec N-tra heb ik altijd
een hoge investeringszekerheid –
of het nu om het eigen huis gaat,
of om grote sluitsystemen."
Paul Baumann
Veiligheidsplanner gebouwen
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Altijd de juiste keuze
keyTec N-tra voldoet aan alle vereisten

Comfort en veiligheid voor het eigen huis en het kleinbedrijf
Veeleisende technische oplossingen zijn er nu ook voor kleine
sluitsystemen – voor het eigen huis, de praktijk van een arts, de
winkel en het kleinbedrijf. Ook in het dagelijks gebruik overtuigt
N-tra over de hele linie. Dankzij een centrale cilinder heeft u
voortaan nog maar één sleutel nodig voor alle deuren. Door de
ergonomische, afgeronde vorm ligt hij goed in de hand. Zonder
scherpe randen en punten past hij perfect in uw broekzak of uw
handtas! Het insteken van de sleutel in het slot wordt door de
keerbaarheid en de symmetrische geometrie bijzonder gemakkelijk.

Vol inzet voor middelgrote ondernemingen
Juist bij middelgrote bedrijfsobjecten, kantoorgebouwen, maar ook
kleuterscholen en scholen, profiteert u volop van de mogelijkheden
die keyTec N-tra biedt. Uiteenlopende hiërarchische structuren
kunnen met dit systeem gerealiseerd worden. Met de vrijdraaiende
cilinder

voldoet

N-tra

bovendien

aan

de

richtlijnen

voor

paniekdeuren die bijvoorbeeld in scholen verplicht zijn. Dankzij de
toepassing van slijtvast nieuwzilver is de sleutel bijzonder robuust
en duurzaam.

Flexibiliteit voor grote ondernemingen
Bij bedrijfsgroei en de bouw van extra gebouwen worden ook de
eisen aan het sluitsysteem strenger. keyTec N-tra belooft op dit
punt maximale flexibiliteit, want het sluitsysteem kan gewoon
meegroeien met uw ontwikkeling. U kunt moeiteloos en zonder
enige bedrijfsonderbreking upgraden van keyTec N-tra naar keyTec
N-tra+. Rechten en hiërarchische structuren in het systeem kunnen
hierbij worden aangevuld en uitgebreid. Bovendien beschikt
keyTec N-tra+ over nog meer functies, die het sluitsysteem nóg
dynamischer en betrouwbaarder maken.
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keyTec N-tra
De comfortabele oplossing voor middelgrote objecten
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Blokkeerstift zijwaarts sluitniveau
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Ribbeprofiel
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Verlengde sleutelschacht
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Profielaftaststift

4

Ergonomische sleutelkop
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6 stiftsluitingen

keyTec N-tra is de ideale oplossing voor kleine tot middelgrote objecten Met de
afgeronde sleuteltip en de horizontale insteek laat de sleutel zich nu nog gemakkelijker en
doeltreffender invoeren. Dankzij de lange sleutelschacht van 13,5 mm is het systeem bij
uitstek geschikt voor modern veiligheidsbeslag.

Overzicht van de keyTec N-tra voordelen
+ 6 gevederde massieve sluitingen en maximaal 8 radiaalstiften op twee sluitniveaus
+ standaard beveiligd tegen uitboren en picking
+ manipulatiebeveiliging en vangstiftfunctie
+ patent rechtelijk beschermd
+ geschikt voor afzonderlijke sloten en kleine tot middelgrote sluitsystemen

*
*in voorbereiding

keyTec N-tra

7

5

keyTec N-tra+
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Hoge flexibiliteit voor grote sluitsystemen
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Blokkeerstift bovenste sluitniveau
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Controle-unit
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AZE Protection
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Profielaftaststift
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Extra element in de sleutel
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6 stiftsluitingen

In grote objecten met een complexe structuur komt keyTec N-tra+ volledig tot zijn recht. Bij
groei van het bedrijf belooft dit systeem investeringszekerheid. Want ook bij een groeiend
bedrijf kunnen hiërarchische structuren moeiteloos worden uitgebreid en is een upgrade
van keyTec N-tra naar keyTec N-tra+ mogelijk doordat er slechts afzonderlijke cilinders en
sleutels hoeven te worden vervangen of uitgebreid. Dankzij de extra controle-unit AZE
Protection zorgt N-tra+ daarnaast ook nog voor extra zekerheid en flexibiliteit.

Overzicht van de keyTec N-tra+ voordelen
+ 6 gevederde massieve sluitingen en maximaal 14 radiaalstiften op drie sluitniveaus
+ technische kopieerbeveiliging
+ optimale beveiliging door extra controle-unit AZE Protection
+ patent rechtelijk beschermd
+ geschikt voor grote sluitsystemen en flexibel bij bouwtechnische uitbreidingen

*
*in voorbereiding

Leverbaar vanaf 1e kwartaal 2017.
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