
Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging

4KS



4KS-sleutel | intelligente 

technologie in een functioneel ontwerp
De gepatenteerde veervrije curventechnologie van 4KS is geschikt voor 

gebruik onder de zwaarste omstandigheden. De keersleutel kunt u heel 

comfortabel invoeren en door de overlappende curven op de sleutel bent u 

verzekerd van optimale veiligheid. 

Bovendien kunt u met maar één 4KS-sleutel alle deuren openen en 

sluiten. Of het nu gaat om de ingang, de kelder,

de garage of bijgebouwen.



In ieder geval | beter beveiligd
De innovatieve technologieën van de 4KS-cilinder bieden duurzame be-

veiliging tegen inbraakpogingen. De beveiliging tegen picking en aftasten 

maakt het nagenoeg onmogelijk om een freespatroon voor een duplicaat 

te detecteren. Bovendien beschermt de uitvoering zonder veren de cilinder 

tegen slagpicking. De hardstalen elementen en uitboorbeveiliging van de 

module zorgen voor een hoge beveiliging tegen manipulatiepogingen 

door uitboren, trekken of geweld.

EVVA | unieke beveiliging
EVVA investeert onophoudelijk in onderzoek en ontwikkelt op die manier 

telkens weer nieuwe sleuteltechnologieën. Zo komt EVVA tegemoet 

aan de continu stijgende eisen op het gebied van beveiliging en organisatie.

Meer zekerheid dankzij het EVVA-sleutelcertificaat en patent

De originele 4KS-sleutel wordt uitsluitend geproduceerd door EVVA. 

Reservesleutels, reservecilinders en sluitschema‘s zijn uitsluitend verkrijg-

baar bij een geautoriseerde EVVA-partner en alleen met een bijbehorend 

legitimatiebewijs, het EVVA-sleutelcertificaat. Tegen een schending van 

het patentrecht kan EVVA juridische stappen ondernemen.



Kies voor de ergonomische designsleutelkoppen 

4KS-sleutels zijn optioneel verkrijgbaar met een

ergonomische en hoogwaardige designsleutelkop. Bovendien is 

het aantrekkelijk design beschikbaar in veel verschillende kleuren.

Voordelen

  makkelijke herkenning van de sleutel(s)

  eenvoudig beheer van sluitsystemen door  

 de kleurverschillen op de sleutel

  hoogwaardige kwaliteit voor een betere grip



Goed voor uw veiligheid
Bescherm wat u lief is. Het beste met

de veiligheidsoplossingen van het merk EVVA.

Daarmee bent u zeker van tientallen jaren ervaring,

topkwaliteit en innovatieve technologieën. 

EVVA geeft u meer veiligheid. Bijvoorbeeld met 4KS – het 4-curven-

systeem. Het keersleutelsysteem is ideaal voor de hoogste veiligheids-

eisen onder de zwaarste omstandigheden.

De 4KS-voordelen op een rijtje

  Eén sleutel voor alle deuren

  Veervrije technologie

  Eenvoudige sleutelinvoer

  Slijtvast voor intensief gebruik
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www.evva.com

overhandigd door

Joost van Sluijters
Meer informatie:Safe Beveiliging [t] 088 408 8800www.safe-beveiliging.nl 


