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Výhody

• Nový mechanický patent, ochrana před neoprávněným kopírováním do roku 2034

• Ochranná známka pro ochranu klíče

• Zpětná kompatibilita s AP3

• 10 nových mechanických profilů

• Vylepšené vlastnosti

• Nová hlava s vyměnitelnou výplní

• Nové balení



Vlastnosti produktu



Nový patent

Kompatibilní

Zde vidíte, jak jsme získali nový 

patent: 

Vyrábí se pouze ten kompatibilní



Obecné informace

▪ Itálie (interní ID # M35)
Registrační číslo 302014902301839
Datum registrace 9. 1. 2014

Datum publikace 25. 2. 2015
▪ Mezinárodní ochranná známka (interní ID # M36)

Registrační číslo 12463/D2014
Datum registrace 18. 12. 2014
Datum publikace: čeká (očekávána 2016).

▪ Design pro další země: Egypt a Čína. 

▪ Jižní Afrika (interní ID # M37) 
Registrační čísla 2015/00900-2015/00901
Datum registrace 15. 1. 2015 

Registrována 15. 11. 2016

Ochranná známka AP3/AP4 



Ochranná známka a kopírování klíče

Chráněno

Registrovaná
OCHRANNÁ 

ZNÁMKA

Na tvar
a umístění 
mobilního 
elementu

Ochranná známka je ČASOVĚ NEOMEZENÁ: umožňuje neustálé prodlužování.
Kopírování klíčů je tak chráněno navždy!



Profily a kompatibilita

SOUČASNÁ AP3 KOMPATIBILNÍ AP4

PEP3

PGP5



Odolnost proti vyhmatání

Nový systém 

proti vyhmatání

PATENT    PCT/IT2016/000093



Nová hlava klíče



Značení klíče

DUPLICATION

DUPLICATION



Výběr ze 7 barev hlavy klíče



Klíč
BEZPEČNOST
 PATENT PCT/IT2013/000297-AP4. Ochrana před neoprávněným kopírováním klíče –

klíče mohou být kopírovány pouze u partnerů CISA.

 3D OCHRANNÁ ZNÁMKA Č. 1276648. Větší kontrola nad kopírováním klíčů díky 

mobilnímu elementu s časově neomezenou ochranou.

 Bezpečnostní karta zaručuje pouze autorizované kopírování klíče u partnerů CISA.

 11stavítkový systém ve třech úrovních nabízí výborný potenciál pro SGHK, např. 132 

000 různých vložek s jedním hlavním klíčem.

 Až 80 milionů různých kombinací klíče.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
 Prodloužený důlkový klíč kompatibilní s kováními s bezpečnostním překrytem

 Materiál klíče slitina niklu a stříbra.

 Tloušťka klíče 2,9 mm, hloubka 0,48 mm.

 Číselný kód na hlavě klíče.

 Hlava klíče může být personalizována díky vložce dostupné v 15 různých barvách.

Shrnutí: technické specifikace



Vložka
BEZPEČNOST
 SNAP RESISTANT PATENT EP1583878. Certifikovaná odolnost proti rozlomení

a vytržení díky patentované technologii: jádro z tvrzené oceli a nerezové oceli viditelné 

z obou stran vložky.

 BKP PATENT PCT/WO2007/074163A1. Certifikovaná ochrana proti bumpingu díky 

patentované technologii BKP.

 PATENT PCT/IT2016/000093. Vysoká odolnost proti vyhmatání díky systému s novými 

speciálními stavítky.

 Certifikovaná ochrana před odvrtáním díky stavítkům z tvrzené oceli.

 Vysoká odolnost před neoprávněným překonáním technikou voskového odlitku díky 

speciální konfiguraci pružin.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
 12stavítkový systém (6 aktivních, 5 pasivních, 1 patentované).

 Mosazné tělo s jádrem procházejícím celou délkou vložky (kromě půlvložek

a speciálních typů vložek).

 Stavítka a blokovací kolíky z tvrzené oceli.

 Testována na 100 000 cyklů (v souladu s EN 1303:2015, životnost: 6)

 Povrchová úprava matný nikl, na objednávku leštěná mosaz.

Resume: technical features



NOVÉ KOMPONENTY AP4 S

Kromě stávajících komponent AP3 S:

Nová stavítka proti vyhmatání

Code 1.07572.97.0

Price list 300 euro

pack 500 pcs

Nová patentovaná systémová stavítka AP4 S (nahrazují stará)

Code 1.07571.95.0

Price list 300 euro 

Pack 500 pz.



AP4 S MODULO: modulární provedení

• Moduly se stranou 35mm

• Prodloužení pro knoflík

• Prodloužený klíč/klíč 35 mm

• Délka těla 30 mm s možností nastavení

• Prodloužení po 5 mm

• Délka strany 5,15, 25, 35, 45, 55, 65 mm

• Nové rozměry sigilla



STARÉ



STARÉ



NOVÉ



NOVÉ



NOVÉ



Komunikační 
strategie



Nové grafické rozvržení

TECHNOLOGIE
BARVA
DESIGN

PŘIZPŮSOBENÍ



Nové balení



Nové balení - otevření



Nová bezpečnostní karta

▪ S možností tisku loga zákazníka



▪ PERSONALIZACE KLÍČE

15 různých barev

▪ PERSONALIZACE PŘÍSTUPU

Systémy KA, CE, MK, GMK



One Key BOX: dostupný od listopadu



POS materiály – displej na pult

POG 416

Anglická 

verze



POS materiály – leták pro zákazníky Také dostupný 

v angličtině



NOVÁ AP4 S


