
Hliníkové vchodové dveře 2019 
PODZIMNÍ AKCE

Konfi gurátor dveří online

* Akce platí od 17. 10. do 20. 12. 2019 na všechny hliníkové vchodové dveře Internorm. 
Vztahuje se na objednávky v době trvání akce a platí pouze 

pro soukromé koncové spotřebitele. 

SLEVA 50 %

na čtečku otisků

prstů, klávesnici

a motorický zámek*

SESTAVTE  SI
SVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

JEDNODUŠE ONLINE



Další informace si vyžádejte od svého partnera Internorm a na stránkách 
www.internorm.com

Plně nebo částečně motoricky ovládané vchodové dveře 
skýtají v dnešní době prostě zvýšený komfort i bezpečnost. 
Nezamknuté dveře proto již patří minulosti.

Dveře není nutné zamykat nebo odemykat klíčem, protože 
uzamčení zajišťuje elektrický pohon. Motorický zámek lze 
kombinovat se všemi kontrolami vstupu.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST 
VAŠEHO DOMOVA

ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ

SNADNO. Otevřete dveře pouhým dotekem prstu. Svá 
oprávnění si uložíte sami – bez technika nebo počítače!

KOMFORTNĚ. Svůj klíč máte stále po ruce. Inteligentní 
software se učí při každém použití a rozezná také například 
růst dětských prstů.

BEZPEČNĚ. Váš jedinečný otisk prstu je bezpečnější než 
jakýkoliv klíč, který vám může být odcizen nebo se může 
ztratit.

KLÁVESNICE

ELEGANTNÍ. Klávesnice ekey home integra se montuje 
přímo do dveřního křídla nebo na stěnu vedle dveří. Vidět je 
pouze ultraplochý dekorační prvek.

KOMPATIBILITA. Systém je kompatibilní se všemi elektric-
kými otvírači a motorickými zámky.Otevření dveří se provádí 
zadáním libovolně nastavitelného čtyř- až desetimístného 
kódu. Povrch dotykové obrazovky umožňuje také nastavení 
libovolného gesta, tak jako například na mobilním telefonu.

FLEXIBILITA. Naprogramovat lze až 99 kódů. Díky tomu 
může mít každý uživatel vlastní přístupový kód. To umožňuje 
přístupový kód kdykoliv vymazat nebo změnit, například pro 
pracovníky úklidu.

Díky čtečce otisků prstů nebo klávesnici již nemusíte složitě hledat klíče. Internorm montuje tyto inteligentní systémy na dveřní 
křídlo nebo je integruje do plochy dveřního křídla nebo madla. 

NOVINKA:
ekey arte integrovaný 

ve dveřním madle

DÍKY MOTORICKÉMU ZÁMKU:
KROMĚ BEZPEČNOSTI TAKÉ VYŠŠÍ KOMFORT

Evropská jednička v řešeních přístupových 
čteček otisků prstů


