
NA DRZWI ALUMINIOWE 

PROMOCJA
JESIENNA  

*Akcja ważna w okresie 17.10. – 20.12.2019 obejmuje aluminiowe drzwi wejściowe Internorm.
Obejmuje zamówienia złożone w okresie promocyjnym przez klientów indywidualnych.

Z promocji wyłączone są modele z Oferty Specjalnej na Drzwi 2019.

50% RABATU 

na czytnik linii papilarnych, 

klawiaturę kodową  

i zamek motoryczny*

Okna – Drzwi



Więcej informacji w oddziałach Internorm i na www.internorm.com

Zamki motoryczne i półmotoryczne drzwi zewnętrznych 
zapewniają bezpieczniejsze ryglowanie i wygodniejsze 
otwieranie. Drzwi są zawsze szczelnie zaryglowane na 
całej wysokości skrzydła.

Nie musisz używać klucza, ponieważ zamek motoryczny 
poruszany jest za pomocą napędu elektrycznego. Silnik 
współpracuje ze wszystkimi kontrolami dostępu.

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO  
W TWOIM DOMU

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

PROSTY. Dotknij i otwórz drzwi. Łatwo dodasz kolejnych 
użytkowników - bez pomocy technika czy komputera.

WYGODNY. Twój klucz jest zawsze pod ręką. Inteligentne 
oprogramowanie uczy się przy każdym użyciu: rozpoznaje 
na przykład wzrost palców u dziecka.

BEZPIECZNY. Unikalny odcisk palca jest bezpieczniejszy 
niż klucz, który można ukraść lub zgubić.

KLAWIATURA KODOWA 
ESTETYCZNA. Klawiatura ekey home integra instalowana 
jest bezpośrednio w skrzydle drzwi lub ścianie obok drzwi 
– na wierzchu widoczny jest tylko płaski panel dotykowy.

WSZECHSTRONNA. System współpracuje ze wszystkimi 
zamkami elektrycznymi. Otwarcia dokonuje się poprzez 
wpisanie ustawionego cztero- do dziesięciocyfrowego 
kodu. Wrażliwa na dotyk klawiatura rozpoznaje wzory 
ustawione w aplikacji, którą masz w telefonie.

ELASTYCZNA. Można zaprogramować do 99 kodów. 
Każdy użytkownik może uzyskać własny kod dostępu. 
Tak więc np. kod dla personelu sprzątającego możesz 
w każdej chwili usunąć i zastąpić nowym. Podobnie 
jeśli spodziewasz się gości, możesz przypisać im 
indywidualne kody.

Koniec z ciągłym szukaniem kluczy przed wejściem do domu. Skorzystaj z czytnika linii papilarnych lub klawiatury kodowej.
W Internorm te inteligentne urządzenia są zintegrowane z konstrukcją drzwi, zapewniając estetykę i solidność.

NOWOŚĆ: 
czytnik w pochwycie!

ZAMEK MOTORYCZNY:  
BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA W JEDNYM

Okna – Drzwi

Europejski Nr 1
wśród czytników linii papilarnych


