
VYTVORTE SI
JEDNODUCHO ONLINE

VAŠE VCHODOVÉ DVERE

Hliníkové vchodové dvere 2019 
JESENNÁ AKCIA

*Akcia platí od 17.10. – 20.12.2019 pre všetky Internorm hliníkové vchodové dvere.
 Platí pre objednávky v čase akcie a iba pre koncových spotrebiteľov. 

Výnimkou sú akciové modely vchodových dvier 2019.

50 % ZĽAVA

na skener prsta, 

klávesnicu  

a elektrický zámok*

Online-dizajnér dvier



Viac informácií u Internorm partnera a na www.internorm-okna.sk

Polomotorické alebo plnemotorické vchodové dvere 
ponúkajú v dnešnej dobe jednoducho viac komfortu a 
bezpečnosti. Neuzamknuté dvere patria už minulosti.  

Dvere sa už nemusia zamykať alebo odomykať iba 
pomocou kľúča, pretože je možné ich odomknúť 
pomocou elektrického pohonu. Elektrický zámok je 
kombinovateľný so všetkými prístupovými ovládacími 
prvkami. 

BEZPEČNOSŤ NAVYŠE 
PRE VÁŠ DOMOV

FINGERSCANNER - SKENER PRSTA

JEDNODUCHO. Otvorte dvere iba jedným „potiahnutím 
prsta“. Oprávnenia vstupu si ukladáte sami – bez pomoci 
technika alebo PC! 

KOMFORTNE. Váš kľúč máte vždy „po ruke“. Inteligentný 
softvér sa učí pri každom použití a rozozná napríklad aj 
rast detských prstov. 

BEZPEČNE. Váš jedinečný odtlačok prsta je bezpečnejší 
ako kľúč, ktorý je možné ukradnúť alebo stratiť. 

KEYPAD - KLÁVESNICA 
PEKNÝ TVAR. Ekey home integra keypad je zabudovaný 
priamo do krídla dvier alebo steny vedľa dvier. Viditeľný je 
iba ultra plochý dekoratívny prvok. 

KOMPATIBILNE. Systém je kompatibilný so všetkými 
elektrickými vrátnikmi a zámkami. Otvorenie sa uskutoční  
zadaním voliteľného štvor- až desaťmiestneho kódu. 
Prostredníctvom povrchu citlivého na dotyk - Touch-
screen je možné dokonca načítať vzor, rovnako ako je to 
pri mobilných telefónoch. 

FLEXIBILNE. Naprogramovať si môžete až 99 kódov. 
Každý používateľ môže získať svoj vlastný prístupový 
kód. Tak môže byť napríklad prístupový kód pre uprato-
vací personál kedykoľvek vymazaný a nahradený novým 
kódom. 

Už žiadne nepríjemné hľadanie kľúčov v taške vďaka skeneru prstu alebo klávesnici. Tieto inteligentné systémy sú umiest-
nené na Internorm krídle dvier, resp. plošne lícujúce s dverným krídlom alebo integrované do madla. 

NOVINKA: ekey arte integrovaný 
do krídla dvier

VĎAKA ELEKTROMOTORICKÉMU ZÁMKU:  
BEZPEČNOSŤ AJ KOMFORT


