
SURPLUSUL DE SIGURANŢĂ

Sistemul de închidere Master Key 

pentru căminul dumneavoastră

Distribuitorul dumneavoastră autorizat în domeniul securităţii
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Contactaţi distribuitorul 

dumneavoastră autorizat

Noul  – 

siguranţă pentru căminul dumneavoastră

Securitate documentată – 
protecţie dovedită

Sistemele cu formulă de în-
cuiere înregistrată de la BKS se 
livrează întotdeauna împreună 
cu cardul de securitate aferent. 
Cardul reprezintă dovada că 
sistemul este proprietatea 

dumneavoastră şi cuprinde 
toate datele necesare pentru 
comanda ulterioară de cilindri 
şi chei originale.

Cardurile de securitate BKS 
pot fi  citite la distribuitorul 
dumneavoastră autorizat. 

Alte produse ale grupului de întreprinderi Gretsch-Unitas puteţi găsi pe site-ul nostru 

web www.g-u.com

www.g-u.com

G-U Ferrom Com. S.R.L.
Starda Oxigenului Nr. 1B
RO-077035 Cernica
Tel. + 40 31 40 25655
Fax + 40 31 40 25656
offi  ce@g-u.ro

p p

n domeniul securităţii

Marca helius este un sistem de închidere mic, dar efi cient pentru 
case private şi locuinţe personale. Confortul sporit datorat tehno-
logiei cu cheie reversibilă şi protecţia standard anti-lovire (picking) 
creează din helius un sistem de închidere sigur şi ieftin pentru 
căminul dumneavoastră.

Sistemele de închidere deja existente pot fi  extinse fără probleme 
şi, întrucât brevetul este valabil până în anul 2024, cilindrii helius 
vă oferă o securitate fi abilă.

Un sistem de închidere inteligent, 

foarte popular

Confortabil · Ieftin · Sigur



Tradiţie şi continuitate – 

marca BKS

Securitate de la BKS – organizat şi protejat până 

la cel mai mic detaliu

Siguranţa are un nume sau, mai bine spus, este o marcă. BKS GmbH, 
membră a grupului de întreprinderi Gretsch-Unitas, reprezintă 
peste 100 de ani de experienţă în fabricarea sistemelor de închidere 
de înaltă calitate. De la dezvoltarea cilindrului rotund în anul 1938 
şi până în prezent, BKS GmbH este unul dintre liderii în domeniul 
tehnologiei de închidere şi securităţii.

Sistemele de închidere de la BKS oferă soluții individuale, adaptate 
situației specifi ce, şi sunt realizate conform celor mai înalte standar-
de de calitate. Alegând un sistem de închidere Master Key de la BKS, 
vă exprimaţi opţiunea pentru sisteme de închidere ultramoderne, 
cu diverse confi guraţii şi funcţii. Numeroasele brevete şi certifi cate 
sunt dovada puterii inovatoare a tuturor produselor BKS. Vă oferă 
fl exibilitate şi numeroase posibilităţi şi în cazul montării ulterioare 
în sistemul existent.

Unicitate evidentă – 

datorită bilei galbene

Cilindrii helius au la bază un rând de pini şi pot fi  utilizaţi foarte 
uşor datorită mecanismului cu cheie reversibilă. Fiind prevăzuţi cu 
o funcţie de urgenţă şi de pericol, aceşti cilindri pot fi  încuiaţi chiar 
şi atunci când este introdusă o cheie în interior. 

Denumit după zeul soarelui din mitologia greacă, helius este ornat 
cu o bilă galbenă.

Sistem cu cheie reversibilă  – tehnologie 

modernă pentru căminul dumneavoastră

Protecţie anti-lovire 

(picking)

Potrivit pentru utilizarea 

în sisteme de închidere 

Master Key

HS

Protecţie prin brevet
2024

Pat.

Adaptat la cerinţele dumneavoastră:

 ■ Siguranţă, protecţie şi confort sporit pentru bani puţini

 ■ Disponibil ca sistem cu formulă de încuiere înregistrată cu 
card de securitate

În cazul sistemelor cu formulă de încuiere înregistrată se 
pot comanda chei suplimentare numai de către persoane 
autorizate, prin prezentarea cardului de securitate

Sistemul cu cheie reversibilă helius este potrivit în special 
pentru:

 ■ Sisteme de închidere cu chei identice pentru locuinţa 
proprie

 ■ Sisteme mici de închidere Master Key pentru case 
cu spaţii locative separate

Avantajele produsului:

 ■ Confort sporit de închidere

 ■ Posibilitatea introducerii 
cheii cu ambele părţi

 ■ Protecţie standard anti-
lovire (picking)

 ■ Chei protejate prin brevet

 ■ Prindere sigură a urechii 
cheii

 ■ Funcţie de urgenţă şi de 
pericol, care împiedică blo-
carea prin chei introduse

 ■ Posibilitate de echipare 
ulterioară; sistemele de în-
chidere helius deja existente 
pot fi extinse fără probleme 
cu cilindri SE electronici cu 
buton

Caracteristicile produsului:

 ■ Cheie din alpaca prevăzută 
cu caneluri pentru axă

 ■ Brevet valabil până în 2024

helius reprezintă sistemul ideal cu cheie reversibilă dacă doriţi 
să vă dotaţi locuinţa sau casa cu un sistem de închidere Master 
Key mecanic, comod, cu cheie identică. Astfel, cu o singură cheie 
puteţi încuia uşa de la intrare, uşile intrărilor secundare şi uşa de 
la garaj. Pentru case multifamiliale puteţi crea un mic sistem de 
închidere Master Key, în cadrul căruia diferitele chei sunt atribuite 
locuinţelor individuale.

Indiferent pentru ce variantă optaţi. Sistemul helius vă oferă întot-
deauna posibilitatea extinderii ulterioare. 


