
DOM RS Sigma
Dobra inwestycja

w klucz patentowy.
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Wysoki poziom bezpieczeństwa

Komfort użytkowania

Klucz patentowy chroniony 

znakiem towarowym

Zalety
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Cenisz jakość w dobrej cenie?  
to produkt dla Ciebie!

Twój doradca ds. Bezpieczeństwa:

DOM Security została założona przez Henri Morela w Paryżu. 
Jesteśmy reprezentowani w całej Europie, posiadamy ponad 
20 oddziałów sprzedaży i usług oraz produkujemy w ponad 10 
zakładach produkcyjnych. www.dom-security.com

Ludzie i wartości zasługują na ochronę bez kompromisów. 
Dzięki zaangażowanym pracownikom i ekspertom oraz 
ciągłemu dążeniu do innowacji opracowujemy najwyższej 
jakości rozwiązania w zakresie zamków i kontroli dostępu.

DOORTECH  MASTERKEY                                   
ul. Warszawska 48  42-202 Częstochowa
T  34 360 66 00 ; 34 360 66 01
E masterkey@door-tech.pl



System DOM RS Sigma to markowy system zamykania dla 

klientów ceniących sobie wysokie bezpieczeństwo i 

jednocześnie zwracających uwagę na koszty. Niezależnie 

od tego, czy chodzi o nową budowę, czy remont - wartości 

majątkowe lub firmowe muszą być dobrze chronione. 

Zaprojektowany system blokujący, DOM RS Sigma oferuje 

komfort, jakiego można oczekiwać od nowoczesnego 

systemu dla wkładki bębenkowej. Masz potrzeby w 

zakresie bezpieczeństwa, oferujemy odpowiednie 

rozwiązanie.

Bezpieczny, szybki i niezawodny.

DOM RS Sigma
Dobra inwestycja w 
klucz patentowy.
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 WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 

 Dzięki 6 kołkom po każdej stronie cylindra plus 

bocznym kołkom profilowym wkładka jest bardzo 

trudna do otworzenia.  Dodatkowo boczny nawiert na 

kluczu utrudniają znacząco duplikowanie klucza.

WYSOKI KOMFORT UZYTKOWANIA 

Klucz patentowy wykonany jest ze stopu mosiądzu "new 

silver" gwarantującego wysoką odporność na ścieranie.     

CERTYFIKAT VDS

 Najwyższa odporność na włamanie potwierdzona w 

niezależnym instytucie badawczym zgodnie z normą 

VdS.

Zalety
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Szczegóły

1 DODATKOWE BOCZNE SZTYFTY

  Ochrona przed duplikowaniem kluczy

2 PROFIL KLUCZA

  Ochrona patentowa, znak towarowy

3 KLUCZ WYKONANY Z SUROWCA NEW SILVER

     Najwyższa oporność na ścieranie 

4   ZABIERAK STANDARD LUB ZĘBATKA

5/6/7 ELEMENTY RYGLUJĄCE

 W części wykonane ze stali utwardzanej o zmiennym 

kształcie w celu uniemożliwienia otwarcia nowoczesnymi 

metodami manipulacyjnymi   
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możliwość zastosowania we wszystkich typach zabezpieczeń

DOM RS Sigma;
System blokujący oraz profil klucza chroniony znakiem towarowym

®®




