
Jak działa system klucza generalnego GERDA
MASTER KEY

System klucza Master, to klucze oraz różnego rodzaju zamknięcia wykonane w
taki sposób, że przy pomocy jednego klucza można otworzyć określoną przez
zamawiającego system liczbę zamknięć. System Klucza Generalnego może się
składać z różnego rodzaju wkładek bębenkowych (patentowych), kłódek,
wkładek do zamków nawierzchniowych, zamków przemysłowych, zamków
meblowych, itp.

 

Jakie korzyści daje system Master Key?

w sytuacji zagrożenia drzwi mogą być otwarte za pomocą jednego klucza,●

kontrola przed nieautoryzowanym dorobieniem kluczy – profil klucza zastrzeżony i opatentowany,●

właściciel systemu określa liczbę kluczy oraz osoby uprawnione do otwarcia poszczególnych●

pomieszczeń,
dobrze zaprojektowany system pozwala na istotne ograniczenie liczby kluczy funkcjonujących na●

danych obiekcie, co w prosty sposób przekłada się na obniżenie kosztów zakupu,
możliwość zamówienia dodatkowych kluczy i wkładek przez osoby uprawnione, bez potrzeby●

wychodzenia z domu,
nasz produkt jest wysokiej jakości, co gwarantuje właściwe funkcjonowanie wszystkich zamknięć●

przez długi czas,
możliwość realizowania systemu etapami.●

 

System Master Key, to komfortowe rozwiązanie

Irytuje Cię codzienne szukanie właściwego klucza?●

Możesz mieć jeden klucz do wszystkich zamków, korzyścią takiego rozwiązania jest prosta i szybka●

komunikacja wewnątrz obiektu.

 

System wkładek ujednoliconych – wszystkie wkładki otwierane są tym samym kluczem. 

 



 

 

System klucza głównego – klucz Master otwiera wszystkie pomieszczenia wewnątrz obiektu.
Poszczególne pomieszczenia otwierane są tylko kluczami indywidualnymi. 

 

 

 

System wkładki centralnej – klucze indywidualne do jednego pomieszczenia (mieszkania)
otwierają także pomieszczenia/drzwi wspólne (furtki, klatki schodowe, wejście do garażu, śmietnika,
itp.). Szczególnie przydatny w osiedlach mieszkaniowych. 
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System Klucza Centralnego – dedykowany do dużych budynków biurowych, przemysłowych, szkół,
szpitali, itp. W zależności od struktury organizacyjnej instutucji w systemie funkcjonuje kilka grup
kluczy podlegających nadrzędnemu kluczowi Master obsługującemu cały system. 

 

 

 

Wkładką dedykowaną dla systemu jest MarK100

Konstrukcja sześciozapadkowa;●

Ochrona przed przewierceniem – kołki antyrozwierceniowe bębenka i korpusu oraz kulka w●

bębenku;
Zabezpieczenie przed otwarciem metodami wibracyjnymi;●

Ponad 100 000 kombinacji;●

Półwkładki z nastawnym zabierakiem;●

Dostępność wkładek z zębatką i z gałką;●

Możliwość wykonania wkładek w systemie AB;●

Dostępność kłódki mosiężnej S60 bądź uniwersalnej na półwkładkę;●

Profil klucza zastrzeżony i opatentowany w urzędzie patentowym, niedostępny w punktach●

dorabiania kluczy;
Ochrona profilu klucza przed nieuprawnionym kopiowaniem;●

Obudowa i bębenek wykonane z mosiądzu;●

Możliwe rodzaje wykończenia powierzchni: nikiel i mosiądz;●

Klucze wykonane z mosiądzu wysokoniklowego●

Możliwość połączenia z zamkiem Gerda Lock.●
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Jak prawidłowo wykonać pomiar wkładki?

Zmierzyć odległość od osi zamka do krawędzi drzwi (wymiar A) i dodać wymiar grubości1.
stosowanego szyldu.
Zmierzyć odległość od osi zamka do krawędzi drzwi (wymiar B) i wymiar grubości stosowanego2.
szyldu.
Otrzymane wymiary określają dopuszczalny wymiar wkładki. Przesłane pomiary pozwalają na
sporządzenie wyceny systemu.

 

 

KONTAKT Skontaktuj się z Działem Master Key, nasz pracownik pomoże Ci dobrać odpowiednie
rozwiązanie, dopasowane dla Twoich potrzeb
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KONTAKT

Gerda 

E-mail: biuro@gerda.pl

WWW: www.gerda.pl

Tel: +48 22 329 10 30
Fax: +48 22 329 10 94
Adres:
Sokołowska 49
05-806 Komorów
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