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EPS. Det bästa stiftsystemet
EPS skyddar privatabostäder och fastigher med bra 
funktionalitet och struktur för komplexa låssystem. Det 
gör att EPS är ett populärt alternativ för användning 
i kontorsbyggnader, fabriksbyggnader, restauranger, 
idrottsanläggningar och bostäder. EPS är ett framgångsrikt 
resultat av kontinuerlig utveckling av EVVA:s beprövade 
stiftsystem. Tillförlitligheten gör EPS till det bästa stiftsystemet.

Fördelar med EPS
 › En nyckel till allt
 › För tydligt strukturerade låssystem 
 › Många varianter
 › Patentskydd fram till 2041



EPS. En profil, många detaljer
EPS är ett stiftsystem med 5 till 7 aktiva, fjädrade 
avläsningselement med upp till 20 extra sidokodningar. 
Det integrerade manipulationsskyddet i cylindern och de 
dubbelverkande låsstiften erbjuder en hög säkerhetsnivå. 
EPS-nyckeln är en robust nyckel i nysilver. Cylindern finns i alla 
möjliga utföranden som tex. Oval, rund eller europacylinder.

Ergonomisk och funktionell
EPS-nycklarna kan beställas med ergonomiskt 
plastgrepp i olika färger. Färgkodningen hjälper 
dig att skilja nycklarna åt.



Hög säkerhet
Beställning av nyckelkopior, cylindrar och låsscheman kan 
göras hos licensierad EVVA-partner. Med uppvisande av giltig 
legitimation, rekvisition eller säkerhetskort.

Profilera säkerhetsfunktionerna
Den tillförlitliga teknologin hos EPS-cylindern ger långvarigt 
skydd mot illegala öppningsmetoder.

Borrskydd Dragskydd



Professionell EVVA-service
Sedan 1919 har kundnytta varit i fokus för EVVA. Resultatet 
är marknadsorienterade produkter, bra projekteringstjänster 
och utmärkta kunskaper om låssystem.

Låssystem från proffs
I ett låssystem fastställs vem som ska ha 
behörighet till vad och hur. EVVA har 100-
årig erfarenhet av låssystem när det gäller 
projektering och systemberäkning

Mekanik och elektronik
EVVA är en av få tillverkare som utvecklar 
och tillverkar sina elektroniska och 
mekaniska lösningar i den egna fabriken 
placerad i Wien. Utvecklingen styrs av 
kundernas behov av låssystem världen över.

Teknisk rådgivning
EVVA är din tillförlitliga partner. EVVA står 
vid din sida – oavsett om det gäller tekniska 
frågor om våra produkter eller projektering 
av låssystem.



Innovation made in Austria

Vi är ett tillförlitligt 
familjeföretag som 
forskar, utvecklar, 
tillverkar och agerar 
med respekt och fokus 
på samarbete i mer än 
100 år. EVVA – ledande 
tillverkare av mekaniska 
och elektroniska 
tillträdessystem i Europa!



www.evva.com

I.F
D

.B
2C

.E
PS

.S
SV

 | 
22

R1


