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Oboustranná cylindrická 

vložka: Jako standardní cylindrická 

vložka, se speciálními zamykacími 

palci nebo s doplňkovými funkcemi.

Ylindrická půlvložka: Univer-

zální použití u mnoha přídavných 

zámků.

Visací zámek: K dostání také s 

extra tenkým nebo prodlouženým 

třmenem.

 Lamelová cylindrická vložka: V 

provedení s různými lištami, vhodná 

pro nejrůznější dopisní schránky.
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Spínací cylindrická vložka: S 

mikro spínači pro ovládání externích

elektronických příkazových zařízení.

Vnější schránková vložka: 

Zamyká a odemyká poštovní schrán-

ky z vnější strany dveří.

Knofl íková cylindrická vložka: 

Knofl ík cylindrické vložky lze 

libovolně vybrat a vyměnit.

Klíč s SE-Transpondérem: 

Maximálně pohodlné ovládání díky 

kombinaci mechaniky a elektroniky.
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Bezpečnost má svůj název,

přesněji řečeno značku – BKS.

BKS GmbH, člen podnikové skupiny Gretsch-Unitas, znamená více než 

100 let zkušeností ve vývoji a výrobě vysoce kvalitních zamykacích 

systémů. Již od začátku výroby první klasické cylindrické vložky v roce 

1938 je společnost BKS GmbH dodnes jedním z lídrů trhu zabývajících 

se technologií zamykání a bezpečností.

Zamykací systémy od BKS nabízejí individuální řešení dle požadavků 

zákazníků. Jejich výroba splňuje nejvyšší standardy kvality. Výběrem 

systému zamykání BKS se rozhodujete pro špičkovou kvalitu, 

bezvadnou funkci a moderní design. Důraz na inovaci u všech 

výrobků BKS dokládají četné patenty a certifikáty. Ty všechny vám 

nabízí flexibilní možnosti přizpůsobení, i v případě dodatečného 

zabudování zařízení do stávajícího systému.

Zamykací systém livius nabízí svým produktovým programem 

široké spektrum cylindrických vložek pro různé účely použití – 

rovněž jako dodatečné doplnění nebo rozšíření vašeho zamy-

kacího systému.

Rozhodnutím pro zamykací systém livius si ponecháte otevřeny 

všechny možnosti pro pozdější rozšíření systému zamykání i 

o elektronické komponenty.

Zeptejte se ve specializovaném obchodě. Rádi vám poradíme.
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Váš specializovaný obchod se zabezpečovací technikou.

Další produkty podnikové skupiny Gretsch-Unitas naleznete na domovské stránce 

www.g-u.com.
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Tradiční a moderní –

značka BKS

VÍCE BEZPEČNOSTI

Systém s oboustrannými 

klíči

Produktový program –

jeden klíč pro všechny případy
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Dokumentovaná bezpečnost –

prokazatelná ochrana

Registrované zamykací systémy BKS jsou dodávány s příslušnou 

bezpečnostní kartou. Tato karta vám slouží jako průkaz vlastnictví a 

obsahuje všechny specifické údaje pro doobjednání cylindrických 

vložek a originálních klíčů. Bezpečnostní karty BKS lze načíst také ve 

vašem specializovaném obchodě.

             Cylindrická vložka: správná volba – 

nejen v oblasti bezpečnosti

Cylindrické vložky livius vycházejí z osvědčeného uspořádání stavítek

do jedné řady a vynikají moderní mechanikou oboustranných klíčů. 

Zamykací systém standardně disponuje 6 dělenými stavítky. Cylindrické 

vložky jsou vhodné pro různá použití a jsou k dispozici v různých 

funkčních variantách.

        Pohodlné ovládání: Jádro cylindrické vložky disponuje profilem 

pro oboustranný klíč a také naváděním pro klíč, díky čemuž se dá klíč

snadněji zastrčit.

        Ochrana proti manipulaci s vložkou: Stavítka v těle vložky na 

ochranu proti vyháčkování a odvrtání a boční blokovací zarážky jsou 

součástí účinného bezpečnostního paketu. Zaručují bezpečnost v 

oblasti ochrany proti odvrtání a vytažení vložky násilným způsobem.

        Speciální funkce: Důležité vlastnosti jako nouzové funkce, 

prostupová a také volnoběžná jsou umožněny díky nejrůznějším 

druhům spojek. Díky tomu lze tak cylindrickou vložku ovládat i tehdy, 

pokud je na druhé straně vložky zastrčen příslušný klíč.

  Vysoká flexibilita: Kombinace 

cylindrických vložek s a bez 

blokovací lišty umožňuje systém 

zamykání s různými stupni 

zabezpečení

  Sériová ochrana proti vyháčkování

  Ochrana proti odvrtání a vytažení 

vložky násilným způsobem 

  Průběžná spojka – funkce, která 

zabraňuje zablokování 

zastrčenými klíči

  Větší komfort právě u vysokých 

nebo těžkých dveří; zvětšená

plocha hlavy klíče zaručuje 

pohodlné otevírání a zavírání 

pomocí cylindrické vložky

  Prodloužené tělo klíče – optimální 

pro použití u bezpečnostních 

kování s krytem proti odvrtání.

  Klíč lze zastrčit z obou dvou stran

  Výrazný design: Modrá kulička je 

značkou kvality BKS a zdůrazňuje 

symetrii oboustranného klíče

  Certifikováno dle EN 1303

a DIN 18252

Livius je ideálním systémem s oboustrannými klíčem, pokud máte doma 

zabudovánu moderní, mechanickou zabezpečovací techniku s registrovaným 

profilem klíče, nebo pokud byste rádi zařídili svůj vícegenerační rodinný dům 

nebo svoji provozovnu vlastním zamykacím systémem. Kromě vhodných funkcí 

a vybavení vám cylindrické vložky v systému livius nabízí možnost 

dodatečného rozšíření.

Speciální vlastnosti:

Doobjednání klíčů 

pouze s bezpečnostní 

kartou

Systém s oboustrannými klíči             –

vyšší komfort v každé situaci

Značka livius přesvědčí jako moderní zamykací systém s technikou 

oboustranných klíčů. Díky platnosti patentu až do roku 2024 jsou 

cylindrické vložky livius dlouhodobě maximálně zabezpečeny.

Oboustranné zasouvání klíče vám nabízí maximálně pohodlné ovládání 

a klíče s inovativním provedením zasouvané plochy v systému livius SL 

vám zaručují efektivní ochranu proti zkopírování.

Díky kombinovatelnosti klíče s SE-Transpondérem jsou elektronické 

knoflíkové cylindrické vložky hodnotným doplňkem systémů zamykání 

livius.

Inovativní zamykací systém,

který přesvědčí

Cylindrické vložky             – 

moderní technika pro vaše nemovitosti
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