Vážení obchodní partneři,
děkujeme Vám za důvěru, kterou vkládáte v naše produkty a služby. Téměř rok po úspěšném
nasazení programu EG-line wings jsme připravili novinky, abychom Vám pomohli v prodeji
produktů KABA a GEGE.
Plníme naše sliby:
• Zákazníci dostali vždy za svoje objednávky nad 5000,- Kč bez DPH slevy, na které mají nárok.
• Velké oblibě se těší naše pravidelné školení sjednocování a oprav vložek GEGE AP2 pro.
• Prodáváme našim partnerům náhradní díly, aby dokázali pružně reagovat na požadavky
zákazníků sjednocováním, nebo opravou vložek na počkání a tím zlepšit svoje služby.
• Naši stálí partneři mají možnost objednávat vložky v jejich vlastním profilu, s vlastní ražbou na
hlavě klíče, kartou s vlastním logem a adresou provozovny.
Rozšířili jsme věrnostní bonusový program:
Při odběru vložek v ceně od 4000,- do 4999,- Kč bez DPH máte dopravu zdarma.
Při odběru vložek v hodnotě nad 5 000,- bez DPH získáváte ke svému rabatu
jednorázově dodatečnou slevu 5% a olej pro údržbu vložek.
Při odběru polotovarů AP2pro nad 300 ks získáváte cenu 15,20 Kč na místo
původních 17,20 Kč bez DPH.
Při odběru polotovarů GEGE vlastní profil nad 300 ks získáváte cenu 27,- Kč na místo původních
29,- Kč bez DPH.
Kvalita podporovaná policií ČR a ministerstvem vnitra:
Výrobky, které Vám dodáváme, doporučuje policie ČR a ministerstvo vnitra.
To Vám dává jednoznačnou záruku, že si Vaši zákazníci koupí produkty, které
zvýší jejich bezpečnost a to je pro ně to nejdůležitější. Ochranná známka
bezpečné země, která je na obalech našich produktů, pomáhá Vašim
zákazníkům v orientaci mezi certifikovaným a levným necertifikovaným
výrobkem.
Těšíme se na další spolupráci a doufáme, že oceníte novinky v našem programu EG-line wings.
Řídíme se Vaším přáním, potřebami a očekáváním. Proto děláme věci jinak!
Jsme ve spojení
Ing. Petr Fráz
ředitel společnosti

Hledejte takto označené krabičky a máte jistotu.

Bezpečnostní cylindrická vložka GeGe - pExtra
vysoká bezpečnost, kombinace bezpečnostní třídy RC 3 a RC 4

- BT RC 3 a BT RC 4 dle ČSN EN 1627, NBÚ
- patentově chráněný profil klíče do r. 2022
- ochrana proti SG/Bumpkey metodě
- odolnost proti vyhmatání, vyplanžetování
- odolnost proti odvrtání
- vhodné pro systémy generálního klíče
- vhodné pro kombinaci s elektronickými
přístupovými systémy (čipové čtečky)
- kopie klíče pouze na základě bezpečnostní karty

Centrovací kolík zabraňuje, aby se manipulační klíč
dostal do kontaktu s bubínkovým stavítkem, což
100% je účinná ochrana proti Bumpkey metodě.

Jeden chytrý klíč stačí!

Bezpečnostní cylindrická vložka KABA - EXPERT
švýcarská technologie, patentová ochrana, BT RC 4

Společnost EG - LINE a.s. je oficiálním distributorem
licencovaných vložek GEGE a KABA na českém trhu,
které mají ochrannou známku “BEZPEČNÁ ZEMĚ”.
Hledejte produkty GeGe a KABA s logem BEZPEČNÁ
ZEMĚ na obalu.

Oblasti použití vložek KABA:
- rodinné domy
- bytová zástavba
- podnikatelská a průmyslová zařízení
- hotely, penziony
- školy, univerzity, kliniky
- kancelářské domy
- veřejná zařízení, muzea
- energetické zásobování
- veřejná doprava

- BT RC 4 dle ČSN EN 1627:1012, NBÚ
- 4 řady radiálně uložených stavítek
- registrovaný, patentově chráněný profil
- ochrana proti SG/Bumpkey metodě
- odolnost proti vyhmatání, vyplanžetování
- odolnost proti odvrtání, vytržení, vandalismu
- modulární systém sestavení umožňuje použít
vložku v dalších formách (visací zámky, půlvložky,
vložky s knoflíkem, apod.)
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- oboustranný důlkový klíč
- vhodné pro systémy generálního klíče
- vhodné pro kombinaci s mechanotronickými
přístupovými systémy (čipové čtečky)
- kopie klíče pouze na základě bezpečnostní karty
- investiční úspora: vložka či uzamykací systém
může být kdykoliv rozšířen a integrován
do elektronického uzamykacího systému

Hledejte takto označené krabičky a máte jistotu.

Bezpečnostní cylindrická vložka GeGe - AP2 pro
doporučený stupeň bezpečnosti, bezpečnostní třída RC 3

- BT RC 3 dle ČSN EN 1627
- právně chráněný profil
- překrytý profil klíče
- ochrana proti SG/Bumpkey metodě
- odolnost proti vyhmatání
- odolnost proti vyplanžetování
- odolnost proti odvrtání
- kopie klíče pouze na základě identifikační karty

Patentovaný centrovací kolík zabraňuje,
aby se manipulační klíč dostal do kontaktu
s bubínkovým stavítkem.
Paracentrický profil klíče zabraňuje překonání
vložky planžetováním a vyhmatáním.
Jeden chytrý klíč stačí!

Bezpečnostní uzamykací systémy SGHK KABA
GeGe - pExtra combi RC 3 a RC 4

pExtra SA RC 4

pExtra RC 3
- systémy generálního klíče v kombinaci
bezpečnostní třídy RC.3 a RC.4 společně
pod jedním klíčem a v ekonomické úpravě RC.3
pExtra combi
- patentově chráněný profil
- ochrana proti SG/Bumpkey metodě
- odolnost proti odvrtání, nedestruktivní metodě
vyhmátnutí
- plně certifikovaný produkt

- EG-line a.s. – specialista na uzamykací systémy
- spolehlivá řešení od návrhu po realizaci a 24h
servis
- odborné poradenství
- kvalita za příjemné ceny
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pExtra combi RC 3

