Klamki, które mają w sobie zamki.

Historia
1974
Ingersoll Rand przejmuje Schlage
i otwiera nowe fabryki.

1910
Walter Schlage otrzymuje patent na
pierwszy zamek do drzwi.

1921
Patent na zamek push button –
sprzedawany do dnia dzisiejszego.

1940
Walter Schlage dostaje nagrodę
Modern Pionier za swoje
osiągnięcia.

1994
Nowa powłoka zamków odporna na
korozje. Schlage daje 25 lat
gwarancji.

1999
Wprowadzony zostaje nowy system
zabezpieczenia kluczy.

2005
Kampanie handlowe na temat
emocjonalnych korzyści z poczucia
bezpieczeństwa.

2006
Schlage wprowadza pierwsze
elektroniczne zamki i rygle
z klawiaturą kodową.

2010
Pierwszym dystrybutorem
Schlage w Europie

Marka
Ponad 100-letnia tradycja marki Schlage
wyznacza całkowicie nową interpretację jakości i
funkcjonalności zamków, klamek i innych systemów
zabezpieczeń drzwi. Wszystkie produkty z oferty
Schlage zostały zaprojektowane i wykonane w
myśl zasady: trudno wejść - łatwo wyjść.

Różnorodność dostępnych funkcji pozwala w
precyzyjny sposób dopasować produkt do wymagań
nawet
najbardziej
wymagających
klientów.
Wszystkie produkty wyposażone są w funkcję
zamków awaryjnych, dzięki której jednym
pociągnięciem klamki lub przekręceniem gałki
zwalniamy wszystkie rygle i zatrzaski, ułatwiając w
ten sposób
szybką ewakuację w sytuacjach
awaryjnych.

Rynek mieszkaniowy

Klamki i gałki –
różnorodność wzorów i
kolorów, liczne funkcje do
wyboru.

Zestawy do drzwi
wejściowych –
eleganckie i stylowe a zarazem
nowoczesne i proste, całkowita
nowość na rynku.

Zamki Elektroniczne –
nowoczesny system zamykania
drzwi bez konieczności
używania klucza.

Dożywotnia gwarancja
dzięki wieloletniej tradycji, ciągłym ulepszeniom naszych produktów oraz zastosowaniu najlepszych gatunkowo
materiałów, firma Schlage udziela na swoje produkty przeznaczone na rynek mieszkalny dożywotniej gwarancji
zarówno na kolor jaki i mechanizm*

*nie dotyczy koloru 716

Rynek komercyjny

Klamki z zamkami –
bardzo wytrzymałe,
przeznaczone do miejsc o
różnym stopniu natężenia
ruchu. Funkcje dobierane
zgodnie z przeznaczeniem.

Gałki z zamkami –
eleganckie i stylowe, a zarazem
bardzo wytrzymałe i poręczne,
przeznaczone do różnego typu
budynków o różnym stopniu
natężenia ruchu.

Zamki wpuszczane –
Nowy wymiar bezpieczeństwa,
zabezpieczenia pożarowe,
niezależnie montowane klamki,
awaryjne funkcje zamka i wiele
innych innowacyjnych
rozwiązań.

1 000 000 cykli gwarantowanych i do 7 lat gwarancji wyznacza zupełnie inną jakość produktów

Master key
1. Czy Twój klucz można dorobić w każdym
punkcie ślusarskim?
2. Kiedy ostatnio zmieniałeś zamki w swoim
budynku?
3. Czy wiesz gdzie są twoje klucze główne
(kodowe)?
4. Jak często zwracane są klucze od ludzi,
którzy zmieniają miejsce zatrudnienia lub
zamieszkania?
5. Czy miałeś kiedykolwiek problem z ginącym
sprzętem, materiałami biurowymi lub
przeciekami informacji?

„System klucza” to dwa podstawowe elementy.
Pierwszy to poziom zabezpieczeń tworzony przez
zamki i klucze, których używasz. Drugi, to
efektywność zarządzania kluczami. Współpracując
razem, te dwa elementy określają bezpieczeństwo
twojego budynku.

Zabezpieczenia elektroniczne
czytniki dłoni
Marka
Schlage
to
lider
w
dziedzinie
elektronicznych systemów zabezpieczeń. W ofercie
znajdują się różnego typu czytnik kart, dłoni,
odcisków palców jak również pełne systemy kontroli
dostępu SMS (Security Management System).

Wkrótce w ofercie
Schlage link
Schlage Link pozwala na zdalne
monitorowanie Twoich drzwi i
zapewnia wejście do Twojego domu
dzięki
wykorzystaniu
bezprzewodowej łączności za pomocą
fal „Z-Wave”. Z każdego komputera
lub z telefonu komórkowego z
dostępem do Internetu możesz
zamknąć
lub
otworzyć drzwi,
zobaczyć co w danym momencie
dzieje się w domu dzięki możliwości
podłączenia zdalnej kamery, włączyć
lub wyłączyć światło lub sterować
termostatem.

Belki antypaniczne
i przeciwpożarowe
Von Duprin oraz Falcon projektuje
i wytwarza urządzenia zamykające
zgodnie z normami ISO 9001 oraz
standardami
międzynarodowymi.
Szerokie spektrum funkcji takich jak
odporność ogniowa klasy A lub B,
opcje elektroniczne oraz antypaniczne i duży wybór stylów
sprawia, iż jest to odpowiednie i
mądre rozwiązanie dla twojego
budynku.

Samozamykacze
Samozamykacze firmy LCN to
produkt, który wyznacza standardy
dla środowisk komercyjnych o bardzo
dużym natężeniu ruchu. Każdy z
modeli LCN łączy w sobie trwałość
wykonania
i
niezawodność,
nowoczesny wygląd i zaawansowany
system
bezpieczeństwa.
Produkowane z najwyższej klasy
materiałów, dzięki którym urządzenia
te wytrzymają nawet najcięższe
obciążenia i wiele tysięcy cykli
potwierdzone licznymi certyfikatami.

Wybrane referencje

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym konsultantem lub wizytę na naszej stronie
www.schlage.pl

