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Potulují se po chodbách Vašeho domu pochybné osoby, které tam nemají co dìlat?
Máte ve svém domì problém s bezdomovci, zejména v zimním období?

Množí se ve Vašem domì bytové  krádeže? 
Nemáte klíèové hospodáøství Vašich vstupních dveøí pod kontrolou?

 Kolikátou vložku zámku máte instalovanou v tomto roce?

Zajistìte si vìtší bezpeènost Vašeho domu instalací 
vstupního domovního systému. Ochraòte svùj dùm, 
svùj majetek pøed nevítanými návštìvníky. Instalací 
vstupního systému GP ABA ztížíte vstup nevítaných 

osob do objektu Vašeho domu.  

Sestava 1:
snímaè ASBK - elektrický 

dveøní otvíraè - mechanický 
dveøní zavíraè 

Nejèastìjší  sestava 
vstupního dveøního 
systému. Obsahuje 

snímaè bezdotykových 
karet, který po pøeètení 

karty dává impuls 
elektrickému zámku k 

otevøení dveøí. 
Mechanický dveøní 

zavíraè zajistí 
zavøení dveøí. 

Systém zajiš�uje 
základní funkce s 

možností rozšíøení. Funkce Back Check 
(max. úhel otevøení hydraulicky zajištìn) 

a funkce Delay Closing (zpoždìné 
zavírání dveøí).Odolnost proti vylomení: 

od 356 kg.   

Cena  již od 16.000Kè
vèetnì montáže bez DPH (pro bytové úèely 5%) 

Sestava 2: 
snímaè ASBK - dveøní 

elektromagnet - mechanický 
dveøní zavíraè

Sestava 2 - 
(doporuèená) je v 
základní variantì 
funkènì shodná s 
pøedchozí, pouze 

otvíraè je nahrazen 
dveøním 

elektromagnetem. 
Dùkazem maximální 
spolehlivosti tohoto 
zámku je doživotní 
záruka na funkci ze 

strany výrobce. 
Možnost rozšíøení 

funkcí. Opìt obsahuje funkce Back 
Check a Delay Closing. Odolnost proti 

vylomení: od 273 kg

Cena  již od 23.000Kè
vèetnì montáže bez DPH (pro bytové úèely 5%)  

Sestava 3:
snímaè ASBK - 

elektromotorický zámek - 
mechanický dveøní zavíraè 

Sestava využívá elektromotorický zámek 
(nad 200 prùchodù dennì) poskytuje 

vysokou míru zabezpeèení. Pøi každém 
zavøení dochází k samozamknutí dveøí 

na závoru.  Indikace stavu zavøení dveøí.  
Možnost rozšíøení funkcí. Opìt obsahuje 

funkce Back Check a Delay Closing.

 Cena  již od 50.000Kè
vèetnì montáže bez DPH (pro bytové úèely 5%)  

Ve spolupráci se spoleèností  Abloy Czech spol. s r. o. jsme pro vás pøipravili sestavy vstupních systémù 
GP ABA  k zabezpeèení vstupu osob do obytných domù, kanceláøských nebo prùmyslových  objektù. 

Základní komponenty pro funkèní systém:  snímaè bezdotykových karet ASBK, samozamykací zámek 
(elektrický, elektromechanický, elektromotorický nebo dveøní elektromagnet) a dveøní zavíraè zajiš�ující 

automatické zavøení dveøí po prùchodu.
Klasický klíè je v tìchto moderních systémech nahrazen bezdotykovým mediem, nejèastìji ve tvaru kreditní karty nebo 

pøívìšku na klíèe (dále jen karta). Pøiblížením platné karty ke snímaèi ASBK se automaticky odmyká dveøní zámek.  Hlavní 
výhodou bezdotykové technologie je možnost zablokování ztracené karty a tím odpadá nutnost výmìny všech klíèù.  

Níže uvedené sestavy se liší ve zpùsobu uzamykání dveøí a pøedstavují základní varianty vstupních systémù 
rozšiøitelné o pøíslušenství  zvyšující spolehlivost, komfort  a bezpeènost jako napø.: záložní zdroje napájení, 

pohybová èidla, klávesnice  s PIN kódem, otvírací madla, automatické dveøní pohony ad.

Elektrický dveøní
otvíraè - zámek Dveøní 

elektromagnet

Elektromotorický dveøní zámek

Mechanický
dveøní zavíraè 

Automatický dveøní pohon - zajistí nejen vyšší jistotu 
uzavøení Vašich dveøí za všech klimatických podmínek,

ale i napø. komfortní bezbariérový vstup do objektu. 

Snímaè bezdotykových
karet ASBK

Uvedené ceny jsou bez instalace pøívodu el. napájení
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