
Winkhaus – Competentie is de weg naar de beste oplossing.

Al sinds 1854 kiest Winkhaus altijd voor kwaliteit – zon-

der compromissen, maar met veel succes. Met talrijke inno- 

vaties hebben wij de kwaliteitsnormen voor vensterbeslag, 

deurtechniek en veiligheidsvergrendelingen voor deuren con-

tinu verder ontwikkeld. Winkhaus-producten weerspiegelen de 

nieuwste stand van de techniek – “engineered in Germany”.
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Winkhaus Nederland B.V.

Landauer 29

3897 AB Zeewolde

T     +  31 36 522 77 44

F +  31 36 522 43 33

www.winkhaus.nl 

verkoop@winkhaus.nl

Uw Winkhaus-partner:

keyTec N-tra 

Het keersleutelsysteem 

voor uw woning

keyTec N-tra 

Beveiligde individuele sluiting

Het aanbod aan mechanische sluitsystemen is nauwelijks nog 

te overzien. Er bestaat echter een oplossing voor het eigen huis, 

die u zonder problemen zal overtuigen: het nieuwe keersleutel-

systeem keyTec N-tra van Winkhaus.

Een sluitsysteem dat altijd past

Met keyTec N-tra voldoet Winkhaus aan de speciale behoeften 

van particuliere opdrachtgevers en huiseigenaren. Alle deuren op 

het perceel, inclusief poort, garage, woning en bijgebouwen, laten 

zich op verzoek met één enkele sleutel openen. Eindelijk kunt u 

die sleutelchaos achter u laten.

Slim en comfortabel

Keersleutels zijn in de meest algemene zin eenvoudig in het gebruik. 

Het keyTec N-tra Systeem van Winkhaus biedt echter heel bijzonder 

gebruiksgemak. Met de nieuwe tip en de verticale insteek laat de 

sleutel zich nu nog gemakkelijker en doeltreffender invoeren.

Patent
wettelijk

beschermd



Zo veelzijdig kan beveiliging zijn

Wanneer u voor thuis een comfortabele oplossing zoekt, is het 

keersleutelsysteem keyTec N-tra precies de juiste keuze. Dit  

uitgekiend sluitsysteem van Winkhaus weet niet alleen te over-

tuigen door een standaard bescherming tegen uitboren en 

picking, maar ook door een individuele veiligheidskaart. Alleen 

met deze kaart kunt u sleutels nabestellen. U krijgt topkwaliteit 

tegen een faire prijs en de garantie van een milieuvriendelijke 

productie in onze eigen fabrieken in Duitsland.

Comfort dat zijn gelijke niet kent

Voortaan heeft u nog slechts één sleutel voor alle deuren nodig: 

Met het keyTec N-tra systeem wordt een ingewikkeld sluitsysteem 

flexibel, want dankzij de flexibele sleutelgeometrie en de keermo-

gelijkheid is het inbrengen van de sleutel zeer gemakkelijk. De in-

bouw in het eigen huis, winkelruimten en kleinere bedrijven zijn 

gemakkelijk en kostenefficiënt uit te voeren. En zodra het systeem 

effectief wordt gebruikt, zal het u bij het dagelijks gebruik volledig 

weten te overtuigen.

keyTec N-tra: Combineert veiligheid 

en gebruiksgemak

Perfect voor de eigen woning  

en kleinere gebouwen

Technische eigenschappen

+ Zes geveerde massieve stiften per zijde

+ Additioneel met max. 5 veerloos aangestuurde 

   sperstiften

+ Boorbeveiliging door geharde roestvrijstalen stiften

+ Standaard beveiliging tegen manipulatie door speciale stiften

+  Hoge nasluitbeveiliging door talrijke blokkeringen 

en verschillende sluitniveaus

+ 13,5 mm-sleutelschacht voor modern veiligheidsbeslag

+ Patentrechtelijk beschermd

+ Volgens DIN 18252 en DIN/EN 1303 geproduceerd

Clever tot in het detail

+  Ergonomisch gevormde sleutel uit slijtvast nieuwzilvermateriaal 

+ Modern sleutelontwerp

+  Afgeronde sleutelvorm ontziet broekzakken en handtassen

+ Comfortabele horizontale sleutelinbreng

"De profielaftasting d.m.v.  

de vangstiftfunctie maakt het 

volledige systeem nog veiliger."

Sebastian Buschmann,

Vakdealer voor veiligheidstechniek

keyTec N-tra voldoet aan alle eisen met bravoure:

+  Betrouwbaar en veilig: dankzij intelligente 

   techniek "made in Germany"

+  Hoogwaardig: door het gebruik van 

veredelde oppervlakken

+  Comfortabel: dankzij het gebruiksvriendelijke 

ontwerp

Met een gelijksluiting opent u met één sleutel alle deuren.

Hier als voorbeeld een eengezinswoning:

VOORDEUR KELDERDEURGARAGE

Sperstift

Profielaftaststift

Ribbeprofiel

6 stiftsluitingen Verlengde sleutelschacht

Ergonomische sleutelkop


