
KESO 2000S-4000S
 Patentiran varnostni sistem KESO Omega.

ASSA ABLOY, 
vodilno podjetje zaklepnih 
sistemov na svetuwww.keso.si

Swiss made
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Nežen "klik", ki ga 
Omega varovalo ključu 
odda, ko vstavimo ključ 
v cilinder, demonstrira 
švicarsko natančnost in 
visoko tehnološko 
varnost

Zamaknjene vrste profilov za večjo zaščito

Izvrtine različnih oblik za večjo varnost

Več stransko in interaktivno varovanje

Visoka zaščita proti vrtanju

Visoka zaščita proti izvleku

Visoka zaščita proti lomljenju

Zaupajte vaš dom varnosti in zanesljivosti iz Švice.
Keso 2000S-4000S Ω, interaktivna zaščita proti kopiranju

Zaščita proti kopiranju 
vgrajena tako na ključu 
kot v cilindru

Keso 2000S- 4000S OMEGA je nasodobnejši 
cilindrični vložek. Zasnovan, patentiran in izdelan v 
Švici. Vrhunska varnost, zanesljivost delovanja in 
natančnost izdelave, po najvišjih mednarodnih 
tehnoloških standardih, so garancija dolgoletnega 
zanesljivega in učinkovitega varovanja. Če ste si 
vedno želeli, da bi bil vaš dom, vaša družina ali vaše 
podjetje v najbolj skrbnih rokah, je to zdaj mogoče. 
Cilindrični vložek KESO 2000S-4000S Omega bo 
garantirano poskrbel za učinkovito varovanje 
vašega premoženja.

V cilindričnem vložku KESO 2000S-4000S Omega 
se skriva tolikšno število sestavnih delov, da gre 
njegov mehanizem skoraj primerjati z urarskimi. 
Trdna zgradba, interaktivni zatiči ter patentirani 
element Omega zagotavlja visoko zaščito pred 
odpiranjem z vsemi znanimi vlomilskimi orodji. 
Zaščita proti lomljenju cilindra, proti vrtanju ter 
izvleku cilindra.  
Mednarnodna dolgoletna pravna zaščita proti 
nepooblaščenemu kopiranju ključev pa je 
zagotovila, da bo vaša varnost res popolna.

Omega patent
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Ključ, ki vam bo odprl svet

Barvna kapa zagotavlja, da lahko hitro in 
enostavno identificiramo uporabnika (osebo, 
oddelek ali zaposlenega). 

Poseben dizajn in oblika pa nudita všečen videz 
ključa z izjemnim oprijemom v roki.

1. Ključ za mehatroniko 
z Ω: 20.812.010

 z Ω: 40.812.010
2. Ključ z barvno kapo  

z Ω: 20.970.010
 z Ω: 40.970.010

3. Dolgi ključ z barvno 
kapo 
z Ω: 20.810.010

 z Ω: 40.810.010  
Extra dolgi ključ z 
barvno kapo   
z Ω: 20.811.010

 z Ω: 40.811.010

4. Trapezni ključ   
z Ω: 20.208

 z Ω: 40.100 
 Okrogel ključ  

z Ω: 20.214
 z Ω: 40.102

Barvna lestvica 
za KESO ključe z barvno 
kapo:
Številka artikla: 20.970
              40.970.

26 gorčično 
rumena

52 mornarsko 
modra

27  umazano 
bela

54    pastelno 
modra

28 neonsko 
oranžna

29 semaforno 
oranžna

30 neonsko 
rumena

33 rubinasto 
rdeča

34 semaforno 
rdeča

43 roza  47 vijolična 64 semaforno 
zelena

68 rumeno 
zelena

65  mah  
zelena

74           siva 
 

86        rjava  
    

91 čisto 
bela

92  grafitno
siva

96 sivkasto 
črna

Modularna zgradba: 
Uporabniku nudi 
možnost podaljšanja ali 
krajšanja cilindra v
primeru menjave vrat,
selitve ali sprememb v
samem objektu.

EU profil



Mehanski cilindri in ključavnice

Cilindrični vložek z  
gumbom EU PROFIL  
Površinska obdelava in 
osnovna dolžina:
21.419.060.00.00
41.419.060.00.00
Podaljševanje cilindra po 
5mm
Možnost prilagoditve na 
željeno dolžino.
Cilinder za vhodna vrata

Polovični cilindrični 
vložek EU PROFIL 
Površinska obdelava in 
osnovna dolžina:
21.414.040.00.10
41.414.040.00.10
Podaljševanje cilindra po 
5mm
Možnost prilagoditve na 
željeno dolžino

Najkrajši cilinder na 
svetu
Površinska obdelava in 
osnovna dolžina:
21.43Y.28.14.14
41.43Y.28.14.14
Dodatne dolžine: A/B
2, 4, 6, 14, 18mm.
Primeren za vitrine, 
steklena vrata

Dvojni cilindrični vložek 
EU PROFIL
Površinska obdelava in 
osnovna dolžina:
21.415.060.00.00
41.415.060.00.00
Podaljševanje cilindra po 
5mm
Možnost prilagoditve  na 
željeno dolžino. 

Prednosti pri nakupu 
KESO cilindričnih 
vložkov pred 
konkurenčnimi 
blagovnimi znamkami.

Pohištvena ključavnica
23.084 / 43.084
Primerna za zaklepanje 
omar, predalov in   
ostalega pohištva

Cilinder za dodatno 
ključavnico
Standardna dolžina 
22.007 / 42.007
Z montažno ploščo in 
vijaki
Primeren za različne  
dodatne ključavnice

Obešanka
Velikosti:
R25 = 25mm jeklo
.025 = 25mm poboljšano 
jeklo
R50 = 50mm jeklo
.050 = 50mm poboljšano 
jeklo
R70 = 70mm jeklo
.070 = 70mm poboljšano 
jeklo
R10 = 100mm jeklo
.220 = z jekleno žico 
dolžine 45mm

Univerzalni cilinder
Površinska obdelava in 
osnovna dolžina:
23.031.025.20
43.031.025.20
Uporaben za poštni 
nabiralnik in stavbno 
pohištvo

5 letni garancijski rok (visoka odpornost proti 
obrabi, umazaniji, koroziji)
Izdelava sistema generalnega ključa (MKS)
Možnost predelave sistema ob izgubi ključev 
Široka paleta modelov (z enim ključem odpirate 
vsa vrata, pohištvo, stroje, naprave, obešanke,…)
Sestavljanje, dobava in hiter servis v Sloveniji

Mednarodna pravna in tehnična zaščita proti 
nepooblaščenem kopiranju ključev
Zaščita proti vrtanju, izvleku in lomljenju
Zaščita proti odpiranju z vsemi vlomilskimi orodji 
Modularna zgradba 
Made in Switzerland 

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO: HWA-RANG d.o.o.  
Cesta na Roglo 11 J, 3214 Zreče

tel.: ++386 (0)3 752 03 00
fax.: ++386 (0)3 752 12 10

info@hwarang.si
www.hwarang.si

Pooblaščen zastopnik za 
izdelavo in montažo:


