
Inteligentne przechowywanie.
Zarządzanie kluczami i wartościowymi przedmiotami.
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10  KeyWin5 – inteligentny i nieskomplikowany.
  Zarządzanie

  Rejestr zdarzeń
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12  KeyRack – inteligentne listwy na klucze.
  Przede wszystkim bezpieczeństwo

  Pełna oferta

16  KeyBox – inteligentna szafka na klucze.
  Połączenie zablokowanych i odblokowanych listw na klucze

  Modele z serii Keycontrol

  Zwiększone możliwości i nowe funkcje

  Inteligentne rozwiązania dla prostszych zastosowań

  Gdy Twoje potrzeby ulegają zmianie

  System lokalny dla prostszych zastosowań

  Modele z serii Basic, System i Expansion

  Informacje oraz funkcje: seria Basic, System i Expansion

30  ValueBox – nadzór nad wartościowymi 
  przedmiotami.
  Gdy Twoje potrzeby ulegają zmianie

  Jak bardzo szczegółowe informacje chcesz otrzymywać?

  Modele z serii Basic, System i Expansion

  Informacje oraz funkcje: seria Basic, System i Expansion

Aby zwiększyć bez-
pieczeństwo, możesz 
wybrać zamykane lub 
niezamykane miejsca 

na klucze.

NOWOŚĆ
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Räddningstjänst

Całkowita kontrola

Dzięki naszym produktom możesz w pełni nadzorować klucze oraz 

wartościowe przedmioty. W zależności od potrzeb i dostępnych 

środków klienci mogą wybrać podstawowe lub bardziej zaawanso-

wane rozwiązania: od spełniających najprostsze wymagania szafek 

na klucze i wartościowe przedmioty do złożonych systemów, które 

monitorują użytkowników oraz wykorzystanie każdego z kluczy. 

Pełna elastyczność

Jedno jest pewne: w przyszłości Twoja fi rma nie będzie wyglądać tak, 

jak obecnie. Nasze systemy są elastyczne, co sprawia, że można 

dopasować je do zmieniających się potrzeb. Możesz wybrać system, 

który spełnia obecne wymagania, a następnie rozbudować go, gdy 

zajdzie taka konieczność. Dzięki naszym rozwiązaniom zapewniasz 

sobie bezpieczną przyszłość bez inwestycji w zbyt rozbudowane lub 

kosztowne systemy. Pozwala to na odpowiednie planowanie wydat-

ków zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Łatwość obsługi

W odniesieniu do systemów przechowywania sprawdza się następu-

jąca zasada: łatwe zarządzanie pozwala uniknąć wielu problemów. 

Wszystkie systemy są użytkowane przez pracowników, a im łatwiej-

sze zarządzanie, tym mniejsze ryzyko, że popełnią oni błędy. Warto 

wspomnieć także o zaoszczędzonym czasie, który pracownicy mogą 

wykorzystać na inne obowiązki. Inteligentne technologie wykorzy-

stane w naszych produktach automatycznie utrzymują porządek, 

a dzięki przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu są one 

łatwe w zarządzaniu, zapewniając podgląd i kontrolę. Utrzymywanie 

porządku nie powinno być skomplikowane. Nasze systemy tego 

dopilnują. 

Dopasowujemy nasze produkty do wymagań klientów. Dzięki naszej bogatej ofercie 

i możliwości rozbudowy systemu dostarczamy rozwiązania dla klientów działają-

cych w większości branż. Które z rozwiązań najlepiej spełni Twoje wymagania?

Wszystkie branże odnoszą korzyści, wybierając inteligentne systemy przechowywania.

Całkowita kontrola

Łatwość obsługi

Pełna elastyczność
Zajmujemy się tworzeniem inteligentnych systemów przechowywania. Od powstanie fi rmy 

w 1979 roku jest to nasz główny obszar działalności. Obecnie dostarczamy rozwiązania do przed-

siębiorstw w 30 krajach. Naszą działalność najlepiej opisują trzy słowa: kontrola, elastyczność 

i łatwość obsługi. Niezależnie od wymagań jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo oraz 

porządek zarówno dziś, jak i w przyszłości.  

Inteligentne przechowywanie od 1979 roku.
Nasze słowa kluczowe: kontrola, elastyczność i łatwość obsługi.

Apteki Banki Salony 
samocho-

dowe

Wypożyczal-
nie samo-
chodów

Sklepy Przedsiębior-
stwa 

energetyczne

Firmy 
z sektora 

nieruchomościa

Policja Firmy 
ochroniarskie

Taksówki Domy spokojnej 
starości i opieka 

domowa

Hotele 
i schroniska 

młodzie-
żowe

Przemysł 
i biura
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Jak wiele 
kontroli potrzebujesz?

Kontrola
Produkty z serii KeyRack i KeyBox Keycontrol korzysta-

ją z funkcji identyfi kacji oraz pozwalają monitorować 

wszystkie klucze. Każde kółko na klucze powiązane jest 

z wieszakiem IntelliPin, który umieszczony jest na listwie 

ściennej lub w szafce. 

Nadzór nad kluczami odbywa się w sposób cyfrowy, 

co pozwala kontrolować, kto w danym momencie jest 

w posiadaniu danego klucza. Za zarządzanie szafkami 

na klucze odpowiedzialne jest oprogramowanie Key-

Win5, które rejestruje i zapisuje wszystkie zdarzenia. 

A Dostęp
Produkty z serii Basic i System są mniej rozbudowane 

oraz odznaczają się trwałą konstrukcją zapewniającą 

bezpieczne przechowywanie. Nie korzystają one z funkcji 

identyfi kacji i są zarządzane lokalnie poprzez ustalanie 

praw dostępu do danej przegródki z poziomu klawiatury.

Dzięki produktom z serii Expansion każdy system 

może być rozbudowany nawet o 15 szafek, w dowolnej 

kombinacji. W ramach jednego systemu można połączyć 

96 przegródek, które kontrolowane są za pośrednic-

twem jednej klawiatury alfanumerycznej. 

Produkty z serii System mogą być także zarządzane 

za pomocą oprogramowania KeyWin Light.  

C
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Kto przebywał w banku po 3:00? 
Kto wszedł do biura w piątek o 22:30? 
Kto jako ostatni miał klucz do domku letniskowego?
Kto używał fi rmowego samochodu o 10:30 w zeszły wtorek? 

Łatwość obsługi

Inteligentne wieszaki stanowią klucz do pełnej kontroli nad systemem. W ten 

sposób można monitorować, kto korzysta z każdego klucza i uzyskać pełen 

podgląd dzięki naszemu najinteligentniejszemu systemowi zarządzania.

Rozwiązania zastosowane w produktach serii Control przeznaczone są dla osób, 

które chcą utrzymać jak największy porządek. Klucze pozostają pod stałą kon-

trolą, a każdy z nich posiada funkcję identyfi kacji. System rejestruje wszystkie 

zdarzenia i daje administratorowi pełną kontrolę. Można kontrolować i zmieniać 

uprawnienia dla każdego klucza. Sam określisz, kto i kiedy będzie mieć dostęp 

do kluczy. Później wystarczy podać użytkownikom odpowiedni kod.

Oprogramowanie KeyWin5 oferuje inteligentniejsze rozwiązania, które poprawia-

ją bezpieczeństwo i wydajność pracy w Twojej fi rmie.

Użytkownik może zalogować się do systemu, 

używając osobistego kodu. Listwy wskazują 

klucze, do których użytkownik ma dostęp, po-

zwalając na ich pobranie. Jeśli dany klucz zo-

stał już pobrany, wyświetlacz wskaże, kto jest 

w jego posiadaniu. Możliwe jest uzyskanie 

dostępu do wszystkich kluczy jednocześnie 

lub tylko tych określonych przez administrato-

ra za pomocą funkcji Smart Mode.

Nadzór nad wszystkimi kluczami
Jako administrator sam(a) decydujesz, kto 

ma dostęp do danego klucza. Inteligentne 

wieszaki IntelliPin pozwalają na połączenie 

jednego lub więcej kluczy. Wieszak umiesz-

czany jest na listwie na klucze, która 

wskazuje, czy dany klucz jest dostępny dla 

użytkownika. 

Nieskomplikowana obsługa 
i proste zarządzanie

Administrator dokonuje rejestracji użytkowni-

ków, grup oraz kluczy w szybki i łatwy sposób. 

Użytkownik zostaje przyporządkowany 

do kluczy lub grup, do których będzie mieć 

dostęp. Wszelkie zdarzenia są rejestrowane, 

a sprawdzenie, kto w danym czasie posiada 

odpowiedni klucz, jest proste.

Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw

System jest elastyczny i umożliwia kon-

trolowanie od dziesięciu do kilkunastu 

tysięcy kluczy. W ramach jednego systemu 

można wykorzystać od jednej do stu szafek 

umieszczonych w różnych miejscach. 

Zarządzanie odbywa się samodzielnie lub 

wraz z innymi administratorami.

Stwórz lepszą sieć
W każdej chwili system można rozbudować 

o kolejne szafki i listwy na klucze. Wystarczy 

podłączyć szafkę do sieci, a system automa-

tycznie uzyska numer IP. Oprogramowanie 

KeyWin5 automatycznie wykryje nową szafkę 

lub listwy na klucze. Proste i elastyczne 

rozwiązanie.

Więcej inteligentnych rozwiązań
Połącz swój system przechowywania 

z blokadą antyalkoholową. Aby otrzymać 

dostęp do kluczy, oprócz wprowadzenia 

kodu użytkownik będzie musiał dmuchnąć 

w ustnik. Oprócz kodów można także sko-

rzystać z czytników kart lub RFID. Umożliwia 

to wykorzystanie tego samego, ogólnoza-

kładowego systemu, a użytkownicy mogą 

posługiwać się jedną kartą. 

Czy lubisz mieć wszystko pod kontrolą?
Pełna kontrola. Łatwość obsługi. Łatwe zarządzanie.

Zawsze na czasie.
Oprogramowanie KeyWin5 oparte jest o system 

licencji. Oznacza to, że zawsze będziesz korzystać 

z jego najnowszej wersji. Program KeyWin sam zapyta, 

czy chcesz dokonać aktualizacji, gdy pojawi się nowa 

wersja. Zapewnia to bezpieczeństwo zarówno Twoje, 

jak i systemu. 
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– inteligentny i łatwy w obsłudze.
Oprogramowanie KeyWin5 oferuje trzy widoki: Administracja, Rejestr zdarzeń i 
Ustawienia. Sprawiają one, że codzienne zarządzanie kluczami staje się łatwiejsze. 

Ustawienia wykorzystywane są przy instalacji 

nowego systemu, dodawaniu administratora lub 

wyborze opcji zaawansowanych takich jak wybór 

języka, liczba dozwolonych znaków kodu, wykony-

wanie kopii zapasowej, ustawienia komunikacji itd.

Wszystkie zdarzenia są zapisywane w rejestrze: za-

równo z wybranego systemu, jak i z oprogramowa-

nia KeyWin5. Oczywiście można wybrać, co będzie 

wyświetlane. Funkcja inteligentnego wyszukiwania 

wraz z wyborem opcji i przedziału czasu ułatwia 

uzyskiwanie konkretnych informacji lub raportów.

Wszystkie alarmy są zaznaczone kolorem czerwo-

nym w odpowiedniej zakładce i rejestrze zdarzeń. 

Wszystkie wskazania alarmów można wyświetlić 

jednocześnie, sprawdzając kto lub co przyczyniło 

się do ich aktywacji.

Zapewnia to również szybki podgląd i funkcję 

inteligentnego wyszukiwania, pozwalając 

na łatwe znalezienie danego użytkownika lub 

klucza. Zaznaczając klucz, możesz sprawdzić, 

jaki użytkownik oraz które grupy mają do niego 

dostęp. Jeśli zaznaczysz użytkownika lub 

grupę, możesz sprawdzić, jakie klucze zostały 

im przyporządkowane.

Dodawanie użytkowników, grup i kluczy oraz 

zarządzanie nimi odbywa się w prosty sposób. 

Przykładowo, aby przyporządkować użytkownika 

do klucza, należy zaznaczyć klucz i wybrać opcję 

„To connect mode”. Następnie wystarczy połączyć 

użytkownika z grupami i kluczami, do których ma 

mieć dostęp. 

Oprogramowanie KeyWin5 jest także dostępne w formie 

aplikacji internetowej. Pozwala to zarządzać systemem 

za pomocą tabletów, smartfonów oraz komputera, na 

którym program nie został zainstalowany.

G4S Cash Solutions jest jednym z trzech działów fi rmy G4S Sweden, gdzie na co 
dzień wykorzystuje się szafki na klucze fi rmy Creone. Dział ten odpowiada jest 
za codzienne bezpieczeństwo środków fi nansowych klientów. 

Mikael Svensson z G4S udzielił więcej informacji na  creone.com.

NOWOŚĆ
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kontrola

Zawsze w bezpiecznych 

Elastyczne systemy to sama 
oszczędność
Dzięki listwom KeyRack możesz rozbudo-

wać system i stopniowo zwiększać jego 

pojemność w zależności od potrzeb.

Możesz sam zdecydować, kto będzie mieć 

dostęp do danego klucza, oraz w pełni 

kontrolować, kiedy został on pobrany 

i zwrócony.

Rozwiązanie dostosowane do 
wszelkich potrzeb
Oferujemy produkty, które mieszczą 

od kilkunastu do kilku tysięcy kółek na 

klucze.

Połącz klucze za pomocą wieszaka IntelliPin, a na-

stępnie umieść je w zamykanej/niezamykanej listwie 

KeyRack montowanej bezpośrednio na ścianie lub 

w szafce. Zapewnienie bezpieczeństwa, podglądu 

i pełnej kontroli nad kluczami nigdy nie było tak proste. 

Dzięki rozwiązaniu KeyRack możesz zwiększyć pojem-

ność swojego inteligentnego systemu przechowywania 

kluczy nawet do 66 listw i 924 miejsc. Zapewnĳ  mak-

symalny podgląd, montując listwy bezpośrednio na 

ścianie, lub zadbaj o jak największe bezpieczeństwo, 

umieszczając je w jednej lub większej liczbie szafek. 

Wybór należy do Ciebie.

Inteligentne listwy na klucze.
Łatwy montaż na ścianie lub w szafce.
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Identyfi kacja
Listwa KeyRack rozpoznaje i identyfi kuje 

każdy wieszak na klucze. Diody LED 

umieszczone na listwie wskazują także, 

które klucze dany użytkownik może pobrać 

w ramach swoich uprawnień.

Inteligentny wieszak na klucze
Dzięki funkcji identyfi kacji wieszaki na klucze 

IntelliPin stanowią prawdziwie inteligentne 

rozwiązanie oferujące wiele możliwości. 

Zamykany/niezamykany wieszak na klucze
Wieszaki na klucze IntelliPin dostępne są w dwóch wersjach. Niezamykane wieszaki 

uruchamiają alarm niezwłocznie po pobraniu klucza bez wcześniejszego uzyskania 

autoryzacji poprzez oprogramowanie KeyWin5. Zamykane wieszaki dodatkowo zabezpieczają 

klucze dzięki fi zycznej blokadzie. Obie wersje gwarantują bezpieczeństwo i zapewniają 

podgląd wszystkich kluczy, a dodatkowo mogą być łączone w ramach jednego systemu.

Porządek pod każdym względem.

Elastyczne i łatwe w montażu rozwiązanie dla sza-
fek na klucze.

Łatwy montaż w szafkach wymaga-
jących dodatkowej ochrony 

Rozbuduj system listw na klucze zgodnie z za-

potrzebowaniem w jednej lub większej liczbie 

szafek wymagających dodatkowej ochrony, 

jednocześnie zabezpieczając klucze przed 

kradzieżą lub pożarem. Łatwy montaż, proste 

zarządzanie kluczami i pełny podgląd każdego 

klucza.

Bezpośredni montaż na ścianie 

Dzięki listwom KeyRack montowanym bezpośrednio na ścianie uzysku-

jesz podgląd i szybki dostęp do każdego klucza. Można dowolnie łączyć 

zamykane/niezamykane listwy i w łatwy sposób rozbudować system, aby 

dopasować go do własnych potrzeb. 

Aby zwiększyć bez-
pieczeństwo, możesz 
wybrać zamykane lub 
niezamykane miejsca 

na klucze.

NOWOŚĆ

Przede wszystkim bezpieczeństwo. Pełna oferta.
W pełni rozszerzalne, przejrzyste i zamykane rozwiązanie.

Łatwa kontrola i podgląd bezpośrednio z poziomu komputera.

Oprogramowanie KeyWin5 PC pozwala na zebranie informacji na temat każdego klucza dzięki 

inteligentnym wieszakom IntelliPin. Po sparowaniu wieszaka IntelliPin z kluczem można powiesić 

je na listwie na ścianie lub w szafce. Każdy wieszak IntelliPin posiada niepowtarzalny identyfi kator. 

Oznacza to, że możliwe jest sprawdzenie statusu każdego klucza bezpośrednio z poziomu aplika-

cji KeyWin5. Dowiedz się więcej na temat KeyWin5 na stronach 8–11. 

ko
nt
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Zawsze w bezpiecznych rękach

Rozwiązanie dostosowane do 
wszelkich potrzeb

Elastyczne systemy to sama 
oszczędność
Dzięki szafkom KeyBox możesz rozbudo-

wać system i stopniowo zwiększać jego 

pojemność w zależności od potrzeb.

Możesz sam zdecydować, kto będzie mieć 

dostęp do danego klucza, oraz w pełni 

kontrolować, kiedy został on pobrany 

i zwrócony.

Oferujemy produkty, które mieszczą od kil-

kunastu do kilku tysięcy kółek na klucze.

Dużą zaletą naszych systemów zarządzania kluczami 

jest ich elastyczność. Nasze szafki na klucze nie 

ograniczają Twoich możliwości. Ich pojemność 

zawsze można zwiększyć w zależności od potrzeb. 

Kluczowym elementem wpływającym na elastyczność 

są funkcje umożliwiające rozbudowę oraz listwy 

na klucze. Zapewnia to odpowiednio dopasowane 

rozwiązanie bez konieczności ponoszenia wydatków 

związanych z późniejszą, kosztowną rozbudową. 

Inteligentne szafki 
na klucze.
Dostępne w trzech wersjach. Basic, 
System i najbardziej zaawansowa-
na Keycontrol.

kontrola
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Możliwość wyboru liczby listw na klucze w szafce.

Połączenie zamkniętych i niezamkniętych 
listw na klucze. 

To właśnie funkcja identyfi kacji każdego wieszaka na klucze IntelliPin wyróżnia serię Keycontrol. Dzięki 

temu rozwiązaniu system może zidentyfi kować każdy klucz. Możesz wybrać zamykane lub niezamykane 

listwy na klucze lub łączyć je w jednej szafce. Dzięki naszej opatentowanej technologii użytkownicy zawsze 

mają dostęp do kluczy, do których uzyskali prawo dostępu. 

Odpowiedni klucz na właściwym miejscu dla każdego użytkownika. Zawsze.

Inteligentne listwy na klucze 
do montażu na ścianie i w szafi e.

Dzięki listwom KeyRack możesz rozbudować 

inteligentny system przechowywania kluczy 

o 66 listw i 924 miejsca na klucze. Zapewnĳ  

maksymalny podgląd, montując listwy 

bezpośrednio na ścianie, lub zadbaj o jak 

największe bezpieczeństwo, umieszczając 

je w jednej lub większej liczbie szafek. Wybór 

należy do Ciebie. Dowiedz się więcej 

na stronach 12–15.
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Identyfi kacja
Listwa umieszczona w szafi e wykrywa 

i identyfi kuje każdy wieszak na klucze IntelliPin. 

Dioda LED umieszczona na listwie wskazuje 

także, które klucze dany użytkownik może 

pobrać w ramach swoich uprawnień.

Inteligentny wieszak na klucze
Dzięki funkcji identyfi kacji wieszaki na klucze 

IntelliPin stanowią prawdziwie inteligentne 

rozwiązanie oferujące wiele możliwości. 

Późniejsza instalacja
Nowe listwy na klucze mogą być instalowane 

i podłączane do systemu w późniejszym czasie. 

Dostępne są listwy zamykane i niezamykane.

KeyWin5
Oprogramowanie KeyWin5 dla komputerów PC 

ułatwia programowanie systemu i jest łatwe 

w obsłudze. Dowiedz się więcej na temat 

KeyWin5 na stronach 8–11.

Blokowane kółko na klucze
Blokada kółka na klucze zapewnia maksymalne 

bezpieczeństwo, a użytkownik może 

zidentyfi kować kółka na klucze na podstawie 

koloru. Po zablokowaniu kółka nie można 

pobrać kluczy bez użycia specjalnych narzędzi. 

Kółko jest wykonane ze stalowego drutu 

i dostępne w różnych kolorach.

Porządek pod każdym względem.

Możliwość wyboru 
zamykanych lub 
niezamykanych 
miejsc na klucze.

1 
listwa 

na klucze

2 
listwy 

na klucze

3 
listwy 

na klucze



2322 23

Zwiększone możliwości i większa liczba funkcji.

Oprogramowanie KeyWin5 wykorzystuje system SQL Server poprzez TCP i usługę 
SQL Server Browser. System Linux jest instalowany w szafkach serii Keycontrol.

Szafka/szafki na klucze.
• Funkcja wyszukiwania przy pomocy wyświetlacza.
• Informacje na temat obecnego właściciela klucza.
• Menu serwisowe z opcją programowania.
• Kod administracyjny zezwalający na dostęp do wszystkich funkcji.
• System samodzielny lub połączony.
• Automatyczny lub stały adres IP.
• Alarm w drzwiach.
• Alarm dla kluczy.
• Alarm antywłamaniowy.
• Wybór języka.
• Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika.
• Możliwość podłączenia zewnętrznego alarmu.

Użytkownicy
• Wybrany lub wygenerowany kod PIN.
• Możliwość zmiany kodów w każdej szafce.
• Możliwość deaktywacji użytkowników.
• Możliwość ustalenia czasu obowiązywania 

uprawnień dla użytkowników.
• Nieograniczona liczba użytkowników.

Administratorzy
• Nieograniczona liczba 

administratorów.
• Możliwość dostosowania 

uprawnień administratorów.
• Zarządzanie wybraną 

szafką / wybranymi szafkami.
• Informacje wyłącznie na temat 

swojej szafki.
• Zapis aktywności w rejestrze.

Rejestr zdarzeń
• Rejestr z komputera lub szafki/

szafek.
• Wybór pozycji wyświetlanych 

w rejestrze.
• Inteligentna funkcja wyszukiwania.
• Sortowanie wg daty lub zdarzeń.
• Przejrzyste wskazania alarmów.
• Raporty w formacie CSV i PDF.
• Przesyłanie alarmów przez e-mail.

Klucze
• Ograniczenie czasowe.
• Wyszukiwalny, ukryty 

identyfi kator klucza.
• Wizualny podgląd kluczy.
• Jeden klucz w jednej lub 

większej liczbie szafek.
• Dowolne lub ustalone miejsce 

na klucz.

Ustawienia
• Podgląd szafki.
• Podgląd dla administratora.
• Wybór języka.
• Liczba znaków kodów.
• Znaki dozwolone dla kodów.
• Ustawienia alarmu.
• Import i eksport plików.
• Tworzenie kopii zapasowej 

i resetowanie.
• Ustawienia komunikacji.

Wymagania systemowe
• 2 GB RAM (min. 1024 MB)
• Windows XP SP2 lub nowszy.
• Windows Server 2003 SP2 

lub nowszy.
• Windows Vista lub nowszy.
• Windows 7 lub nowszy.
• Uprawnienia administratora.

Grupy
• Grupy kluczy oraz użytkowników.
• Przedziały czasowe.
• Proste zarządzanie z poziomu grup.
• Wygodny podgląd z poziomu grup.

Wykorzystywana przez nas platforma produktów nosi nazwę SimCom. Jest to hybrydowy mikroprocesor 

stworzony przez fi rmę Combitech, której właścicielem jest SAAB. SimCom wykorzystuje wbudowany, otwarty 

system Linux, który zapewnia nieograniczone możliwości. Działając w wielu branżach (obronnej, morskiej, 

bezpieczeństwo ruchu, przemysł), fi rma Combitech jest w stanie zapewnić, że zarówno podzespoły, jak 

i oprogramowanie są optymalnie i wspólnie rozwĳ ane. Dzięki współpracy z Combitech i platformie SimCom 

nasze rozwiązania zawsze wykorzystują najnowsze technologie, a klienci mogą zaufać naszym produktom 

na wiele lat.

Platforma

Dowiedz się więcej 
na temat poszczególnych 
funkcji na creone.com 

ko
nt

ro
laElastyczność i bezpieczeństwo.

System Keycontrol może pomieścić od kilku do kilkunastu tysięcy 

kluczy. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania można łatwo dodać 

kolejne listwy oraz miejsca na klucze do szafki lub rozbudować sys-

tem o kolejne szafki. W ramach jednego systemu można podłączyć 

nawet sto szafek.

Szafka posiada wyświetlacz z przejrzystym menu i funkcją wyszuki-

wania. Szafki wyposażone są w akumulator zapasowy, alarm oraz 

14 miejsc na klucze na każdej listwie.

Kontroluj do 924 miejsc na klucze w jednej szafce. 

9700 SC 
Do 924 miejsc na klucze, 
66 listw. Dodatkowe drzwi 
na dole pozwalają przechowy-
wać wartościowe przedmioty, 
np. wyposażenie techniczne.
 

9400 SC
Do 42 miejsca na klucze, 3 listwy. 

9500 SC
Do 84 miejsc na klucze, 6 listw. 

9600 SC
Do 224 

miejsc na klucze, 
16 listw.

9500 EC
Do 84 miejsc na klucze, 6 listw.

924
miejsca 

na klucze
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Serie Basic i System cechują się odrobinę prostszą 

konstrukcją. Są jednak tak samo niezawodne oraz 

bezpieczne jak nasze bardziej zaawansowane 

rozwiązania. Stanowią one dobry wybór dla osób, 

które nie potrzebują funkcji identyfi kacji kluczy oraz 

mogą zarządzać systemem na miejscu, określając 

odpowiednie przegródki i nadając prawa. 

Inteligentne rozwiązania dla 
prostszych zastosowań.
Serie Basic i System.

Zawsze w bezpiecznych 
rękach

Wybierz modele, które naj-
lepiej odpowiadają Twoim 
potrzebom

Elastyczne systemy to sama 
oszczędność
Można rozpocząć budowę zespołu od 

szafki pozwalającej na przechowywanie 

do kilkunastu kluczy, a następnie rozbu-

dowywać go w miarę potrzeb. Serie Basic 

i System można rozbudować nawet do 

96 przegródek podłączonych do głównej 

szafki.

Produkty z serii Basic i System zapew-

niają wiarygodną kontrolę nad kluczami. 

Wszystkie szafki wyposażone są w zamek 

szyfrowy, dzięki czemu można łatwo 

określić, kto będzie mieć dostęp do danej 

szafki lub przegródki. 

Serie Basic i System składają się z róż-

nych modeli o odrębnych rozmiarach, 

aby sprostać wszelkim wymaganiom. 

Na początek można wybrać małe lub 

duże szafki.

dostęp
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Seria Expansion składa się z szafek, które, w zależności od wymaganej liczby miejsc na klucze 

oraz przegródek, można połączyć z produktami z innej serii. Główną szafkę z serii Basic i System 

można rozbudować nawet o 15 szafek z serii Expansion, które są sterowane z poziomu klawiatury 

alfanumerycznej umieszczonej na szafce głównej. 

Gdy Twoje potrzeby ulegają zmianie. 
Dlaczego produkty z serii Expansion dopasowują się do wymagań. 

do
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Firma Volvo Cars w mieście Tranås zarządza kluczami do samochodów nowych, 
używanych i oddawanych do serwisu. Łącznie wykorzystuje ok. 200 kluczy. Dzięki 
szafce na klucze KeyBox fi rma może zarządzać kluczami własnymi oraz klientów 
w bezpieczny sposób.

Niklas Johansson z Volvo Cars udzielił więcej informacji na  creone.com.
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Basic (B) 

System (S) 

Systemy Basic (B) i System (S) są mniej skomplikowane, ale oferują całkowite bezpieczeństwo oraz spełniają 

podstawowe potrzeby wielu naszych klientów. Seria Basic jest nieco prostsza, natomiast System oferuje 

wyświetlacz i większą liczbę funkcji. Zarówno produkty z serii Basic, jak i System można rozbudować za 

pomocą produktów z serii Expansion. 

System lokalny dla prostszych zastosowań.
Klawiatura, wyświetlacz i aplikacja PC. 

Seria System składa się z inteligentniejszych i elastycznych szafek 

na klucze wyposażonych w klawiaturę alfanumeryczną z przejrzy-

stym wyświetlaczem, który zapewnia odpowiednią kontrolę i ułatwia 

programowanie. Szafki te obsługują do 500 użytkowników (kody 

o długości 1–8 znaków) oraz mieszczą w pamięci do 3600 zdarzeń. 

Systemem można zarządzać za pomocą oprogramowania KeyWin 

Light. Dostępnych jest kilka modeli szafek na klucze, wyposażo-

nych odpowiednio w 16, 29 lub 216 haczyków albo, opcjonalnie, 

w 6 mniejszych przegródek. Każdy zestaw można rozbudować 

dzięki produktom z serii Expansion, które pozwolą stworzyć zespół 

składający się nawet z 15 szafek w dowolnej kombinacji. Oznacza 

to, że jeden system może składać się aż z 96 przegródek kontrolo-

wanych za pomocą jednej klawiatury alfanumerycznej.

Seria Basic oparta jest na prostocie i bezpieczeństwie. Szafki na klucze 

wyposażone są w klawiaturę alfanumeryczną, co pozwala na progra-

mowanie i wprowadzanie kodów. Nad klawiaturą znajduje się zielona 

dioda, wskazująca, że szafka jest aktywna, która intensywnie miga, gdy 

szafka działa w trybie serwisowym. Dostępnych jest kilka modeli szafek 

na klucze, wyposażonych odpowiednio w 16, 29 lub 216 haczyków albo, 

opcjonalnie, w 6 mniejszych przegródek. 

Każdy zestaw można rozbudować dzięki produktom z serii Expansion, 

które pozwolą stworzyć zespół składający się nawet z 15 szafek w do-

wolnej kombinacji. Oznacza to, że jeden system może składać się aż 

z 96 przegródek kontrolowanych za pomocą klawiatury alfanumerycznej.

Oprogramowanie KeyWin Light PC zapewnia lepszy podgląd zespołu 

szafek z serii System. System można sprawdzać i kontrolować, 

podłączając do szafki przenośną pamięć USB z kodem serwisowym. 

Rejestr zdarzeń można pobrać na przenośną pamięć USB w celu 

jego późniejszego przetwarzania na komputerze. 

Dodawanie, usuwanie i edycja kodów dostępu oraz użytkowników, 

a także wyszukiwanie informacji w rejestrze zdarzeń i ich później-

sze przesyłanie do szafki odbywa się w prosty sposób za pomocą 

przenośnej pamięci USB.

 

KeyWin Light

do
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Modele z serii Basic, System i Expansion.

9002 B
Produkt z serii Basic z 2 drzwiami i 16 haczy-
kami na klucze (8 haczyków na każde drzwi). 
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Waga: 5,3 kg

9006 B
Produkt z serii Basic z 6 przegródkami. 
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Wymiary wewnętrzne: 145x40x60 mm
Waga: 5,3 kg

9006 B Stainless
Szafka z serii Basic wykonana ze stali 
nierdzewnej, zawierająca 6 przegródek.
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Wymiary wewnętrzne: 145x40x60 mm
Waga: 5,3 kg

9500 B
Produkt z serii Basic z 1 drzwiami oraz 
216 haczykami na klucze.
Wymiary zewnętrzne: 746x730x140 mm
Waga: 27 kg

9001 S
Produkt z serii System z 1 drzwiami oraz 
29 haczykami.
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Waga: 6,0 kg

9002 S
Produkt z serii System z 2 drzwiami i 16 haczy-
kami na klucze (8 haczyków na każde drzwi).
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Waga: 6,0 kg

9006 S
Produkt z serii System z 6 przegródkami. 
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Wymiary wewnętrzne: 145x40x60 mm
Waga: 6,0 kg

9006 S Stainless
Szafka z serii System wykonana ze stali 
nierdzewnej, zawierająca 6 przegródek.
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Wymiary wewnętrzne: 145x40x60 mm
Waga: 6,0 kg

9500 S
Produkt z serii System z 1 drzwiami oraz 
216 haczykami na klucze.
Wymiary zewnętrzne: 746x730x140 mm
Waga: 28 kg

9001 E
Szafka z serii Expansion z 1 drzwiami 
i 29 haczykami na klucze.
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Waga: 4,3 kg

9002 E
Szafka z serii Expansion z 2 drzwiami 
i 16 haczykami na klucze (8 haczyków na 
każde drzwi).
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Waga: 4,3 kg

9006 E
Szafka z serii Expansion z 6 przegródkami.
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Wymiary wewnętrzne: 145x40x60 mm
Waga: 4,3 kg

9006 E Stainless
Szafka z serii Expansion wykonana ze stali 
nierdzewnej, z 6 przegródkami.
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Wymiary wewnętrzne: 145x40x60 mm
Waga: 4,3 kg

9500 E
Szafka z serii Expansion z 1 drzwiami oraz 
216 haczykami na klucze.
Wymiary zewnętrzne: 746x730x140 mm
Waga: 27 kg

9001 B
Produkt z serii Basic z 1 drzwiami oraz 
29 haczykami. 
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm
Waga: 5,3 kg

Informacje i funkcje.
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System
• Wyświetlacz z przejrzystym menu 

i możliwością programowania.
• Obsługa do 500 użytkowników 

(kody o długości 1–8 znaków) 
oraz możliwość przechowywania 
w pamięci do 3600 zdarzeń.

• Możliwość ustawienia okresu 
ważności kodu.

• Możliwość ustawienia 
maksymalnego limitu 
wykorzystania kodu.

• Jeden kod dla jednej lub większej 
liczby przegródek.

• Pamięć do przechowywania kodów 
i rejestru.

• Wyświetlanie daty i godziny.
• Strefy czasowe.

Akcesoria (S)
• Akumulator zapasowy.
• Styki alarmowe.
• Oprogramowanie KeyWin 

Light.
• Zestaw do montażu 

ściennego.

• Podwójny kod.
• Funkcja blokowania.
• Rejestr zdarzeń na wyświetlaczu.
• Przejrzyste menu serwisowe.
• Możliwość rozbudowania zespołu 

do 15 szafek z serii Expansion.
• Zarządzanie z poziomu 

oprogramowania KeyWin Light.
• Możliwość podłączenia do 

zewnętrznego alarmu.
• Możliwość podłączenia do 

zewnętrznego czytnika kart.
• Wybór języka.
• Proste przyłączenie (230 V).
• Stal, 1,5 mm.
• Powłoka proszkowa.

Basic
• Klawiatura alfanumeryczna do 

programowania i wpisywania 
kodów. 

• 500 niepowtarzalnych kodów do 
jednej szafki.

Akcesoria (B)
• Akumulator zapasowy.
• Zestaw do montażu 

ściennego.

• Możliwość rozbudowania zespołu 
do 15 szafek z serii Expansion.

• Proste przyłączenie (230 V).
• Stal, 1,5 mm.
• Powłoka proszkowa.

Expansion
• Możliwość połączenia z główną 

szafką z serii B oraz S w dowolnej 
kombinacji.

• Możliwość bezpośredniej kontroli 
przy użyciu zewnętrznego czytnika 

Akcesoria (E)
• Styki alarmowe.
• Zestaw do montażu 

ściennego.

kart.
• Zamek elektromagnetyczny 

12 V.
• Powłoka proszkowa.
• Stal, 1,5 mm.

Dowiedz się więcej 
na temat poszczególnych 
funkcji na creone.com
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dostęp

Zawsze w bezpiecznych 
rękach

Łatwość obsługi

Elastyczne systemy to sama 
oszczędność
Wszystkie produkty z serii ValueBox są 

elastyczne i można je łatwo dostosować do 

własnych potrzeb. Można rozpocząć budowę 

zespołu od szafki z kilkoma przegródkami, 

a następnie rozbudowywać go w miarę po-

trzeb. Serie Basic i System można rozbudo-

wać nawet do 96 przegródek podłączonych 

do głównej szafki.

Dzięki szafce ValueBox uzyskujesz pełną 

kontrolę nad ważnymi rzeczami, nieza-

leżnie od tego, czy jest to wartościowy 

przedmiot, sprzęt czy leki. 

Szafki z serii ValueBox są łatwe w użyciu 

oraz posiadają przejrzyste funkcje admini-

stracji. Jako użytkownik otrzymujesz kod 

używany przy wkładaniu lub wyciąganiu 

wartościowych przedmiotów. W zależności 

od potrzeb kod może być powiązany z jed-

ną lub większą liczbą przegródek.

W większości fi rm i organizacji znajdują się ważne 

i wartościowe przedmioty. Produkty z serii ValueBox 

zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę niezależnie 

od tego, czy mamy do czynienia z mieniem osobi-

stym, które wymaga przechowania w czasie pracy, 

czy też z wyposażeniem wykorzystywanym podczas 

wypełniania codziennych obowiązków. 

Kontrola nad wartościowymi 
przedmiotami.
Bezpieczne i elastyczne zarządza-
nie wartościowymi przedmiotami.
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Wartościowe przedmioty wymagają bezpiecz-
nych systemów.
Wiele fi rm i organizacji posiada wartościowe przedmioty, które wymagają dokładnej kontroli. Szafka ValueBox oferuje możli-

wość przechowywania tego typu przedmiotów w osobnych przegródkach i pozwala określić, kto będzie miał do nich dostęp. 

Poniżej przedstawiono kilka przykładów wartościowych przedmiotów, które wymagają bezpiecznego przechowywania.

Dzięki szafkom na wartościowe przedmioty apteki mogą bezpiecznie 

przechowywać leki na receptę, a także leki, które klienci odbiorą później, 

używając otrzymanego kodu PIN. 

Leki 

Pracownicy sklepów często potrzebują bezpiecznego miejsca, w którym 

mogliby schować wartościowe przedmioty w czasie pracy. Dzięki szafce 

ValueBox otrzymują oni własną przegródkę, w której przechowają swoje 

rzeczy w prosty i bezpieczny sposób.

Telefon komórkowy/torebka 

Pracownicy biur mogą mieć własne przegródki do przechowywania 

wartościowych przedmiotów w czasie pracy. Ponadto wiele biur potrzebuje 

bezpiecznego systemu przechowywania dokumentów oraz wartościowych 

przedmiotów, np. telefonów komórkowych i urządzeń GPS.

Biura (pliki, dokumenty, odbiorniki GPS) 

W wielu kopalniach wykorzystuje się alarmy gazowe, które należy 

przechowywać w bezpiecznych warunkach. Dzięki szafce ValueBox górnicy 

mogą zabrać alarm ze sobą na czas pracy, a następnie umieścić go 

w bezpiecznym miejscu po zakończeniu zmiany. 

Przedsiębiorstwo górnicze (alarm gazowy)

Sporą część wyposażenia służb policyjnych należy przechowywać zgodnie 

ze ścisłymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dlatego też policjanci 

codziennie korzystają z naszych szafek na wartościowe przedmioty. 

Zapewniają one ścisłą kontrolę m.in. nad krótkofalówkami i bronią.

Wyposażenie techniczne 

Dowiedz się więcej 
na temat poszczególnych 
funkcji na creone.com
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Seria Expansion składa się z szafek, które można połączyć z produktami z innej serii w zależności 

od wymaganej liczby przegródek. Główną szafkę z serii Basic i System można rozbudować nawet 

o 15 szafek z serii Expansion. Szafki z serii Expansion są sterowane z poziomu klawiatury alfanu-

merycznej umieszczonej na szafce głównej.

Gdy Twoje potrzeby ulegają zmianie. 
Łatwa rozbudowa nawet o 15 dodatkowych szafek.

Kto by pomyślał, że szafka ValueBox znajdzie zastosowanie w sklepie 
odzieżowym takim jak Gina Tricot? Przy dużej liczbie pracowników konieczne 
jest jednak zapewnienie bezpiecznego miejsca, w którym mogliby oni 
przechowywać wartościowe przedmioty podczas pracy. 

Fredrik Eriksson z Gina Tricot udzielił więcej informacji na  creone.com.
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Jak bardzo szczegółowe informacje 
chcesz otrzymywać? 
Klawiatura, wyświetlacz i aplikacja PC. 

Szafki ValueBox pozwalają Tobie i Twoim pracownikom na 

bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów 

i narzędzi. Wszystkie szafki na wartościowe przedmioty są 

dostępne w wersji z 2–6 przegródkami oraz w serii Basic (B) 

i System (S). Seria Basic zapewnia proste i niezawodne 

rozwiązanie, natomiast seria System oferuje więcej opcji 

i rozszerzoną kontrolę. Do produktów z serii Basic i System 

doskonale pasują produkty z serii Expansion (E), pozwalające 

na rozbudowę systemu w zależności od potrzeb. 

Basic (B) 

Seria Basic oparta jest na prostocie i bezpieczeństwie. Wszystkie 

szafki wyposażone są w klawiaturę alfanumeryczną, co pozwala 

na programowanie i wprowadzanie kodów. Zielona dioda nad 

klawiaturą wskazuje, że szafka jest aktywna, i intensywnie miga, gdy 

szafka działa w trybie serwisowym. 

Szafki z serii Basic dostępne są w różnych wersjach wyposażonych 

w 2–6 przegródek. Każdy zestaw można rozbudować dzięki 

produktom z serii Expansion, które pozwolą stworzyć zespół 

składający się nawet z 15 szafek w dowolnej kombinacji. 

W ramach jednego systemu można połączyć 96 przegródek, które 

kontrolowane są za pośrednictwem klawiatury alfanumerycznej 

umieszczonej na głównej szafce.

System (S) 

Seria System jest elastycznym i inteligentnym rozwiązaniem oferującym 

jeszcze lepszą kontrolę nad wartościowymi przedmiotami. Klawiaturze alfa-

numerycznej towarzyszy przejrzysty wyświetlacz, który zapewnia odpowiednią 

kontrolę i ułatwia programowanie. 

Szafki obsługują do 500 użytkowników (kody o długości 1–8 znaków) oraz 

mieszczą w pamięci do 3600 zdarzeń. Tak jak nasze bardziej zaawansowa-

ne systemy zarządzania kluczami, produkty z serii System są kompatybilne 

z oprogramowanie KeyWin Light.

Szafki z serii System dostępne są w różnych wersjach wyposażonych w 2–6 

przegródek. Każdy zestaw można rozbudować dzięki produktom z serii 

Expansion, które pozwolą stworzyć zespół składający się nawet z 15 szafek 

w dowolnej kombinacji. W ramach jednego systemu można połączyć 96 prze-

gródek, które kontrolowane są za pośrednictwem klawiatury alfanumerycznej 

umieszczonej na głównej szafce.

Aplikacja KeyWin Light stanowi łatwy w obsłudze i nieskomplikowa-

ny system kontroli nad szafkami na klucze i wartościowe przed-

mioty. Za pomocą pamięci przenośnej USB ze specjalnym kodem 

serwisowym można przenieść rejestr zdarzeń i inne informacje 

z szafki do komputera. 

Dodawanie, usuwanie i edycja kodów dostępu i użytkowników odby-

wa się w prosty sposób. Możliwe jest także wyszukiwanie określo-

nych zdarzeń w rejestrze. 

KeyWin Light
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Informacje i funkcje.

Modele z serii Basic, System i Expansion.

Szafka na wartościowe przedmioty z 2 przegródkami. 

7002 B
Wymiary wewnętrzne:  
1 przegródka: 260x400x255 mm

7002 S
Wymiary wewnętrzne:  
1 przegródka: 260x400x255 mm

7002 E
Wymiary wewnętrzne:  
1 przegródka: 260x400x255 mm

7003 B
Wymiary wewnętrzne:  
1 przegródka: 260x400x255 mm
2 przegródki: 260x200x255 mm

Szafka na wartościowe przedmioty z 3 przegródkami. 

7003 S
Wymiary wewnętrzne:  
1 przegródka: 260x400x255 mm
2 przegródki: 260x200x255 mm

7003 E
Wymiary wewnętrzne:  
1 przegródka: 260x400x255 mm
2 przegródki: 260x200x255 mm

7004 B
Wymiary wewnętrzne:  
2 przegródki: 260x200x255 mm

Szafka na wartościowe przedmioty z 4 przegródkami. 

7004 S
Wymiary wewnętrzne:  
2 przegródki: 260x200x255 mm

7004 E
Wymiary wewnętrzne:  
2 przegródki: 260x200x255 mm

Szafka na wartościowe przedmioty z 5 przegródkami. 

7005 B
Wymiary wewnętrzne:  
2 przegródki: 260x200x255 mm
3 przegródki: 260x125x255 mm

7005 S
Wymiary wewnętrzne:  
2 przegródki: 260x200x255 mm
3 przegródki: 260x125x255 mm

7005 E
Wymiary wewnętrzne:  
2 przegródki: 260x200x255 mm
3 przegródki: 260x125x255 mm

Szafka na wartościowe przedmioty z 6 przegródkami. 

7006 B
Wymiary wewnętrzne:  
3 przegródki: 260x125x255 mm

7006 S
Wymiary wewnętrzne:  
3 przegródki: 260x125x255 mm

7006 E
Wymiary wewnętrzne:  
3 przegródki: 260x125x255 mm

Jeden system może zawierać od kilku do 96 przegródek. Wraz 

ze wzrostem zapotrzebowania do systemu można w łatwy 

sposób podłączyć dodatkowe szafki. W ramach jednego syste-

mu można podłączyć nawet 15 szafek. Wymiary zewnętrzne: 

745x460x270 mm

Waga: 20 kg

Połącz i dopasuj do własnych wymagań. 

Dowiedz się więcej 
na temat poszczególnych 
funkcji na creone.com
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Basic
• Klawiatura alfanumeryczna do 

programowania i wpisywania 
kodów. 

• 500 niepowtarzalnych kodów do 
jednej szafki.

Akcesoria (B)
• Akumulator 

zapasowy.

• Możliwość rozbudowania zespołu 
do 15 szafek z serii Expansion.

• Proste przyłączenie (230 V).
• Stal, 1,5 mm.
• Powłoka proszkowa.

System
• Wyświetlacz z przejrzystym menu 

i możliwością programowania.
• Obsługa do 500 użytkowników 

(kody o długości 1–8 znaków) 
oraz możliwość przechowywania 
w pamięci do 3600 zdarzeń.

• Możliwość ustawienia okresu 
ważności kodu.

• Możliwość ustawienia maksymalnego 
limitu wykorzystania kodu.

• Jeden kod dla jednej lub większej 
liczby przegródek.

• Pamięć do przechowywania kodów 
i rejestru.

• Wyświetlanie daty i godziny.
• Strefy czasowe.

Akcesoria (S)
• Akumulator zapasowy.
• Styki alarmowe.
• Oprogramowanie 

KeyWin Light.

• Podwójny kod.
• Funkcja blokowania.
• Rejestr zdarzeń na wyświetlaczu.
• Przejrzyste menu serwisowe.
• Możliwość rozbudowania zespołu 

do 15 szafek z serii Expansion.
• Zarządzanie z poziomu 

oprogramowania KeyWin Light.
• Możliwość podłączenia do 

zewnętrznego alarmu.
• Możliwość podłączenia do 

zewnętrznego czytnika kart.
• Wybór języka.
• Proste przyłączenie (230 V).
• Stal, 1,5 mm.
• Powłoka proszkowa.

Expansion
• Możliwość połączenia z główną 

szafką z serii B oraz S w dowolnej 
kombinacji.

• Możliwość bezpośredniej kontroli 
przy użyciu zewnętrznego czytnika 
kart.

Akcesoria (E)
• Styki alarmowe.

• Zamek elektromagnetyczny 
12 V.

• Powłoka proszkowa.
• Stal, 1,5 mm.
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Kontakt 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj 

się z nami lub jednym z naszych przedstawicieli 

handlowych. Więcej informacji i dane kontaktowe 

najbliższego przedstawiciela handlowego znajdziesz 

na www.creone.com.

Creone AB

Tel.: +46 (0) 140 38 61 80

Faks: +46 (0) 140 38 61 89

E-mail: mailbox@creone.com

Adres biura: Malmgatan 8, 573 38 Tranås

Adres pocztowy: Box 148, S-573 22 Tranås, Szwecja

Przedstawiciele handlowi


