
Inteligentne depozytory.
System do zarządzania kluczami i wartościowymi przedmiotami. 
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NOWOŚĆ
Możliwość wyboru typu 
gniazda: z blokadą lub  
bez blokady breloka.
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KeyWin5 – oprogramowanie zarządzające.
Administracja
Log zdarzeń
Ustawienia

KeyRack – inteligentne listwy na klucze.
Pełen nadzór
Elastyczny system to oszczędność
Rozwiązania dostosowane dla różnych potrzeb 

Przede wszystkim bezpieczeństwo 
Kompletna oferta

KeyBox – inteligentne szafki na klucze.
Możliwość łączenia listw z blokadą i bez blokady breloka  

Elastyczność i bezpieczeństwo

Zwiększone możliwości i dodatkowe funkcje 

Inteligentne rozwiązania dla małych systemów

Gdy Twoje potrzeby ulegają zmianie

System zarządzany lokalnie dla prostszych zastosowań

Seria Basic, System i Expansion

ValueBox – inteligentne skrytki. 
Wartościowe przedmioty wymagają odpowiednich zabezpieczeń 
Gdy Twoje potrzeby ulegną zmianie
Jak bardzo szczegółowe informacje chcesz otrzymywać?
Seria Basic, System i Expansion
Dodatkowe funkcje serii Basic, System i Expansion
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Räddningstjänst

Dołącz do nas, wybierając inteligentne systemy depozytowe.

Dopasowujemy nasze produkty do twoich wymagań. Dzięki naszej bogatej ofercie 
i możliwości rozbudowy systemu dostarczamy rozwiązania dla klientów działających  
w większości branż. Które z rozwiązań najlepiej spełni Twoje wymagania?

Podstawowe cechy produktów firmy Creone.
Słowa opisujące nasze produkty: pełen nadzór, łatwa rozbudowa, intuicyjna obsługa.

Zajmujemy się tworzeniem inteligentnych systemów przechowywania. Od powstania firmy w 1979 roku jest to nasz główny obszar działalności. 

Obecnie dostarczamy rozwiązania do ponad 30 krajów w Europie i na świecie. Naszą działalność najlepiej opisują trzy słowa: kontrola, elastyczność 

i łatwość obsługi. Niezależnie od wymagań jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość produktów przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Apteki Banki Salony 
samocho-

dowe

Wypożyczal-
nie samo-
chodów

Sklepy Przedsiębior-
stwa  

energetyczne

Zarządcy 
nieruchomości

Policja Agencje 
ochrony

Taksówki Domy spokojnej 
starości

Hotele i 
pensjonaty

Przemysł 
i biura

Pełna kontrola

Dzięki naszym produktom możesz w pełni nadzorować dostęp 

do kluczy oraz wartościowych przedmiotów. W zależności od  

potrzeb i dostępnych środków klienci mogą wybrać podstawowe 

lub bardziej zaawansowane rozwiązania: od spełniających 

najprostsze wymagania szafek na klucze i wartościowe przedmioty 

do złożonych systemów, które monitorują użytkowników 

oraz wykorzystanie każdego z kluczy. 

Łatwa rozbudowa

Jedno jest pewne: w przyszłości Twoja firma 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 

wydatków zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej.

W odniesieniu do systemów przechowywania sprawdza 

się następująca zasada: łatwe zarządzanie pozwala uniknąć wielu 

problemów. Wszystkie systemy są użytkowane przez pracowników, 

a im łatwiejsze zarządzanie, tym mniejsze ryzyko, że popełnią oni

błędy. Warto wspomnieć także o zaoszczędzonym czasie, który 

pracownicy mogą wykorzystać na inne obowiązki. Inteligentne 

technologie wykorzystane 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. 

Intuicyjna obsługa
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Jakiego poziomu 
bezpieczeństwa oczekujesz?

Pełen nadzór
Produkty z serii KeyRack, KeyBox i KeyControl korzystają 

z funkcji identyfikacji oraz pozwalają monitorować 

wszystkie klucze. Każde kółko na klucze powiązane jest 

z brelokiem IntelliPin, który umieszczony jest w gnieździe 

listwy zainstalowanej na ścianie lub w szafce. 

Nadzór nad kluczami odbywa się w sposób cyfrowy, 

co pozwala kontrolować zawartość depozytora i uzyskać 

informacje, kto aktualnie jest w posiadaniu pobranego 

klucza. Za zarządzanie szafkami na klucze odpowiedzialne 

jest oprogramowanie KeyWin5.

Kontrola dostępu

Produkty z serii Basic i System są mniej rozbudowane, 

ale odznaczają się trwałą konstrukcją zapewniającą 

bezpieczne przechowywanie. Nie korzystają one 

z funkcji identyfikacji klucza, ale są zarządzane lokalnie 

poprzez ustalanie praw dostępu do danej skrytki 

z poziomu klawiatury.

Dzięki produktom z serii Expansion, seria Basic i System 

może być rozbudowana nawet o 15 szafek, w dowolnej 

kombinacji. W ramach jednego systemu można zarządzać 

96 skrytkami, które kontrolowane są za pośrednictwem 

jednej klawiatury lub czytnika. Produkty z serii System 

mogą być także zarządzane za pomocą oprogramowania 

KeyWin Light.  

P

K



7

Intuicyjna obsługa
Użytkownik może zalogować się do 

systemu, używając osobistego kodu. 

Listwy wskazują klucze, do których 

użytkownik ma dostęp, pozwalając na ich 

pobranie. Jeśli dany klucz został już 

pobrany, wyświetlacz wskaże, kto jest 

w jego posiadaniu. Możliwe jest uzyskanie 

dostępu do wszystkich kluczy jednocześnie 

lub tylko tych, które wybrałeś przy pomocy 

funkcji Smart Mode.

Nadzór nad wszystkimi kluczami
Jako administrator sam decydujesz, kto 

ma dostęp do danego klucza. Inteligentne 

breloki IntelliPin i plomby pozwalają 

na połączenie jednego lub więcej kluczy. 

Brelok umieszczany jest w listwie na klucze, 

wyposażonej w diody, które wskazują, czy 

dany klucz jest dostępny dla użytkownika. 

Proste zarządzanie
Administrator dokonuje rejestracji 

użytkowników, grup oraz kluczy w szybki 

i łatwy sposób. Użytkownik zostaje 

przyporządkowany do kluczy lub grup, 

do których będzie posiadał dostęp. 

Wszelkie zdarzenia są rejestrowane, 

a sprawdzenie, kto w danym czasie posiada 

poszukiwany klucz, umożliwia wyświetlacz 

depozytora lub program KeyWin5.

Czy lubisz mieć wszystko pod kontrolą?
Pełna kontrola. Intuicyjna obsługa. Proste zarządzanie.

Inteligentne breloki stanowią klucz do pełnej kontroli nad systemem. W ten sposób 
można monitorować, kto korzysta z każdego klucza i uzyskać pełen  podgląd dzięki  
systemowi zbudowanemu na bazie doświadczenia wielu  wdrożeń.

Rozwiązania zastosowane w produktach serii Control przeznaczone są dla  osób, które 
chcą usprawnić obieg kluczy w obiekcie. Klucze pozostają pod  stałą kontrolą, a każdy 
z nich posiada funkcję identyfikacji. System rejestruje  wszystkie zdarzenia i daje 
administratorowi pełną informację: Kto? Co? Kiedy? Gdzie? Można kontrolować 
i zmieniać uprawnienia dla każdego klucza. Sam  określisz, kto i kiedy będzie posiadał 
dostęp do kluczy. Później wystarczy  podać użytkownikom odpowiedni kod lub kartę. 

Oprogramowanie KeyWin5 oferuje inteligentne rozwiązania, które poprawiają 
bezpieczeństwo i wydajność pracy w Twojej firmie.

Kto przebywał w banku po 3:00?
Kto wszedł do biura w piątek o 22:30?
Kto jako ostatni pobrał klucz do domku letniskowego?
Kto używał firmowego samochodu o 10:30 we wtorek?

Na te i inne pytania odpowiesz dzięki inteligentnej 
wyszukiwarce.
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Dla małych i dużych przedsiębiorstw

System jest elastyczny i umożliwia kontrolowanie 
od dziesięciu do kilkunastu tysięcy kluczy. 
W ramach jednego systemu można zarządzać 
od jednej do stu szafek umieszczonych w różnych 
miejscach. Zarządzanie odbywa się lokalnie lub 
zdalnie poprzez oprogramowanie klienckie.

Zarządzaj z dowolnego miejsca

W każdej chwili system można rozbudować o kolejne
szafki i listwy na klucze. Wystarczy podłączyć szafkę
do sieci, a depozytor automatycznie uzyska numer IP.
Oprogramowanie KeyWin5 automatycznie wykryje 
nową szafkę lub listwy na klucze. Proste i elastyczne
rozwiązanie nieograniczające końcowego użytkowania.

Integracja z alkomatem

Połącz swój system przechowywania z blokadą
antyalkoholową. Aby otrzymać dostęp do kluczy,
oprócz wprowadzania kodu lub karty, użytkownik
będzie musiał dmuchnąć w ustnik. Jeżeli wynik
nie przekroczy normy, użytkownik będzie mógł

skorzystać z depozytora. Do identyfikacji użytkowników

możemy wykorzystać karty, które już są wykorzystywane
przez użytkowników w obiekcie. 

Zawsze na czasie.

system licencji.
Oznacza to, że zawsze będziesz korzystać z jego 
najnowszej wersji. Program KeyWin5 sam zapyta, czy 
chcesz dokonać aktualizacji, gdy pojawi się nowa wersja.
Zapewnia to bezpieczeństwo zarówno Twoje, jak i systemu.
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– oprogramowanie zarządzające.
Oprogramowanie KeyWin5 oferuje trzy widoki: Administracja, Log zdarzeń i Ustawienia.
Sprawiają one, że codzienne zarządzanie kluczami staje się łatwiejsze. 

Wszystkie zdarzenia w bazie danych programu 

KeyWin5 są zapisywane zarówno z wybranego 

systemu, jak i z oprogramowania KeyWin5. 

Oczywiście można wybrać zakres danych jaki ma 

być wyświetlany. Funkcja inteligentnego 

wyszukiwania wraz z wyborem opcji i przedziału 

czasu ułatwia uzyskiwanie konkretnych 

informacji lub raportów. Wszystkie alarmy są 

zaznaczone kolorem czerwonym w odpowiedniej 

zakładce i rejestrze zdarzeń. Wszystkie wskazania 

alarmów można wyświetlić jednocześnie, 

sprawdzając kto lub co przyczyniło się do ich 

aktywacji.

Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera:

Aplikacje: . NET 4.5 SP1 (Windows Installer 4.5 is required to install .NET 4.5) 
SQL Server 2008 R2 Express Edition (Windows Installer 4.5 is required to install 
SQL Server 2008 R2 Express Edition)

Następujące porty muszą być otwarte:

39 164 (Detection of the subnet as the PING protocol), 5432 (PostgreSQL), 
1433 TCP (SQL Server 2008), 1434 UDP (SQL Server 2008), 80 (License)

Zapewnia szybki podgląd uprawnień użytkowników
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 grup użytkowników i kluczy oraz 
zarządzanie nimi odbywa się w intuicyjny sposób. 

Przykładowo, aby przyporządkować użytkownika 
do klucza, należy zaznaczyć klucz i wybrać opcję
"Do połączenia". Następnie wystarczy połączyć 
użytkownika z grupami i kluczami, do których ma
mieć dostęp. 

Ustawienia wykorzystywane są przy instalacji
nowego systemu, dodawaniu administratora lub 
wyborze opcji zaawansowanych takich jak język,
liczba dozwolonych znaków kodu PIN, wykonywanie
kopii zapasowej, ustawienie komunikacji itd. 
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NOWOŚĆ

za codzienne bezpieczeństwo środków finansowych klientów. 

Oprogramowanie KeyWin5 jest także 
dostępne w formie aplikacji webowej.
Pozwala to zarządzać systemem za 
pomocą tabletów, smartfonów oraz
komputera, na którym program nie 
został zainstalowany. 
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Elastyczny system to
oszczędność

Dzięki listwom KeyRack możesz rozbudować system 

i stopniowo zwiększać jego pojemność w zależności 

od potrzeb.

Pełen nadzór

Możesz sam zdecydować, kto będzie mieć dostęp do 

danego klucza, oraz weryfikować, kiedy został on 

pobrany i zwrócony.  

Rozwiązania dostosowane 
dla różnych potrzeb

Oferujemy produkty, które obsłużą do kilku tysięcy 

breloków na klucze.

Inteligentne listwy na klucze.
Łatwy montaż na ścianie lub w szafce.

Połącz klucze za pomocą breloka IntelliPin i plomby, 

a następnie umieść je w listwie KeyRack: z blokadą lub bez, 

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 pojemność swojego inteligentnego systemu 

przechowywania kluczy nawet do 66 listw i 924 miejsc. 

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.
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Przede wszystkim bezpieczeństwo.
Hardware i software produkowane przez tego samego 
producenta.

Montaż systemu RACK w sejfach dla kluczy 
wymagających dodatkowej ochrony

Rozbuduj system listw na klucze zgodnie  z zapotrzebowaniem 

w jednej lub większej liczbie szafek wymagających 

dodatkowej ochrony, jednocześnie zabezpieczając klucze 

przed kradzieżą lub pożarem. Łatwy montaż, proste 

zarządzanie kluczami i pełny nadzór każdego klucza.

Bezpośredni montaż na ścianie

System KeyRack montowany bezpośrednio na ścianie, 

pozwala uzyskać podgląd i szybki dostęp do każdego 

klucza. Można dowolnie łączyć listwy z blokadą lub bez 

blokady breloka i w łatwy sposób rozbudować system, 

aby dopasować go do własnych potrzeb. 



Lock | Unlock Lock | Unlock

Lock | Unlock

Inteligentny brelok na klucze

Dzięki funkcji identyfikacji brelok na klucze 

IntelliPin stanowi inteligentne rozwiązanie oferujące 

wiele możliwości. 

Breloki na klucze z blokadą i bez blokady

Breloki na klucze IntelliPin dostępne są w dwóch wersjach. Breloki bez blokady uruchamiają 

alarm niezwłocznie po pobraniu klucza bez wcześniejszego uzyskania autoryzacji poprzez 

oprogramowanie KeyWin5. Breloki z blokadą dodatkowo zabezpieczają klucze dzięki 

elektromechanicznej blokadzie. Obie wersje gwarantują bezpieczeństwo i zapewniają 

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

Porządek pod każdym względem.

NOWOŚĆ
Możliwość wyboru typu 
gniazda: z blokadą lub 
bez blokady breloka.

bezpieczne

Ko
nt

ro
la

Identyfikacja

Listwa KeyRack rozpoznaje i identyfikuje każdy 

brelok na klucze. Diody LED umieszczone nad 

gniazdem w listwie wskazują, które klucze dany 

użytkownik może pobrać. 

Kompletna oferta. 

Łatwa kontrola i podgląd bezpośrednio z poziomu komputera

Oprogramowanie KeyWin5 pozwala na zebranie informacji na temat każdego klucza dzięki 

inteligentnym brelokom IntelliPin. Po sparowaniu breloka IntelliPin z kluczem, można 

zabezpieczyć go w listwie zamontowanej na ścianie lub w szafce. Każdy brelok IntelliPin posiada 

niepowtarzalny identyfikator. Oznacza to, że możliwe jest sprawdzenie statusu każdego klucza 

bezpośrednio z poziomu aplikacji KeyWin5.  

14



Kontrola

15



16

Flexibility Control User-Friendly Invest Solutions Update Lock | Unlock Lock | Unlock

Shop Police O�ce Mining 
Companies

Update Lock | UnlockPharmaceuticals

Flexibility User-Friendly Invest Solutions Update Lock | Unlock Lock | Unlock

Shop Police O�ce Mining 
Companies

Update Lock | UnlockPharmaceuticals

Flexibility Control User-Friendly Invest Solutions Update Lock | Unlock Lock | Unlock

Shop Police O�ce Mining 
Companies

Update Lock | UnlockPharmaceuticals

Rozwiązania dostosowane dla 
projektów o różnej wielkości

Elastyczne systemy to sama 
oszczędność
Dzięki szafkom KeyBox możesz rozbudować 

system i stopniowo zwiększać jego pojemność 

w zależności od potrzeb.

Pełen nadzór

Możesz sam zdecydować, kto będzie mieć 

dostęp do danego klucza, oraz weryfikować, 

kiedy został on pobrany i zwrócony. 

Oferujemy rozwiązania które mogą 

obsłużyć do kilku tysięcy zestawów kluczy.

Inteligentne szafki na klucze.
Dostępne w trzech wersjach: Basic, 
System i najbardziej zaawansowana 
KeyControl.

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. Zapewnia to odpowiednio 

dopasowane rozwiązanie bez konieczności ponoszenia 

wydatków związanych z późniejszą, kosztowną rozbudową. 
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Możliwość wyboru ilości listw na klucze w szafce.

Możliwość łączenia listw z blokadą 
i bez blokady breloka. 
Odpowiedni klucz na właściwym miejscu dla każdego użytkownika. 

To właśnie funkcja identyfikacji każdego breloka IntelliPin wyróżnia serię KeyControl. Dzięki temu 

rozwiązaniu system może zidentyfikować każdy klucz. Możesz wybrać listwy na klucze z blokadą i bez 
blokady i łączyć je w jednej szafce. Dzięki naszej opatentowanej technologii użytkownicy zawsze mają 
dostęp do kluczy, do których mają uprawnienia. 

Identyfikacja

Listwa umieszczona w szafie wykrywa 
i identyfikuje każdy brelok na klucze IntelliPin. 
Dioda LED umieszczona nad gniazdem w 
listwie wskazuje także, które klucze dany 
użytkownik może pobrać w ramach swoich 
uprawnień.

Inteligentny brelok na klucze

Dzięki funkcji identyfikacji, breloki na klucze 
IntelliPin stanowią inteligentne rozwiązanie 

oferujące wiele możliwości. 

Rozbudowa

Dodatkowe listwy na klucze mogą być instalowane
i podłączane do systemu w późniejszym czasie. 
Dostępne są listwy z blokadą i bez blokady.

KeyWin5

Oprogramowanie KeyWin5 dla komputerów 
PC ułatwia programowanie systemu i jego 
późniejsze użytkowanie. 

Plomby na klucze

Blokada plomby na klucze zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo, a użytkownik może zidentyfikować
klucze na podstawie koloru lub numeru seryjnego
nadrukowanego na plombie. Po zablokowaniu 
kółka, nie można rozłączyć plomby bez użycia 
specjalnych narzędzi. Plomba jest wykonana ze 
stalowej linki lub drutu i może być dostępna w 
różnych kolorach.

Porządek pod każdym względem.

Możliwość wyboru 
typu gniazda: z 

blokadą lub bez 
blokady breloka.

1
listwa 

na klucze

2
listwy 

na klucze

3
listwy 

na klucze

17



Inteligentne listwy na klucze 
do montażu na ścianie i w szafie.
Dzięki listwom KeyRack możesz rozbudować 
inteligentny system przechowywania kluczy 
do  66 listw i 924 miejsc na klucze.
Zapewnij szybki podgląd, montując listwy 
bezpośrednio na ścianie, lub zadbaj o jak 
największe bezpieczeństwo, umieszczając je  
np. w sejfie. Wybór należy do Ciebie. 
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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 system o kolejne. W ramach jednego systemu 

można podłączyć do stu szafek.

Szafki posiadają wyświetlacz z przejrzystym menu i funkcją 

wyszukiwania.   Wyposażone są w kontroler, czytnik (opcjonalnie), 

źródło awaryjnego podtrzymywania zasilania (opcjonalnie), 

listwy na breloki.

Elastyczność i bezpieczeństwo.
Kontrola do 924 zestawów kluczy w jednej obudowie.

9700 SC 
Do 924 miejsc na klucze, dla 66 listw. 
Dodatkowe drzwi na dole pozwalają 
przechowywać wartościowe przedmioty, 
lub wyposażenie techniczne.

9400 SC - obudowa z kontrolerem

Do 42 miejsc na klucze, 3 listwy.

9500 SC - obudowa z kontrolerem

Do 84 miejsc na klucze, 6 listw. 

9500 EC - rozszerzenie

Do 84 miejsc na klucze, 6 listw.

924
miejsca 

na klucze

9600 SC
Do 224 miejsc na klucze,
dla 16 listw.



Zwiększone możliwości i dodatkowe funkcje. 

SQL Server Browser. W szafkach serii KeyControl instalowany jest system Linux. 

• Funkcja wyszukiwania kluczy przy pomocy wyświetlacza
• Informacje na temat osoby, która aktualnie posiada klucz
• Menu serwisowe z opcją programowania
• Kod administracyjny zezwalający na dostęp do wszystkich kluczy
• Kod serwisowy umożliwiający dostęp do menu serwisowego
• Automatyczny lub stały adres IP
• Alarm niezamkniętych drzwi
• Pobranie klucza bez uprawnień
• Alarm włamaniowy
• Wybór języka
• Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika
• Możliwość podłączenia zewnętrznego alarmu
• Wybór typu czytnika
• Alarm zwrotu klucza do niewłaściwego gniazda

• Wybrany lub wygenerowany kod PIN
• Możliwość zmiany kodów w szafce
• Możliwość dezaktywacji użytkowników
• Harmonogramy czasowe uprawnień 

dla użytkowników
• Nieograniczona liczba użytkowników

Administratorzy
• Nieograniczona liczba 

administratorów
• Możliwość dostosowania 

uprawnień administratorów
• Zarządzanie wybraną 

szafką / depozytorami
• Informacje wyłącznie na 

temat swojej szafki
• Zapis w rejestrze aktywności 

administratora

Rejestr zdarzeń
• Historia operacji w programie

KeyWin5 lub depozytorze
• Filtr wyświetlanych zdarzeń
• Inteligentna funkcja

wyszukiwania
• Sortowanie wg daty lub zdarzeń
• Przejrzyste raporty alarmów
• Eksport raportów do CSV i PDF
• Przesyłanie alarmów przez e-mail

Klucze
• Harmonogram czasowy
• Wyszukiwanie wg. nazwy

identyfikatora klucza
• Graficzny układ kluczy w 

depozytorze
• Przypisanie klucza do jednej lub 

wielu szafek
• Zwrot klucza do ustalonego lub 

do dowolnego wolnego gniazda 

Ustawienia
• Depozytory
• Administratorzy
• Wybór języka
• Liczba znaków kodu PIN
• Dozwolone znaki dla kodów
• Ustawienia alarmów
• Import i eksport plików
• Tworzenie kopii zapasowej i 

przywracanie ustawień
• Konfiguracja komunikacji

Minimalne wymagania 
sprzętowe dla serwera

Grupy
• Grupy kluczy oraz użytkowników
• Harmonogramy czasowe
• Proste zarządzanie 

uprawnieniami z poziomu grup
• Podgląd powiązań z poziomu

grup: użytkownicy - grupa, 
klucze - grupa

Wykorzystywana przez nas platforma produktów nosi nazwę SimCom. Jest to hybrydowy mikroprocesor 
stworzony przez firmę Combitech, której właścicielem jest SAAB. SimCom wykorzystuje wbudowany, 
otwarty system Linux, który zapewnia nieograniczone możliwości. Działając w wielu branżach 
(obronnej, morskiej, bezpieczeństwo ruchu, przemysł) firma Combitech jest w stanie zapewnić, 
że zarówno podzespoły jak i oprogramowanie jest cały czas rozwijane. Dzięki współpracy z Combitech i 
platformie SimCom nasze rozwiązania zawsze wykorzystują najnowsze technologie, a klienci mogą 
zaufać naszym produktom na wiele lat. 

Platforma

poszczególnych funkcji 
na www.creone.pl
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Depozytory na klucze

• 2 GB RAM 
• Windows XP SP2 lub nowszy
• Windows Server 2003 SP2 

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

Użytkownicy
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Inteligentne 
 małych systemów.

Seria Basic i System.

Seria 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 identyfikacji kluczy oraz mogą 

zarządzać systemem na miejscu, przydzielając 

odpowiednie skrytki i nadając prawa lokalnie 

z wbudowanej klawiatury lub korzystając z programu 

KeyWin Light.

Zawsze w bezpiecznych
rękach 

Wybierz modele, które najlepiej 
odpowiadają Twoim potrzebom

Elastyczne systemy 
to sama oszczędność 

Można rozpocząć budowę systemu od 
szafki pozwalającej na przechowywanie 
kilku kluczy, a następnie rozbudowywać 
go w miarę potrzeb. Serie Basic i System 

można rozbudować nawet do 96 skrytek 
podłączonych do głównej szafki, 
wykorzystując moduły rozszerzeń serii 
Expansion.  

Produkty z serii Basic i System zapewniają 
skuteczną kontrolę nad kluczami. Wszystkie 

szafki wyposażone są w zamek szyfrowy, 
dzięki czemu można łatwo określić 
uprawnienia.

Serie Basic i System składają się z różnych 
modeli o różnych rozmiarach skrytek, aby 
sprostać wszelkim wymaganiom. 
Budowę systemu możemy rozpocząć od 
dowolnej wielkości depozytora.
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Gdy Twoje potrzeby ulegają zmianie.  
Produkty z serii Expansion dopasowują system do Twoich wymagań.
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 o 15 dodatkowych szafek z serii Expansion, które są zarządzane z poziomu klawiatury

alfanumerycznej umieszczonej w szafce głównej. 
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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 firma może zarządzać w bezpieczny 
sposób kluczami własnymi oraz klientów.
Niklas Johansson z Volvo Cars udzielił więcej informacji na  creone.com.



25

Basic (B) 

Seria Basic oparta jest na prostocie i bezpieczeństwie. Szafki na klucze 
wyposażone są w klawiaturę alfanumeryczną, co pozwala na 
programowanie i wprowadzanie kodów. Nad klawiaturą znajduje się 
zielona dioda, wskazująca, że szafka jest aktywna. 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 dowolnej kombinacji. Oznacza to, że jeden system może składać się aż 
z 96 przegródek kontrolowanych za pomocą klawiatury alfanumerycznej.

System zarządzany lokalnie dla prostszych zastosowań. 
Klawiatura, wyświetlacz i oprogramowanie zarządzające. 

Serie Basic (B) i System (S) są mniej skomplikowane, ale oferują pełne bezpieczeństwo oraz spełniają podstawowe potrzeby wielu naszych klientów. Seria 

Basic jest dedykowana dla mniej wymagających aplikacji. Seria System oferuje wyświetlacz i większą liczbę funkcji wspomagających zarządzanie. Zarówno 

produkty z serii Basic, jak i System można rozbudować za pomocą produktów z serii Expansion. 
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System (S) 
Seria System składa się z szafek na klucze wyposażonych w zaawansowany kontroler oraz klawiaturę alfanumeryczną z przejrzystym 

wyświetlaczem, który zapewnia kontrolę i ułatwia programowanie. Szafki obsługują do 500 użytkowników (kody o  długości 1–8 znaków) 
oraz mieszczą w buforze pamięci do 3600 zdarzeń. Systemem można zarządzać off-line za pomocą programowania KeyWin Light. 
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 dowolnej kombinacji. Oznacza to, że jeden system może składać się aż z 96 przegródek kontrolowanych za pomocą jednej 
klawiatury alfanumerycznej.

KeyWin Light
Oprogramowanie KeyWin Light PC zapewnia lepszy podgląd zespołu szafek z serii System. Szafki można programować i kontrolować, 
podłączając przenośną pamięć USB z kodem serwisowym. Rejestr zdarzeń można pobrać na przenośną pamięć USB, w celu jego późniejszej 
analizy w komputerze. Dodawanie, usuwanie i edycja kodów dostępu oraz użytkowników, a także wyszukiwanie informacji w rejestrze 
zdarzeń i ich późniejsze przesyłanie do szafki odbywa się w prosty sposób przy pomocy przenośnej pamięci USB.
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Seria Basic, System i Expansion.

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

9006 B
Produkt z serii Basic z 6 skrytkami. 
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 skrytek. 
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 na klucze.
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm 
Waga: 6,0 kg

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

9006 S
Produkt z serii System z 6 skrytkami. 
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 skrytek. 
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 skrytkami. 
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 skrytkami.
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 na klucze. 
Wymiary zewnętrzne: 350x280x93 mm 
Waga: 5,3 kg



Dodatkowe funkcje serii: Basic, System i Expansion
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System
• Wyświetlacz z przejrzystym menu i

interfejsem komunikacyjnym z 
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 (opcjonalne)
• 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 systemu 
alarmowego

• Możliwość podłączenia 
do zewnętrznego czytnika kart

• Wybór języka
• Proste przyłączenie (230 VAC)
• Stalowa obudowa 1,5 mm
• Obudowa malowana proszkowo

Basic
• Klawiatura alfanumeryczna do 

programowania i wpisywania 
kodów

• 500 niepowtarzalnych kodów 
do jednej szafki

Akcesoria (opcjonalnie)
• Zasilanie buforowe
• Zestaw do montażu 

ściennego 

• Możliwość rozbudowania zespołu 
do 15 szafek z serii Expansion

• Proste przyłączenie (230 VAC)
• Stalowa obudowa 1,5 mm
• Obudowa malowana proszkowo

Expansion
• Możliwość połączenia z główną 

szafką z serii B oraz S w dowolnej 
kombinacji

• Możliwość bezpośredniej kontroli 
przy użyciu zewnętrznego 
czytnika kart

Akcesoria (opcjonalnIe)
• Styki alarmowe
• Zestaw do montażu 

ściennego

• Zamek elektromagnetyczny 12 V
• Obudowa malowana proszkowo
• Stalowa obudowa 1,5 mm

Dowiedz się więcej na temat 
poszczególnych funkcji na 
creone.pl
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Zawsze w bezpiecznych 
rękach

Elastyczne systemy to 
sama oszczędność

Wszystkie produkty z serii ValueBox  można 

łatwo rozbudowywać i łatwo dostosowywać 
do własnych potrzeb. Budowę zespołu 
można rozpocząć od szafki z kilkoma 
przegródkami, a następnie rozbudowywać 
ją w miarę potrzeb. Serie Basic i System 
można rozbudować nawet do 96 skrytek 
podłączonych do głównej szafki.

Dzięki szafce ValueBox uzyskujesz pełną 
kontrolę nad ważnymi przedmiotami, 
niezależnie od tego czy jest to biżuteria, 
leki, nośniki danych czy urządzenia 

elektroniczne.

Łatwość obsługi 

Szafki z serii ValueBox są łatwe w użyciu 

oraz posiadają przejrzyste funkcje 
administracji. Jako użytkownik otrzymujesz 
kod upoważniający do deponowania i 
pobierania wartościowych przedmiotów. 

W zależności od potrzeb kod może być 
powiązany z jedną lub większą liczbą 
przegródek.

Inteligentne skrytki
Bezpieczne i intuicyjne zarządzanie 
wartościowymi przedmiotami.

W większości firm 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 osobistym, 
które wymaga przechowania w czasie pracy, czy też 
z wyposażeniem wykorzystywanym podczas wypełniania 
codziennych obowiązków. 
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Wartościowe przedmioty wymagają 
odpowiednich zabezpieczeń.

Dzięki szafkom na wartościowe przedmioty apteki mogą bezpiecznie

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

później, używając otrzymanego kodu PIN.

Dowiedz się więcej na temat 
poszczególnych funkcji na 
creone.pl
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Pracownicy sklepu często potrzebują bezpiecznego miejsca, w 

którym mogliby zabezpieczyć wartościowe przedmioty w czasie 

Leki

Telefon komórkowy/torebka

pracy. Dzięki szafce ValueBox otrzymują oni własną przegródkę, 

w której przechowują swoje osobiste rzeczy. 

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, środkami przymusu bezpośredniego i bronią. 

Biura (nośniki danych, dokumenty, odbiorniki GPS)

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, 

urządzeń GPS, nośników danych, laptopów, rzutników.

W wielu kopalniach wykorzystuje się detektory gazu, które należy 

przechowywać w bezpiecznych warunkach. Dzięki szafce ValueBox, 

górnicy mogą zabrać detektor ze sobą na czas pracy, a następnie 

umieścić go w bezpiecznym miejscu po zakończeniu zmiany. 

Przedsiębiorstwo górnicze (detektor gazu)

Wyposażenie techniczne
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Gdy Twoje potrzeby ulegają  zmianie. 
Rozbudowa nawet o 15 dodatkowych szafek (modułów rozszerzeń).
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 alfanumerycznej 
umieszczonej w szafce głównej.



34

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. Szafki na wartościowe przedmioty są dostępne w wersji od 2 do 6 skrytek, zarówno  w serii Basic (B) jak i System (S). 

Seria Basic zapewnia proste i niezawodne rozwiązanie, natomiast seria System oferuje więcej opcji i rozszerzoną kontrolę. 
Rozszerzeniem produktów z serii Basic i System są szafki z serii Expansion (E ,) pozwalające na rozbudowę systemu w zależności 

od potrzeb. 

Basic (B) 
Seria Basic oparta jest na prostocie i bezpieczeństwie. Szafki na 

klucze wyposażone są w klawiaturę alfanumeryczną, co pozwala 
na programowanie i wprowadzanie kodów. Nad klawiaturą 
znajduje się zielona dioda, wskazująca, że szafka jest aktywna. 

Szafki z serii Basic dostępne są w różnych wersjach wyposażonych 
od 2 do 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.
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System (S) 

Seria System jest elastycznym i inteligentnym rozwiązaniem oferującym 

jeszcze lepszą kontrolę nad wartościowymi przedmiotami. Klawiaturze 

alfanumerycznej towarzyszy przejrzysty wyświetlacz, który zapewnia 

odpowiednią kontrolę i ułatwia programowanie. 

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

mieszczą w buforze pamięci do 3600 zdarzeń. Tak jak nasze systemy 

zarządzania kluczami, produkty z serii ValueBox System są kompatybilne 

z oprogramowaniem KeyWin Light.

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

do 6 przegródek. Każdy zestaw można rozbudować dzięki produktom 

z serii Expansion, które pozwolą stworzyć zespół skrytek 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.

Oprogramowanie KeyWin Light PC zapewnia lepszy podgląd zespołu 

szafek z serii System. Szafki można programować i kontrolować, 

podłączając przenośną pamięć USB z kodem serwisowym. Rejestr 

zdarzeń można pobrać na przenośną pamięć USB w celu jego 

późniejszej analizy na komputerze.

Dodawanie, usuwanie i edycja kodów dostępu oraz użytkowników, 

a także wyszukiwanie informacji w rejestrze zdarzeń i ich późniejsze 

przesyłanie do szafki odbywa się w prosty sposób przy pomocy 

przenośnej pamięci USB.

KeyWin Light
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7002 S
Wymiary wewnętrzne:  
2 skrytki: 260x400x255 mm

7002 E
Wymiary wewnętrzne:  

2 skrytki: 260x400x255 mm

7002 B
Wymiary wewnętrzne:  
2 skrytki: 260x400x255 mm

Szafka na wartościowe przedmioty z 3 skrytkami.

7003 S
Wymiary wewnętrzne:  
1 skrytka: 260x400x255 mm 
2 skrytki:  260x200x255 mm

7003 E
Wymiary wewnętrzne:  
1 skrytka: 260x400x255 mm 
2 skrytki:  260x200x255 mm

7003 B
Wymiary wewnętrzne:  
1 skrytka: 260x400x255 mm
2 skrytki: 260x200x255 mm

Szafka na wartościowe przedmioty z 4 skrytkami. 

7004 S 
Wymiary wewnętrzne:  
4 skrytki: 260x200x255 mm

7004 E 
Wymiary wewnętrzne:  
4 skrytki: 260x200x255 mm

7004 B 
Wymiary wewnętrzne:  
4 skrytki: 260x200x255 mm

Szafka na wartościowe przedmioty z 5 skrytkami. 

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

700 5 E
Wymiary wewnętrzne:  
2 skrytki: 260x200x255 mm 
3 skrytki: 260x125x255 mm

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

Szafka na wartościowe przedmioty z 6 skrytkami. 

7006 B
Wymiary wewnętrzne:  
6 skrytek: 260x125x255 mm

7006 S
Wymiary wewnętrzne:  
6 skrytek: 260x125x255 mm

7006 E
Wymiary wewnętrzne:  
6 skrytek: 260x125x255 mm

Seria Basic, System i Expansion.
Połącz wybrane modele i zbuduj system dostosowany do twoich potrzeb.

Jeden system może zawierać od 2 do 96 przegródek. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania do systemu można w łatwy 
sposób podłączyć dodatkowe rozszerzenia. W ramach jednego systemu jest możliwe dodanie nawet 15 modułów 
rozszerzeń. Parametry pojedynczego modułu: 745x460x270 mm   Waga: 20 kg

Szafka na wartościowe przedmioty z 2 skrytkami. 



Dowiedz się więcej na temat 
poszczególnych funkcji na 
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Dodatkowe funkcje serii: Basic, System i Expansion

System
• Wyświetlacz z przejrzystym menu

i interfejsem komunikacyjnym z 
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 (opcjonalnie)

• 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 
zewnętrznego systemu 
alarmowego

• Możliwość podłączenia do 
zewnętrznego czytnika kart

• Wybór języka
• Proste przyłączenie (230 VAC).
• Stalowa obudowa, 1,5 mm
• Obudowa malowana proszkowo

Basic
• Klawiatura alfanumeryczna do

programowania i wpisywania kodów

• 500 niepowtarzalnych kodów do 
jednej szafki 

Akcesoria (opcjonalnie)
• Zasilanie buforowe
• Zestaw do montażu 

ściennego

• Możliwość rozbudowania zespołu 
do 15 szafek z serii Expansion

• Proste przyłączenie (230 VAC)
• Stalowa obudowa, 1,5 mm
• Obudowa malowana proszkowo 

Expansion
• Możliwość połączenia z główną

szafką z serii B oraz S w dowolnej 
kombinacji

• Możliwość bezpośredniej kontroli 
przy użyciu zewnętrznego 
czytnika kart

Akcesoria (opcjonalnie)

• Styki alarmowe
• Zestaw do montażu 

ściennego

• Zamek elektromagnetyczny 12 V
• Obudowa malowana proszkowo
• Stalowa obudowa, 1,5 mm 
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© 2018 Creone AB 
Creone AB nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie i zastrzega 

sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym katalogu. Opracowanie: 
Markenvard Media.



Więcej informacji 
o  produktach marki Creone 
znajdą Państwo na stronach 
internetowych : 

www.creone.pl
www.volta.com.pl
www.ivolta.pl

Poznań
tel.: 61 830 64 14
e-mail: poznan@volta.com.pl

Rzeszów
tel.: 17 865 45 87
e-mail: rzeszow@volta.com.pl

Szczecin
tel.: 91 482 08 30
e-mail: szczecin@volta.com.pl

Wrocław
tel.: 71 349 24 89
e-mail: wroclaw@volta.com.pl

Katowice
tel.: 32 730 22 03
e-mail: katowice@volta.com.pl

Kraków
tel.: 12 650 20 01
e-mail: krakow@volta.com.pl

Lublin
tel.: 81 747 98 70
e-mail: lublin@volta.com.pl

Łódź
tel.: 42 678 12 41
e-mail: lodz@volta.com.pl 

Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa 
tel.: 22 572 90 20
faks: 22 572 90 30
e-mail: creone@volta.com.pl

Nasze oddziały :

Bydgoszcz
tel.: 52 515 60 31
e-mail: bydgoszcz@volta.com.pl

Gdańsk
tel.: 58 511 02 91
e-mail: gdansk@volta.com.pl 

Dystrybutor.
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