


> Zabezpieczenia

Fundamentem działalności firmy jest realizacja 
Systemów Zabezpieczeń z szerokiej gamy rozwiązań 
produktowych.

Z wykorzystaniem odpowiedniej jakości elementów 
zamknięć systemowych jak cylindry okrągłe, cylindry 
specjalne, wkładki cylindryczne różnego typu, kłódki a 
także odpowiednio kodowane i oznakowane klucze 
pozwalają na realizację nawet największych projektów. 

W tej dziedzinie każdy system jest starannie przez 
nas planowany, aby nie występowały w przyszłości 
problemy z użytkowaniem lub serwisem.

> Więcej szczegółowych informacji na temat 
zabezpieczeń na stronie klock.pl
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> Ogólne informacje

Biorąc w przyszłości pod uwagę przechowywanie korespondencji w budynku, należy odpowiednio zaprojektować i zwymiarować 
skrzynki na listy ale także znaleźć dla nich odpowiednie miejsce. W niektórych przypadkach występuje zbyt mało miejsca aby 
zastosować standardowy wymiar skrytek. W ostatnim czasie szczególnie przykłada się wagę do jakości wykonania skrzynek na 
listy i gablot stosując stal nierdzewną wysokiej jakości. 

> Rozwiązania
Wiele naszych rozwiązań w połączeniu z odpowiednim doświadczeniem i stabilnością cenową pozwala na swobodne planowanie 
czy ma być w wersji z perforacją, w kolorze RAL czy też z oznaczeniem laserowym lub w innej konfiguracji.

> Ważne

Każda skrytka wyposażona jest w cylinder Euro Lock, więc wymaga serwisu w razie zgubienia kluczy. Wykonywane przez 
nas skrzynki na listy są serwisowane na bieżąco i zapewniają bezpieczeństwo dostępu do skrytki po zgubieniu kluczy.
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> Ogólne informacje

Projektowanie i wykonywanie oznaczeń na inwestycji nie jest rzeczą skomplikowaną. Należy wybrać materiał z którego mają być 
wykonane, kolorystykę według naszych wzorników a także odpowiednio wszystko zwymiarować na miejscu. Symbo od klock 
zapewnia szeroki wachlarz rozwiązań w tej dziedzinie i rozwija również nasze doświadczenie z każdym następnym projektem. 
Wiele pojawiających się zapytań np. czy jest taka możliwość? zachęca do znalezienia dodatkowych lub już wykorzystanych przez 
nas rozwiązań.

> Rozwiązania

Oznaczenia, tabliczki, kasetony to tylko zarys produktowy Symbo, który pomaga przedstawić ogólnie ten dział. Posiadamy 
zaplecze maszynowe oraz projektowe aby wykonać mniejsze ale nawet i bardzo duże realizacje. 

> Ważne

Każdy projekt jest brany pod uwagę indywidualnie w zależności od tego co i w jakich ilościach należy wykonać.
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> Ogólne informacje

Wycieraczki systemowe w różnych wersjach, kolorach a także do wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zapewniają skuteczną 
ochronę wnętrz przed brudem przynoszonym na obuwiu z zewnątrz. Dzięki rozwiązaniu jakim jest zastosowanie wycieraczek 
systemowych w różnych wersjach, udaje się ograniczyć wydatki na dodatkowe czyszczenie posadzek przez firmy sprzątające. 
Szerokie zastosowanie w obiektach takich jak biurowce, restauracje, banki, centra handlowe, muzea a także dworce kolejowe czy 
lotniska.

> Rozwiązania

Staramy się dobrać najlepsze rozwiązanie z tej dziedziny dla różnych obiektów w zależności od ich przeznaczenia. 
Proponowane przez nas produkty posiadają atesty i aprobaty techniczne. Przy zastosowaniu naszych rozwiązań w dziedzinie 
wycieraczek systemowych, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynniki jak m.in. środowisko (zewnętrzne, 
wewnętrzne), natężenie i kierunek ruchu pieszych, rodzaj drzwi (obrotowe, rozsuwane czy uchylne) kształt a także wielkość 
wycieraczki, która jest ograniczona wagą. 

> Ważne

Jeżeli nie ma możliwości wykonania wycieraczki w jednej części, należy wtedy zastosować podział z zastosowaniem 
elementów dzielących. Zasadniczy ruch nie powinien odbywać się na ich łączeniach.
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> PKP S.A.
Dworzec Główny PKP Kraków

> CD Locum Sp. z o.o.
Galeria Trzy Korony

> ATAL S.A.
Apartamenty Nadwiślańska

> ECHO Inwestment S.A.
Apartamenty Hortus

> Terminus III
Prądnik Park

> Muzeum Tadeusza Kantora
Cricoteka

> Grupa Bryksy
Małe Błonia

> Stalbud
Osiedle Słoneczne Kliny

> IMS Budownictwo
Pasaż Podgórski

> Pedrano Engineering and 

Constructions
Nowe Bochenka

> Powiatowy Park Rozwoju
Kampus Wielicki

> EDF Polska S.A.
Biuro EDF Paliwa Sp. z o.o.

> Grupa Urba
Apartamenty Skowronia 3

> ACTIV Investment Sp. z o.o.
Apartamenty Świętokrzyska

> Sento S.A.
Atrium Park

> Creo Rzeszów
Centrum Produkcyjne

> Sklepy Auchan Polska
Kraków, Częstochowa, Tychy i inne

> Castorama Polska
Castorama Zakopianka
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