
Dé oplossing voor zorgzaam sleutelbeheer!

Sleutelringen...
waar niet mee te knoeien valt!   

Elke ring heeft  
een uniek nummer.

Kwaliteitsstaal

Roestvrijstalen
sleutelring 4 mm dik

De in elkaar passende ring- 
uiteinden worden dichtgefelst 

tot een volledig gesloten 
gladde hardstalen ring.

Sabotagevrij: Sleutels kunnen 
niet van de ring worden 
genomen zonder de ring 

zelf te verbreken.

Ringen leverbaar in 
3, 4, 5, 7 en 9 cm 



Sluitgereedschap voor het 
dichtdrukken van de ring

Felsgereedschap voor het
dichtfelsen van de ring

Snijgereedschap voor het
opensnijden van de ring

Dé oplossing voor zorgzaam sleutelbeheer!
www.sleutelbeheersystemen.nl en www.keyring.nl

Voor meer informatie over deze en andere sleutelbeheeroplossingen:

Top Naeffstraat 20 

Postbus 366, 4200 AJ Gorinchem (NL)

Tel +31 (0)183 64 88 51

Fax +31 (0)183 62 93 83

info@sleutelbeheersystemen.nl

DELPHI Sleutelbeheersys- 

temen is reeds vanaf begin 

1996 actief op de Neder-

landse markt en vanaf 2000 

op de Belgische markt als 

leverancier van uiteenlopen- 

de high tech (elektronische) 

sleutelbeheersystemen. 

Met de door ons geleverde 

sleutelbeheersystemen 

weet u altijd waar uw (vi-

tale) sleutels zich bevinden 

en kunnen alleen daartoe 

bevoegde personen deze 

sleutels gebruiken.

DELPHI is importeur voor 

Europa van de Security 

Asset Manager (kortweg 

SAM), KeyController en 

Keyring. Stuk voor stuk 

toonaangevende kwaliteits-

producten van het Ameri-

kaanse bedrijf KeySystems, 

Inc. Op basis van jaren-

lange ervaring en expertise 

is DELPHI dé specialist in 

de keuze voor het sleutel-

beheersysteem dat past bij 

úw situatie en úw budget. 

Geavanceerde systemen 

worden door vakkundig 

personeel geplaatst. 

De sleutelposities in de SAM 

worden gevormd door een 

hoogwaardige sleutelcilinder, 

waarin een contactsleutel 

wordt vergrendeld door deze 

een kwartslag te draaien.

De contactsleutel wordt samen 

met uw vitale sleutels beves-

tigd aan de speciale volledig  

te sluiten rvs sleutelring. 

Doordat alle kwetsbare  

techniek in de sleutelkast zit, 

kan een absoluut storingsvrije 

werking van de sleutelposities 

worden gegarandeerd.
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Onnodig veel tijd beste-
den aan het zoeken naar 
verdwenen sleutels?
Of erger nog... diefstal 
zonder braakschade!?

Flexibele  
staaldraadring 

2,8mm dik

Roestvrijstalen
sleutelring 
4 mm dik


