
KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TwinKey 
10 profili. 2 końcówki krzyżowe. 1 klucz.  
Do wszystkich popularnych systemów zamykania i rozmiarów.
 klucz wielofunkcyjny do zamknięć stosowanych w instalacjach technicznych budynków (w systemach 

grzewczych i sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji, instalacjach elektrotechnicznych), w instalacjach 
zasilających gazu i wody oraz do systemów odcinających

 wersja 8-ramienna: 2 klucze krzyżowe połączone magnesem dla większej oszczędności miejsca
 dwustronna końcówka wkrętakowa: profil płaski 1,0 x 7 mm oraz profil krzyżowy PH 2
 klucz i końcówka wkrętakowa połączone mocną linką ze stali nierdzewnej
 odlew ciśnieniowy ze stopu cynku gwarantujący optymalny ciężar klucza 
 wysokiej jakości powłoka zewnętrzna
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„Czy mam ze sobą odpowiedni klucz?” To pytanie zadają sobie 
każdego dnia zarządcy budynków, instalatorzy, elektrycy, technicy 
i służby ratunkowe. Osoby te zmuszone są obsługiwać najróżniejsze 
systemy zamykania. Z myślą o nich KNIPEX stworzył uniwersalne 
rozwiązanie – KNIPEX TwinKey. Jego dziesięć kluczy pasuje do 
wszystkich popularnych systemów zamykania.

Gdy ogrzewanie odmówi posłuszeństwa, wzywany jest zarządca budynku. 
Elektrykowi potrzebny jest klucz do skrzynki rozdzielczej, instalator chce 
odciąć dopływ wody, a straż pożarna musi możliwie szybko otworzyć kratę 
odgradzającą. Osoby te pracują w różnych obszarach i mają różne zada-
nia, jednak stają przed tym samym problemem: różnorodnością systemów 
zamykania. Klucz KNIPEX TwinKey umożliwia otwieranie większości z nich. 

Przemyślane wyposażenie, 
wysokiej jakości wykonanie. 
Ośmioramienny klucz KNIPEX TwinKey składa się z dwóch 
elementów krzyżowych, które można połączyć za pomocą 
magnesu. Po rozdzieleniu elementy pozostają połączone 
mocną linką ze stali nierdzewnej, która zabezpiecza je przed 
zgubieniem. Każda z dwóch stron klucza pokryta jest inną 
powłoką wysokiej jakości (matową i błyszczącą). 
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