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Firma TOKOZ a.s. působí v oblasti zabezpečovacích mechanismů více než 100 let a dnes 
jsme největším českým výrobcem visacích zámků.

pod novým mottem 
„CHRAŇ SI SVŮJ SVĚT„

vám pomáháme zabezpečit právě ten váš svět.

Náš stálý sortiment jako visací zámky, závory, petlice, stavební a nábytkové kování, jsme 
rozšířili o další speciální přídavné zabezpečovací mechanismy a doplňky, které jsou 

přizpůsobeny dnešním potřebám zabezpečení a přinášejí konkrétní řešení. 

Představení společnosti TOKOZ a.s.



ZAKÁZKOVÁ VÝROBAZÁMKY A KOVÁNÍ

Špičkové komponenty a sestavy
pro náročné zákazníky

Originální cylindrické vložky, visací zámky
a vysoce kvalitní kování

Tradičně se zabýváme výrobou
Zabezpečovacích mechanismů,
Přičemž  některé z těchto našich
produktů jsou naprosto originální,
jedinečné a svou kvalitou srovnatelné
se světovou špičkou.

Díky zkušenostem a technologiím,
které jsme získali a vytvořili, se dnes
také zabýváme výrobou produktů
na míru šitých pro konkrétní zadavatele. 
I v této oblasti již spolupracujeme
s leadery světových trhů.



TOKOZ PRO 300 resp. 400 

• 8 rotujících lamelových stavítek bez pružin zaručuje neomezenou funkčnost zvláště                                         
ve zhoršených klimatických podmínkách  (voda, vlhkost, sníh, mráz, prach a mastnota)

• 100% odolnost proti nedestruktivním metodám odemčení

• zvýšená odolnost proti běžnému odvrtání je zabezpečena kaleným rotujícím klíčovým        
zákrytem

• jednotný systém implementovaný do kompletní produktové řady výroků TOKOZ
• možnost vytváření uzamykacích systémů generálního a hlavního klíče 



TOKOZ  PRO

Rozsáhlá produktová řada uzamykacích 
mechanismů, umožňující využití systému 
jednoho klíče resp. systému generálního 
klíče. 



TOKOZ PRO 400
Materiálová specifikace
Těleso: ocel
Stavítka: nerezová ocel
Klíčový zákryt: kalená ocel

4. TŘÍDA ODOLNOSTI
Certifikace dle ČSN EN 1303 Cylindrické vložky pro zámky
Certifikace dle ČSN EN 1630 v návaznosti na 1627 Okna, dveře, 

uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí

TOKOZ PRO 300
Materiálová specifikace
Těleso: zinek
Stavítka: nerezová ocel
Klíčový zákryt: ocelový plech

3. TŘÍDY ODOLNOSTI
Certifikace dle ČSN EN 1303 Cylindrické vložky pro zámky
Certifikace dle ČSN EN 1630 v návaznosti na 1627 Okna, dveře, 

uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí

Cylindrické vložky TOKOZ PRO



PRO 300 PRO 400

OBOUSTRANNÁ 
S PASTORKEM

PŮLVLOŽKA

OBOUSTRANNÁ 
S OLIVOU

OBOUSTRANNÁ 

Cylindrické vložky TOKOZ PRO



Visací zámek GAMA / TŘMENOVÝ VZ 
• vhodné pro samostatné použití do extrémního prostředí, do systémů klíčů

ve spojení s dveřními vložkami a jinými uzamykatelnými mechanismy 
TOKOZ PRO, možnost SU a SGHK

• vysoce bezpečnostní visací zámek certifikovány dle norem ČSN EN 12320 
(RC 3 až 5) a NBÚ

• těleso z kalené oceli odolné proti hrubému násilí, vrtání a rozbití
• kalený (HARDENED) oblouk
• dvě barevné varianty – black/silver

GAMA 40/50/60/70
CS/OS/RS

TŘMENOVÝ ZÁMEK



Petlice a závory
• Speciálně vyvinuté petlice a závory pro zabezpečení:

garážová vrata, brány, přepravní bedny, kontejnery atd.

P100 - 110 UZ 210+ /220+/240+



Petlice a závory
• Speciálně vyvinuté petlice a závory pro zabezpečení garážových vrat, 

brán a podobných specifických vstupů. 

BP GOLEM BP GAMA

X SAFETY BOX I X SAFETY BOX II



Petlice a závory
• Speciálně vyvinuté petlice a závory pro zabezpečení garážových vrat, 

brán a podobných specifických vstupů. 

UZ 220+ UZ 240+

BP GOLEM X SAFETY BOX I



Petlice a závory
• Speciálně vyvinuté petlice a závory pro zabezpečení garážových vrat, 

brán a podobných specifických vstupů. 
X SAFETY BOX II

X SAFETY BOX I



Zámek KONTI PRO
• kontejnerový zámek
• zapojitelný do systému TOKOZ PRO
• zabezpečení kontejnerů a popelnic, kotevní 

systém volně stojících předmětů, přídavný 
zámek

• možnost sjednocení na SU, SGHK s 
výrobky TOKOZ PRO



Pákový zámek TOKOZ PRO

• zabezpečení schránek rozvaděčů a skříní

• zamykací systém TOKOZ PRO

• možnost sjednocení na SU, SGHK

• certifikace dle ČSN EN 1303

• rovná/zahnutá páka



Vanlock
Univerzální přídavný zámek na dveře nákladového prostoru dodávek 
a užitkových aut.

• produkt schválený ministerstvem dopravy (pod číslem 8SD3630)
• vysoce odolný zámek do extrémních podmínek
• bezpečnostní cylindrická vložka
• kompatibilní s půlvložkou v profilu euro v rozměru 30/10
• vhodné na zadní i na boční posuvné dveře
• lanko nouzového otevření zevnitř
• krytka proti prachu
• dvě barevná provedení - bílý a černý lak
• další barevná provedení na přání



Bezpečnostní třída

• bezpečnostní cylindrická vložka certifikovaná dle ČSN EN 1303 
(klasifikace bezpečnosti 6/2), ČSN EN 1630 v návaznosti na 1627  
a NBÚ 

• chráněno  patentem  proti  neoprávněnému  kopírování  klíče



Mechatronický systém TOKOZ ePRO
• Mechatronický uzamykací systém na bázi TOKOZ PRO 300.
• Mechanická práva jsou definována zákazníkem před výrobou uzamykacího sytému.
• Elektronická práva může zákazník měnit dle svých potřeb po instalaci.
• Distribuce změn elektronických práv je provedena pomocí přenosu z řídící aplikace do paměti klíče.
• Pro přenos dat ze serveru do klíče lze využít programovací jednotku, mobilní aplikaci nebo aktualizační 

nástěnnou stanici (Net Point).
• Uživatelský klíč pracuje v zákazníkem definované časové smyčce. Slouží pro vynucení aktualizace práv.
• Doplňkové služby – časové okno, Blacklist, výpisy událostí, provoz serverové aplikace na serveru 

zákazníka.

•3. bezpečnostní třída (EN 15684, EN 1303)
•100 % odolnost proti planžetování 
•100 % odolnost proti bumpingu



Vlastnosti a funkce mechatronické vložky:
• Mechatronický uzamykací systém na bázi TOKOZ PRO.
• Napájení pomocí baterie v klíči.
• Vložka se aktivuje v okamžiku zasunutí klíče a nevyžaduje vlastní napájení.
• Komunikace mezi vložkou a klíčem je šifrovaná.
• Firmware vložky rozpozná verzi klíče. (ePRO 1.3/ePRO 1.4.)
• Elektronické inovace
• Zachování všech výhod mechanické vložky (modularita, reverzibilní klíč, snadná demontáž,...)
• Flexibilní a snadné programování a řízení přístupů
• Rychlé vymazání ztraceného klíče
• Bezdrátový
• Snadná výměna baterie v klíči
• Možnost sjednocení s mechanickými vložkami
• Možnost hlavního a generálního klíče s výrobky TOKOZ PRO

Mechatronický systém TOKOZ ePRO



Mistrovství světa v lockpickingu! 

• Mistrovství v Číny v lockpickingu
• TOKOZ PRO 400  zvítězila jako jediný evropský produkt



NEZÁVISLÝ TEST MF DNES

• prověřováno 12 oboustranných cylindrických vložek  
ve 3. a 4. TB

• otevřít se je pokoušelo 7 zámečníků
• CV TOKOZ PRO 400 nebyla překonána tichými ani 

destruktivními metodami 



Děkuji za pozornost


