CHAVES TAGGY

ABRA. MARQUE. FECHE.

As Taggy são uma gama de chaves patenteadas, pensadas para
simplificar a sua identificação. De facto, as chaves estão providas
de uma janela de plástico, disponível em 5 cores, que contém
uma plaqueta que pode ser personalizada directamente pelo
cliente indicando a utilização da chave. Com as Taggy o molho de
chaves é ordenado e, ao mesmo tempo, cada chave pode ser
facilmente reconhecida.
Taggy: as primeiras chaves que pode abrir, personalizar e fechar.

A GAMA

CHAVES TAGGY - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

As Chaves Taggy estão disponíveis
nas seguintes referências, todas na
versão de colo comprido:
AAA1
AB1
BD9R
BK1
CB6
CE2
CIS12X
CS206
CS207
DM119

FH13
LT4
LW4
LW5
OC074
RO41
RU14
RU1
TE2X
TR4

UL050
UL051
UL052
UL058
VAC151
VAC2
VI080
VI086
WK1

Disponíveis em caixas de 50 unidades,
cores sortidas.

Ligeiras
As Chaves Taggy têm as
mesmas dimensões e a
mesma espessura de uma
chave standard para cilindro, mas estão providas de
um elemento colorido que
facilita a sua identificação.
Forma arredondada
e icónica
Agradáveis ao toque e
ergonómicas na utilização,
as Taggy retomam o design
do logotipo Silca, tornando
a chave única e icónica.
Design inovador e
cores brilhantes
As Chaves Taggy têm
um concept patenteado
e estão disponíveis em
cinco tons vibrantes:
vermelho, azul, laranja,
amarelo e verde.

Resistentes e
de qualidade
Realizadas com materiais
de qualidade e resistentes
ao desgaste garantidos
pela Silca, as Chaves
Taggy estão disponíveis
em latão ou em aço,
consoante a referência.
Referências populares
A gama está disponível
para as referências mais
comuns e difundidas no
mercado.

Novas oportunidades
de ganho
As Chaves Taggy são a
solução perfeita para os
clientes que necessitam
de vários exemplares da
mesma chave, para
situações como edifícios
públicos, condomínios,
estabelecimentos de
alojamento e turísticos,
centros desportivos e de
aluguel e para os fabricantes de sistemas de
chave mestre.

Gama diferenciada
As Taggy permitem
ampliar a gama de chaves
coloridas a propor aos
clientes, dando-lhes a
possibilidade de personalizar ainda mais o
molho de chaves e de o
tornar mais organizado.

Material publicitário
A Silca suporta o seu ponto de venda com material
promocional dedicado:
painéis para exterior,
expositores para balcão,
banner e vídeo. Contacte
o seu representante Silca
para ter mais informações.
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SOLUÇÃO EXCLUSIVA

Ca

sa

O concept exclusivo das Taggy
permite aos clientes personalizar as
suas chaves e torná-las mais fáceis
de identificar.

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz

Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações comerciais citadas no nossa documentação são propriedade exclusiva dos fabricantes de fechaduras e dos utilizadores autorizados. Estas marcas ou
denominações comerciais são indicadas só a nível de informação, a fim de reconhecer rapidamente a quais fechaduras se destinam as nossas chaves. Esta documentação é reservada exclusivamente aos profissionais da reprodução de chaves que utilizam os produtos Silca. / As
ilustrações e as caracteristicas técnicas dos produtos apresentados nesta documentação são facultados a título indicativo. Mesmo que as caracteristicas essencias dos produtos sejam invariáveis, à Silca reserva-se o direito de modificar ser nescessário e oportuno los productos, afim de
melhorar a sua qualidade. Todos os desenhos e fotos são propriedade da Silca, e é proibida a sua reprodução mesmo parcial sem a autorização escrita da Silca S.p.A. conforme as prescrições legais. Em caso de litígio fica desde já designado, excluindo qualquer outro, o Tribunal da
comarca onde está registrada a sede da Silca.

A primeira chave que o cliente pode personalizar sozinho
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