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Każdy wolałby nosić jeden klucz otwierający drzwi wejściowe w domu, 

garaż i inne poszczególne pomieszczenia. Okazuje się, że obecnie sys-

tem Master Key wciąż jest jednak domeną głównie przedsiębiorstw.

System Master Key od ponad 20 lat produkowany w polskiej firmie LOB 
coraz powszechniej stosowany jest w prywatnych domach i posesjach. 
Coraz częściej ich właściciele chcą zróżnicować poziomy dostępu do po-
szczególnych pomieszczeń dla konkretnych osób. Osoba sprzątająca dom 
niekoniecznie musi mieć dostęp do piwnicy, a dzieci nie zawsze powinny 
wchodzić do gabinetu, czy garażu. Zamiast więc obdarowywać każdego 
większym lub mniejszym pękiem kluczy, a samego siebie – jako właści-
ciela obciążać dodatkowym i niepotrzebnym ciężarem w kieszeni, po-
winniśmy skorzystać z systemu Master Key. 

System z poziomem dostępu pozwoli nam na dorobienie każdemu użyt-
kownikowi domu jednego tylko klucza, który otworzy wszystkie wskaza-
ne przez nas drzwi. Odpowiednio ułożony system sprawi, że nie dostanie 
się jednocześnie do pomieszczeń, w których nie życzylibyśmy sobie jego 
obecności. Właściciel natomiast otrzymuje tzw. klucz generalny, inaczej 
zwany kluczem matką, otwierający wszystkie drzwi.

Prostszą wersją kontroli dostępu dla wielu budujących swój pierw-
szy dom jest możliwość wykonania wszystkich zamknięć w tzw. ukła-
dzie jednego klucza.

Rozwiązanie to polega na tym, że otwieramy wszystkie zamki jednym 
kluczem bez gradacji dostępów.
Zaletami systemu Master Key są między innymi:
– mechaniczna kontrola dostępu do domu i pomieszczeń,
–  zapewnienie szybkiego dostępu w sytuacjach awaryjnych (np. w przy-

padku pożaru),
– wygoda – każdy użytkownik posługuje się tylko jednym kluczem,
–  łatwość i kontrola w administrowaniu kluczami (ilość kluczy adekwat-

na do ilości użytkowników),
–  kontrola nad dorabianiem dodatkowych kluczy (profile kluczy LOB są 

zastrzeżone w Urzędzie Patentowym do 2035 r.),
– elastyczność w dalszej rozbudowie systemu Master Key.

Pierwszym krokiem do zainstalowania takiego systemu powinno być 
opracowanie planu klucza, czyli ilości użytkowników, ilości kluczy i za-
mknięć które mają otwierać. W skład systemu Master Key mogą wcho-
dzić różne typy wkładek bębenkowych, kłódek czy zamków kasetowych. 
Firma LOB ma unikalną możliwość łączenia typów zamknięć w różnych 
klasach bezpieczeństwa w zależności od potrzeb użytkownika. W opra-
cowaniu planu klucza pomogą kompetentni pracownicy Biura Obsługi 
Klienta LOB Master Key. 
Materiały do samodzielnego przygotowania planu klucza można pobrać 
ze strony www.dobrezamki.com.pl

Jeden klucz – wiele możliwości
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