
 
IF-6020-Security 

Et system - mange muligheder 
    - sikkerhedsadministration  

med system IF - 6020 - security 



 

Leverandør siden 1976 

Sommerfuglen: Kendetegn 
for produktkvalitet 
 
• Flere end 13.000 installerede 

systemer 

• Gennemprøvede produkter 
med mange års erfaring. 

• Investeringssikkerhed med 
kompatibel hard- og software 
samt reservedelsgaranti 

• Egen udvikling af hard- og 
software 

• Koncentration på nyeste 
teknologi 

• Branche- samt 
virksomhedsstørrelses 
uafhængig software-struktur 

• Uafhængig sagkyndig 
certificering  af moduler 

• Omfangsrigt partnerprogram for 
individuel tilpasning / udvidelse 
samt innovativ  videreudvikling 

• Kvalitet gennem ISO 9001-
certificerede soft- og hardware 
komponenter 

• VdS-certifikat for højeste 
sikkerhed til hard-  og software 
for produktfamilien IF 6000 

Omfattende support og 
støtte under 
implementering 

• 12 afdelinger i Tyskland, 33 i 
Europa samt 38 i USA 

• Omfangsrig  service organisation 

• System- leje,  hjælp i forbindelse 
med Id- kort administration og 
fremstilling, vedligeholdelse, 
tilrettelæggelse af organisation. 

• Fjerndiagnose samt 
support, Hotline 

• Projektledelse , lokalopsætning, 
organisationsmøder, installation, 
idriftsættelse, projektering, 
overenskomstdefinition, 
konceptudarbejdelse, teknisk 
dokumentation, test samt 
koordinering . 

• Realisering samt vejledning 
ved internationale projekter 

• Undervisning i moderne 
undervisningslokaler eller direkte 
hos kunden. 
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Vækst med mange udfordringer: 
Det modul-opbyggede koncept 
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Velkommen til Europas nr. 1 
 

 
  
 
 
 

 
 

Der findes utallige udbydere af 
sikkerhedsteknik. Det er dog kun få , 
der tilbyder alle kombinationer af de 
vigtige e lementer i sikkerhed. Endnu 
færre med mere end 26 års 
europæisk erfaring indenfor mange 
brancher med vidt forskellige 
løsninger, altid med den nyeste 
teknik. 
For hver dynamisk firmastruktur et 
fleksibelt sikkerhedskoncept. Dette er 
kendetegnende for Interflex. 
 
Enkelt eller komplekst: Der 
findes et koncept til enhver 
forespørgsel. 

På vejen til Deres sikkerhedsløsning 
bør De benytte Dem af den erfaring, 
vejledning og rådgivning , som 
Interflex kan tilbyde. Fra vores brede 
udbud af hard- og softwaremoduler,  
kan vi sammen finde den bedste 
individuelle løsning som f.eks.: 
 
§ Netværks uafhængige Offline-

systemer for enkelte døre 
 
§ Kompakt afsikring for mindre 

eller middelstore virksomheder. 
 
§ Kompleks højsikring for klinikker, 

forskning, udvikling, færdiggørelse 
i produktion, administration og 
forvaltning, regering m.m. 

 
§ Flersporede koncernløsninger med 

forskellige sikkerhedsnivauer. 
 
§ Projektspecifikke løsninger med 

f.eks. evakueringsfunktioner m.m. 
for f.eks. kraftværker. 

 

Sikkerhed med komfort. Erstatter 
kontrol og overvågning. 

Interflex-løsninger overvåger ikke, 
de beskytter pålideligt og diskret. Da 
sikkerhedsløsninger er en del af 
hverdagen kan man drage fordel af 
den komfort som et Interflex system 
tilbyder. 

 
§ Bevægelsesfrihed med 

tilladelse. 
 
§ Terminaldesign for enhver 

omgivelse. 
 
§ Interaktiv terminal-brugerflade til 

brug for personlig tid-og 
adgangsinformationer. 

 
§ Touch-Screen-Displays i farver. 
 
§ Flere berøringsfrie  læser typer 
 

§ Èt kort med flere funktioner: tid 
og adgang, kan tine, depot, 
computer-adgang, 
jobregistrering, 
Personaleindsatsplanlægning 
 

§ Fleksibel ændring ved hjælp af 
åbne systemparametre. 
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Den strømlinede sikkerhedsløsning afspejler 
Deres virksomhedsstruktur 
 
 
I den personlige analyse gennemgår vi alle 

mulige funktioner og tilgodeser samtlige 

sikkerheds- og sikringsaspekter. Vi tilpasser 

systemet omhyggeligt til Deres 

virksomhedsstruktur. Deres organisatoriske 

opbygning danner grundlag for tilladelser i 

grupper og profiler.  

 

Derudover opbygges system således at det 

er let og overskueligt at give adgang ud fra 

kriteriet ” hvem, hvor og hvornår”.  

 

Flexibel sikkerhed. Intelligent opbygning 

af adgangssystemet. 

Løsningen fra Interflex vokser i takt med 

Deres behov og Deres 

virksomhedsfunktion. Interflex produkter 

er 100 % fremtidssikret. Det betyder en 

garanteret virksomhedssikkerhed samt 

en investeringsgaranti grundet vor 

gennemgående kompatibilitet.   

Allerede installerede enheder fra andre 

leverandører implementeres let i 

Interflex systemet. Endvidere udbygges 

grundsystemet for adgang let med f.eks.: 

• Tidsregistrering 

• Job-  og procesregistrering samt 

projektregistrering 

• Personaleadministration 

• Besøgsadministration 

• Bygningsovervågning med 

tilslutning af 

− CCTV kamera 

− Køretøj-,  indbrud samt 

brandmeldeanlæg 

• live-billede sammenligning 

• mekaniske offline- terminaler med 

data  fra online-system 

• biometrisk genkendelse 

• Boks-  og depotanlæg 

• Parkerings- og 

auto organisering 

• Processtyring 
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Omfattende dør-administration 
Kontakter, hændelser samt aktioner 
 

IF-6020-Security udfører sikring via 

omfangsrige funktioner med kontakt- og 

relæstyring på døre og terminaler. De 

bestemmer hvem, og under hvilke 

omstændigheder der skal gives adgang 

til dørene efter foretaget 

adgangsbooking 

• Hvor lang tid er der til at åbne 

døren 

• Hvor lang tid må døren være 

åben inden den lukkes igen 

• Med sammenkoblede ind- og 

udgangsterminaler forhindres 

„samtidig“ booking 

• Styring samt overvågning af sluser 

og karruseladgange 

• Indstilling af fastlagte 

tidsintervaller : 

− Dør åbnet / holdt spærret – check 

PIN-kode i tillæg til booking – 

aktivér adgangsprotokol – skift 

terminal til offline mode 

• Toggle- funktion: ved hjælp af 

bestemte Id-kort kan foruddefinerede 

døre åbnes eller lukkes. Dette kan 

være ideelt for kontoretager, 

konference-  samt kursuslokaler m.m. 

 

Ordnet sikkerhed. 

Id- kort sikkert administreret.  

Med IF-6020-Security bevares 

overblikket over alle benyttede 

identifikationsmedier: 

§ Ved besiddelse af forskellige kort 

med diverse funktioner (f.eks. 

sikkerhedspersonale med General-

id- kort)  

§ Medarbejdere der arbejder for flere 

forskellige firmaer med flere id- kort 

(f.eks.  catering, rengøring m.m.) 

• Id- kort skift med kommentarer (f.eks. 

ændret nummer p.g.a. tabt kort) 

§ Id- kort historik (versionsskift m.m.) 

§ Opbygning af et firmakode-system 

med flere korttyper og koder (f.eks. 

eksterne afdelinger i diverse 

kontorbygninger) 
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Rumzoner, bookingslogik samt bevægelsesdata. 
Sikkerhedsbetingelser for forskellige formål 

De forskellige beskyttelsesgrader kan 
være fordelt på rumzoner. Dermed kan 
systemet opbygges logisk. For 
afdelinger, medarbejdergrupper m.m. 
oprettes adgangsmodeller definerede 
adgangsrettigheder. Derudover kan 
medarbejderne tilknyttes øvrige 
tidsbegrænsede rettigheder. IF-6020-
Security  tillader kun 
adgangsberettigede og fortæller på 
baggrund af bookinger, hvor mange 
personer der er i de forskellige zoner . 
 
Endvidere er der mulighed for at 
tilknytte yderligere funktioner så som: 

• kun én passage (Slusefunktion) 
 
• kun to (To-person-princip / fire-øje) 
 
• mindst to (fler-person-princip) 
 
• maximalt personantal 
 

Udelukkelse af ikke till adte 
adgangsforsøg. 

• IF-6020-Security forhindrer, ved hjælp 
af tidszoner eller personrækkefølge, 
at flere personer får adgang ved brug 
af det samme id-kort.  

• IF-6020-Security vurderer 
personbevægelser indenfor forskellige 
områder.  

• Er der ikke foretaget korrekt 
bookingsforløb via bestemte terminaler, 
afvises adgang. 

 
Komponenter for højsikkerhed. 
Afsikring ved brug af dobbelt 
identifikation. 

Til specielle forhold opsættes forskellige 
betingelser. F.eks. kan det være 
nødvendigt at kombinere to 
sikkerhedsbegreber. 

 
• Id-kort plus PIN-kode 
 
• Id-kort plus Biometri- sammenligning 
 
• Id-kort / PIN-kode plus personbillede på 

en portner skærm. 
 
Alle forløb registreres uden 
afbrydelse. 
Protokollering, udskrivning samt 
arkivering. 
IF-6020-Security protokollerer vigtige 
hændelser efter terminal og 
medarbejder. Alle hændelser og 
registreringer kan altid kaldes frem. 
Hvilke data der skal arkiveres og 
gemmes, bestemmer De. 

 
Oversigtsbillede på en medarbejder 
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Oversigt over alle tilsluttede terminaler med 

tilhørende bevægelser 

 
Interaktivt adgangsarkiv:  
Access Monitor 
 
Her samles alle indstillinger, hændelser 
og bookinger. De bearbejdes og 
præsenteres overskueligt.  

• Protokollering, udskrivning og 
arkivering 

 Info for personer, f.eks. stamdata, billeder 
og tilladelser 

• Info for terminaler, f.eks. 
bookingsprotokol, dørstyring m.m. 

 

Bevægelsesliste med arkiv,  - 
visning af sidste 
adgangsbooking. 

 

 
Funktioner: 

• Liste over udvalgte  
terminalhændelser 

• Hændelser i en bestemt periode 

• Udskrift af markerede hændelser 
som protokol 

• Forespørg på udvalgte bookinger 
henholdsvis hændelser på terminal 
og controller 

• Datafilter for selektion til udskrift 

• Alarmmeldinger vises i front 
med det samme 

• Visning af kritiske hændelser, 
der medfører tilhørende 
aktioner (spærring af terminal, 
start kamera m.m.) 

• Informationen pr. SMS eller Email 
ved visse bevægelser 

• Brugeradministration, De 
bestemmer hvem der kan benytte 
de forskellige funktioner 

• Tilkoble WebCams via IP-
adresse på terminal 

• Integreret VBA: Projekt-specifik 
tilpasning med integreret 
software-værktøjer 

• Ved booking kan medarbejder 
billedet vises 
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Der er tænkt på det hele: 
Yderligere sikkerhedsfunktioner 
 

 Data -  samt adgangsbeskyttelse 

Ved hjælp af proximity 

identifikationsteknikken styres 

adgangsrettighederne . Kodeord samt 

brugerindstilling gemmes på id- kortet og 

aflæses, når adgang til pc’en kræves. 

 

Nødhjælpskode/ overfaldsalarm 

Åbnes døren som vanligt, aktiveres en 

alarm et andet sted. Særlig egnet ved 

potentielt røveriområde som f.eks. kasse-  

og boksområder, sikringsrum samt 

salgslokaler. 

 

Offline-beskyttelse  

Er forbindelsen til systemet afbrudt, gemmes 

alle bevægelser i terminalerne. De gemte 

bevægelser overføres automatisk til 

systemet når forbindelsen  er genetableret. 

Der opstår ingen manglende funktionalitet,  

da terminal og controllere har egen 

intelligens med data , der  overføres fra 

centralsystemet. 

 

Evakuer ingsfun k t i o n 

I en evakueringssituation er det muligt at 

åbne alle dørene centralt således at alle 

tilstedeværende personer kan komme ud. 

Denne funktion kan samtidigt knyttes 

sammen med en evakueringsskærm, der 

løbende fortæller , hvem der er tilstede. 
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Bygningsovervågning IF-8000 
med integreret videoovervågning 

 
 

Overordnet systemovervågning: 
Bygningsovervågning IF-8000 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sikkerhedssystemer består ofte af en lang række 

komponenter med egen proto kol og forudsætning. Ved 

at koble adgangskontrol, CCTV-kamara, indbrud- samt 

bygnings- og brandmeldeteknik til 

bygningsovervågningssystemet opnås en lettere 

central styring.  

 

De forskellige installerede sikkerhedselementer 

(terminaler, dørkontakter, bevægelsessensorer) 

bliver vist på en grundskitse på skærmen med 

funktionalitets beskrivelse. 

Bestemte hændelser, som f.eks. knust 

vindue, defekt terminal, røgudvikling 

udløser optiske eller akustiske alarmgivere. 

Efterfølgende godkendelse og automatiske 

aktioner, udløsning af  opkald til 

brandvæsen e.l., aktivering af kameraer 

støtter vagtpersonalet og minimerer 

stresssituationer.  
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Organiseret og sikker: 
Besøgsadministration 
 
 
Med besøgsadministrationen 
modtager og administrerer De nye 
besøgende og stamgæster samt 
deres biler.  
Uanset om gæsten anmeldes i 
sekretariatet, receptionen eller via 
Internettet, er det let at registrere 
gæsten og give de rigtige 
rettigheder samt udstede et gæste 
Id-kort  m.m. 
Grupper af besøgende registreres 
ligeledes hurtigt og let ved hjælp af 
modus Quick registrering. 
 
Automatisk kontrol af udløbsfrist. 
 
Gæstekort kontrolleres automatisk 
løbende vedr. udløbstid.  
Benyttes et gæstekort hvis 
gyldighedsperiode er udløbet, 
afvises det automatisk ved de 
adgangsveje som kortet før har haft 
adgang til. Ved visse terminaltyper 
inddrages kortet automati sk, hvis 
gyldighedsperioden er udløbet.  
 

• Til- og framelding af gæster og 
besøgende. 

• Arkivering af gæstedata i 
database. 

• Nyoprettelse samt sletning af 
gæstestamsatse (Navn, firma, 
person der besøges, samt 
nummer på den besøgendes 
bil. 

• Fremstilling / udprint af 
gæstekort.  

• Gæstearkivet indeholder 
samtlige data vedr. gæster- og 
besøgende. 

• Forhåndsregistrering i systemet 
hjælper administrationen i port 
og modtagelse. 

• Via arkivet er det muligt at 
udskrive og vise data for 
udvalgte dage. 

 
Egen registrering i reception 
 
Via denne softwareudvidelse kan 
gæster og besøgende selv anmelde 
sig på en separat skærmterminal. 
Navn, firma, adresse samt navn på 
den person, der skal besøges, 
tastes ind. Disse data kontrolleres 
og videregives automatisk til den 
person der skal besøges, som 
derved samtidig får besked via sin 
pc om, at gæsten er ankommet.  
 
• Indscanning af navn og 

adresse fra visitkort 
• Fotografering via digital- eller 

videokamera 
• Kodning og udprintning af Id-

kort 
• Aktivering af Id-kort ved første 

registrering 
• Ved større arrangementer og 

receptioner registreres gæsten 
uden vært 

 Indtastningsdialog for gæste- og 
besøgsregistrering 



 

 

Offline-sikkerhed med data fra systemet:  
Autonom, netværksuafhængig løsning 
 
Ved brug af terminal IF-141 sikres de 

enkelte døre for minimale udgifter,  uden 

at netværk skal etableres eller udvides. 

Selv bestående sikkerheds systemer 

kan hurtigt og med minimale ressourcer, 

udvides. 

Med kombination af mekanik og 

elektronik er det muligt med en blanding 

af bestående og nye enheder at 

realisere nyt sikkerhedssystem.  

Tilladelser m.m. for adgang overføres 

direkte fra system IF 6020 via en 

Notebook eller en PDA til offline 

terminalerne. 

 

Dør te rm ina l IF-141 

Den helt autonome adgangsterminal 

for indendørs brug implementeres let i 

kontordøre m.m.  

IF-141 benytter bestående Id- kort eller 

nøglevedhæng.  

• Ekstra sikkerhed ved brug af PIN-

kode 

• Forskellige Proximity -kodeteknikker 

(f.eks. proxif, Mifare, LEGIC) 

• Individuel programmering, også 

direkte på terminalen ved brug af 

tastaturet  

• Enkel montage jf. DIN norm 
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Styret adgang: 
Integreret deponeringsystem 
 
I depotet opbevares alle vigtige og  

værdifulde ting sikkert. Udleveringen af 

genstande, så som nøgler,  autopapirer, 

sagsakter, Notebooks samt bagage bliver 

entydigt opbevaret og sikret. Det samme 

id- kort eller nøglevedhæng, som benyttes 

til tidsregistrering og adgang, benyttes 

også til depotanlægget.  

• Administration af et uendeligt antal 

depotanlæg via Ethernet eller seriel 

forbindelse .  

§ Adgang styres for hver enkelt 

medarbejder med dato, ugedag samt 

klokkeslæt.  

§ Definition af adgangsprofiler for 

bestemte depotblokke.  

§ Alle transaktioner gemmes, og kan til 

enhver tid vises.  

• Individuel tilpasning af software ved 

hjælp af medfølgende softwareværktøj. 
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Aflåst parkering- 
Køretøj samt parkeringsorganisering 
 

Til brug for parkeringsadministration udvides 

medarbejderdataene med oplysninger vedr. 

parkeringsrettigheder. Alle stamdata videgives fra 

systemet til terminalerne der er med til at 

administrere parkeringspladsen. 

Brugen af parkeringspladsen registreres ved 

terminalen, opsamles og behandles i system IF 

6020. Hvis det ønskes, kan dataene videregives til 

løn- og personalesystemet.  

Ved brug af autoregistrering administreres ren 

tilgang til parkeringsområdet. Parkeringsarealet 

kan være opdelt i faste pladser, tilhørende de 

enkelte medarbejdere.  

Administrationen af pladserne kan i dette tilfælde 

udvides med software for 

nummerpladeregistrering. 

 

Adgang til forskellige etager: 

Elevator- og/eller etagestyring 

Er der generelt adgang til hele parkeringshuset, 

kan Interflex systemet være med til at styre hvilke 

etager der skal være åbne og hvilke der skal være 

spærret.  Ved hjælp af tilladelser i stamdata gives 

adgang via elevator eller bomme til de ledige 

parkeringsarealer. Ved brug af 

udgangsregistrering med kontaktregistrering, 

holdes der rede på, hvilke etager og pladser , der 

er ledige 
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Multifunktionel anvendelse:  
Terminaler og bookingstyper 

 
Bookinger 

Det er muligt at foretage alle typer af 
bookinger så  som tidsregistrering 
komme og gå, fravær og pause samt 
booking for adgang.  
Derudover kan der foretages 
koststedsbookinger, aktivitets 
registrering (indenfor rammerne af 
pro jekttidsregistrering), registrering af 
stykantal m.m. i forbindelse med job- 
og produktionsregistrering. 
Bookinger kan foretages med: 

• Id-medie så som id- kort, 
nøglevedhæng, armbåndsur m.m. 

• Menneskelige  træk som fingeraftryk, 
hånd, iris samt ansigt (biometrisk)  

• Angivelse af PIN-kode  
 
• Læsertyper 
lnterflex - terminaler kan leveres med 
forskellige læsertyper. Vælg Deres 
type mellem Proxif, LEGIC, Hitag, 
Mifare, Magnet-stribe eller Kontakt-
chips. 

Fordele ved berøringsfri 
aflæsning: 

• Høj betjenings komfort samt høj 
sikkerhed 

• Ingen kortindføring eller gennem-
føring. Hurtigere ekspedition ved 
terminalen og ingen slidtage 

• Id- kort kan leveres i 
forskellige udformninger 

• Ukritisk overfor fug tighed, støv og 
snavs samt lysindfald.  

• Ved brug af transponder sikres høj 
kryptering 

• Kombination med stregkode, 
magnetstribe, Chipkort 

 
IF-603 
Terminal for adgang- 

og tidsregistrering 

 

 

 

 

 

 

IF-600 

Terminal for adgang 

 

 

 

 

 

 

IF-F-1723/Fingeraftryk 

Biometrisk terminal for 

adgang- og 

tidsregistrering 

 

 

 

 

 

System IF-7000  

Biometrisk 

adgangskontrol med 

automatisk 

ansigtsgenkendelse 

 

 

 

 

RS1 HK-3000 samt 

RSI HK-4000 

Biometriske 

terminaler for 

adgang- og 

tidsregistrering ved 

hjælp af 

håndgeometri 
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Nøglen for identifikation: 
Id-kortet og fremstilling 
 

Multifunktionslegitimationskort  
 
Id-kortet kan benyttes til mange 
formål. Det vigtigste er, at der 
kun skal benyttes ét kort:  
• Adgangskontrol /  adgang til 

parkering 

 
• Tidsregistrering 
 
• Rettighedsadgang 

(Hardware, Software, 
Depotsystemer) 

 
• Tanke benzin for personale 

• Kantine og automater 
(integration til løn- og 
personalesystem) 

 
• Elevatorstyring 

 
• Projekt-, job- og 

produktionsregistrering 
 
Interf lex som service  bureau 

På Deres anfordring printer, 
koder og leverer vi Id- kort, 
nøglevedhæng eller 
armbåndsure med integreret 
chip. 
 

Egen fremstilling af Id-kort 
 
Enhver bruger, lille som stor 
virksomhed, kan med det mest 
moderne udstyr fra Interflex selv 
fremstille, kode og administrere 
Id-kort. Interflex leverer udstyret, 
fra kompakte systemer til mere 
komplekse anlæg. 
 
Id-kort fremstilling til et hvert 
brug 
 
De kan selv fremstille Id-kort, 
enkelt- eller serieproducerede 
med tryk, kodet magnetstribe, 
MIFARE, Legic, Hitag, ProxIf 
eller kontaktchip samt printet 
stregkode,. Foto og underskrift 
tages med Digitalkamera, video 
og scanner. Data kan også 
importeres fra fil  og gør hele 
kortfremstillingen til en leg. 
 
Via forskellige dialoger tilpasses 
og gemmes data. Adgang til 
disse data gives via 
brugerrettigheder og kodeord. 
 
Generelle punkter: 
• Registrering og 

vedligeholdelse  af Id- kort 
data 

• Data- og fotoadministration  
 
• Fremstilling samt definition 

af  Id- kort- layouts 
 
• Synlig personificering (Foto, 

navn, underskrift)  

 
• Elektronisk personalisering 

(kodning, forskellige formater) 
 
• Snitflade for import og eksport 

af data  
 

 

 
IF-6020-Security > Identifikation / Id-kort 



 

 
Interflex har i mere end 26 år udviklet, 
produceret og leveret hard- og software for 
adgangskontrol, tidsregistrering samt job- 
og produktionsdata. 
 
Med mere end 400 medarbejdere og flere 
end 13.000 installerede systemer er 
Interflex førende i Europa. Interflex har 
afdelinger eller kontorer i hele Europa samt 
flere afdelinger i Nordamerika og har 
sikkert også en afdeling i Deres nærhed. 
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Telefon 040/646005-0 Telefax 040/646005-50 
 
Hildesheim 
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Mannheim 
Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG 
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Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG 
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Telefon 089/670014-0 Telefax 089/6714-55 
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Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG 
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Telefon 0911/96830-0 Telefax 0911/96830-60 
 
Saarbrüchen 
Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG 
Altenkesseler Straße 17 – D-66115 Saarbrüchen 
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Stuttgart 
Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG 
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Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG 
Großwiesenstraße 24 
Telefon 07464/382351 Telefax 07464/382111 
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Interflex Belgium n.v/s.a. 
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Telefon 02/583.09.99 Telefax 02/582.92.52 
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Interflex A/S 
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Telefon (0161) 8778860 Telefax (0161) 8778851 
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52-62 Rue de Hollerich – L-1020 Luxenburg 
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Interflex Datasystems B.V 
Havenweg 24a – NL-4131 NM Vianen 
Telefon 0347/325858 Telefax 0347/325840 
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Interflex Datensysteme Ges.mbH 
Hetzinger Hauotstraße 74 – A-1130 Wien 
Telefon (1) 8774646 Telefax (1) 8764494 
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Interflex AG 
Täfernhof  
Mellingerstrasse 207 – CH-5405 Baden-Dättwill 
Telefon 056/4845111 Telefax 056/4845101 
 
Interflex SA 
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Interflex N.A.Inc. 
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Telefon 860/5828300 Telefax 860/5828304 
 

 
Tak for den interesse, De har vist Interflex 



 

 


