DŮM S JEDNÍM KLÍČEM
CO JE DŮM S JEDNÍM KLÍČEM?
Dům s jedním (generálním klíčem)
Vám umožní otevírat všechny dveře
VÝHODY DOMU S JEDNÍM KLÍČEM
Vstup na jeden klíč

Stálá instalace

Patentovaná high
security technologie

Profesionální servis
od zámečníků

Spolehlivá bezpečnost

Estetika

O MUL-T-LOCKu
Mul-T-Lock® je celosvětový lídr ve vývoji, výrobě a prodeji High security
výrobků, ale i Přístupových systémů pro rezidenční výstavbu, komerční
použití či instituce, a to více než 40 let. Díky dodržování nejpřísnějších
standardů bezpečnosti a výroby, je vložka MUL-T-LOCK prodávána a
servisována více než 20.000 servisními středicky na všech kontinentech.
Mul-T-Lock je držitelem desítek mezinárodních patentů na zcela nové
produkty a technologie, které zaručují bezpečí, bezpečnost a pohodlí.
Mul-T-Lock je významnou značkou v rodině ASSA ABLOY.
www.multlock.cz

DRUHY VSTUPNÍCH OTVORŮ
TYPICKÉHO DOMU

1 Hlavní dveře

5 Osobní sklad

2 Zadní dveře

6 Poštovní schránka

3 Brána

7 Balkón

4 Garážová vrata

8 Vedlejší dveře

Vysoké zabezpečné
a pokročilá technologie
výroby klíčů

Vylepšete svůj dům využitím
JEDNOHO (generálního) KLÍČE
Zeptejte se svého zámečníka na jedinečné
možnosti vložek MUL-T-LOCK. Zjednodušíme
Vám život!

The Mul-T-Lock name, the muscleman logo in the field of locking products, and
any other name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by ® or ™ sign, are
registered/pending trademarks of Mul-T-Lock Ltd. in various countries. Mul-T-Lock
reserves the right to make any product improvements or modifications without prior
notice. ©2016 Mul-T-Lock Technologies Ltd. 98100045-A

100% OCHRANA VÝROBY DUPLIKÁTŮ KLÍČŮ

Cylindrická vložka ClassicPRO nabízí to nejlepší
zabezpečení s ohledem na poměr hodnota / cena.
Na Mul-T-Lock se můžete plně spolehnout. V oblasti
zabezpečení a bezpečnosti Vašich domovů, majetku
a rodiny má celosvětově ty nejlepší reference.
SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST NA
PRVNÍM MÍSTĚ
Zabezpečení Vašeho domova a majetku je priorita
číslo jedna. Nákupem vhodné bezpečnostní vložky
získáte jistotu a klid pro Vás a Vaše blízké. Řešení
řady ClassicPRO nabízí nejen to, ale i mnoho více.

VÝHODY, SE KTERÝMI MŮŽETE POČÍTAT

Výroba klíčů pod přísnou kontrolou.
Dodatečné klíče získáte POUZE
prokázáním se bezpečnostní kartou s
magnetickým proužkem, a to pouze u
zvolených autorizovaných center.

Distribuce klí pod striktní kontrolou Vám dává
další rozměr bezpečnosti. Prokázáním se
bezpečnostní kartou s magnetickým proužkem,
a to pouze u zvolených autorizovaných center,
získáte dodatečné klíče.

Mul-T-Lock při tvorbě této cylindrické
vložky zkombinoval technologii unikátních
teleskopických stavítek se speciálním
patentovaným řezem v chráněném klíči tak,
aby bylo dosaženo maximální ochrany v
komerčním, ale i privátním použití.

Dělené stavítko jako
ochrana proti bumpingu
a vyhmatání (lockpicking)
Patentovaná technologie
teleskopických stavítek pro
zvýšenou bezpečnost
Strojově vyrobený patentovaný
řez na klíči
Ta nejvyšší
odolnosti vůči
odvrtání a vytržení

Zvýšená oddolnost vůči napadení
bumpingem, vrtáním a vyhmatáním
Klid Vaší mysli zajistí technologie
zamezující duplikaci klíčů
Pohodlí - nabízíme celou řadu možností
barev hlav klíčů či rozlišovačů
Šetrné vůči životnímu prostředí

Odolné nerezové pružinky

Speciální drážka v těle vložky
zajišťuje efektivní ochranu proti
vyhmatání a bumpingu

