cz
va
ry
.

Mul-T-Lock ClassicPRO

Popis modelové řady ClassicPRO:
Zamykací mechanismus:

• v systémech generálního a hlavního klíče
možnost rozšíření o soustavu bočních
a horních stavítek
• patentová ochrana do roku 2033

• jedinečný patentový řez na klíči a ochrana
distribuce klíčů, patentově chráněné
teleskopické stavítko v různých tvarech
výrazně omezuje možnosti napadení.

Velmi vysoká ochrana proti:
• planžetování (testováno)

• odvrtání
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• vytržení bubínku.

Velký počet kombinací – vhodné pro
rozsáhlé systémy generálního klíče.
4. bezpečnostní třída podle EN 1627.
NBÚ certifikace na úroveň přísně tajné,
SS4=3

MAG NET IC

DUP LICATION

KEY CAR D
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• nedestruktivní dynamické metodě
(bumping)

Výroba klíčů z originálních polotovarů
Mul-T-Lock po předložení bezpečnostní
karty na výrobu klíčů v servisních
střediscích MUL-T-LOCK.
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• 10 stavítek v teleskopickém uspořádání
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Vysoké zabezpečení, novinka na trhu
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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.

Výroba klíčů pod přísnou kontrolou.
Dodatečné klíče získáte POUZE
prokázáním se bezpečnostní kartou s
magnetickým proužkem, a to pouze u
zvolených autorizovaných center.
Zvýšená oddolnost vůči napadení
bumpingem, vrtáním a vyhmatáním
Klid Vaší mysli zajistí technologie
zamezující duplikaci klíčů
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Pohodlí - nabízíme celou řadu možností
barev hlav klíčů či rozlišovačů
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Šetrné vůči životnímu prostředí

Patentovaná technologie
teleskopických stavítek pro
zvýšenou bezpečnost
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VÝHODY, SE KTERÝMI MŮŽETE POČÍTAT

Dělené stavítko jako
ochrana proti bumpingu
a vyhmatání (lockpicking)

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.
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SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST NA
PRVNÍM MÍSTĚ

Distribuce klíčů 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.
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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.
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100% OCHRANA VÝROBY DUPLIKÁTŮ KLÍČŮ

Strojově vyrobený patentovaný
řez na klíči

Ta nejvyšší
odolnosti vůči
odvrtání a vytržení

Odolné nerezové pružinky

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

