
Cylindrické bezpečnostné vložky
High security od značky Mul-T-Lock

Špeciálne úpravy

Špeciálne zámky

Mul-T-Lock ako obchodná značka a „muscleman“ logo,  
alebo ďalšie značky, mená či logá používané firmou Mul-T-Lock 
a označené ® alebo ™, sú registrované obchodné značky  
Mul-TLock Ltd. V rôznych krajinách. Mul-T-Lock si vyhradzuje 
právo na zmenu alebo vylepšenie produktu bez predchádzajúceho 
upozornenia. ©2015 Mul-T-Lock Technologies Ltd.

Váš predajca:

www.multlock.sk www.entrlock.sk 

Olivka
Vložku s olivkou je možné z vnútornej strany chráneného priestoru ovládať bez kľúča. 
Dodáva sa vo všetkých modelových radách.

Vložka s úpravou Emergency
Vložka označená Emergency sa dá ovládať kľúčom aj keď je na druhej  
strane vložky zasunutý kľúč. Dodáva sa vo všetkých modelových radách  
(na obrázku v prevedení s ozubeným kolieskom pre bezpečnostné dvere).

Vložka RIM (valcová)  
Do prídavného zámku

ARMADLOCK  
zaistenie dodávkových 
vozidiel a garáží

Visiace 
zámky

Zámky typu  
CAMLOCK

Vložka s úpravou Flex Control s možnosťou dočasného 
vyradenia užívateľského kľúča.
Funkcia Flex control umožňuje majiteľovi nehnuteľnosti mechanicky prekódovať 
vložku a na neobmedzený čas zablokovať prístup jedného s kľúčov a potom mu 
opätovne umožniť prístup. Táto funkcia sa využíva pri prenajímaní nehnuteľností 
prípadne pre záhradníkov, upratovaciu službu a pod.

Vložka s úpravou „3 v 1“ 
(SEMAFOR)
Vložka 3 v 1 bola vyvinutá spoločnosťou  
Mul-T-Lock tak, aby si zákazník, kedykoľvek  
je to potrebné (napr. strata kľúča a pod.)  
mohol prekódovať vložku, visiaci zámok  
a pod. Prekódovanie je jednoduché, je dôležité 
rešpektovať správne poradie použitia kľúčov.
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Systém jedného kľúča, čo možno neviete: Ako sú naše kľúče chránené?

•  10 stavítok v teleskopickom usporiadaní
•  5 neodpružených prstových stavítok 

ovládaných hadovitým zárezom na kľúči 
•  Excentrické interaktívne stavítko ovládané 

„alfa“ pružinou v kľúči
•  Výroba náhradného kľúča len na stroji KC5,  

po predložení bezpečnostnej karty  
s magnetickým prúžkom

•  Patentová ochrana do roku 2025
•  4. Bezpečnostná trieda podľa STN EN 1627
•  NBÚ certifikát typ 4, trieda odolnosti RC 4, prísne tajné

•  7 stavítok v jednej rade
•  Jedno špeciálne tvarované stavítko s oválnym 

prierezom ovládané špeciálnym zárezom  
na kľúči (tri rôzne konfigurácie)

•  Patentová ochrana do roku 2022
•  Výroba kľúča po predložení bezpečnostnej karty
•  Možnosť výroby systému generálneho  

a hlavného kľúča
•  3. Bezpečnostná trieda podľa STN EN 1627
•  NBÚ certifikát typ 3, trieda odolnosti RC 3, tajné

•  10 stavítok v teleskopickom usporiadaní
•  Interaktívny prvok v kľúči zabezpečuje  

tu najvyššiu ochranu proti deštruktívnym 
a nedeštruktívnym metódam, ako aj proti 
kopírovaniu kľúča na 3D tlačiarni

•  Patentovo chránený sférický tvar bubienka 
optimalizuje hladký chod pri otáčaní kľúča  
a predlžuje životnosť vložky

•  Patentová ochrana do roku 2028
•  4. Bezpečnostná trieda podľa STN EN 1627
•  NBÚ certifikát typ 4, trieda odolnosti RC 4, prísne tajné

•  7 stavítok v jednej rade
•  Možnosť výroby systému generálneho  

a hlavného kľúča
•  3. Bezpečnostná trieda podľa STN EN 1627
•  NBÚ certifikát typ 3, trieda odolnosti RC 3, tajné

•  10 stavítok v teleskopickom usporiadaní
•  V systéme generálneho a hlavného kľúča 

možnosť rozšírenia o bočné a horné stavítko
•  Výroba náhradného kľúča po predložení 

bezpečnostnej karty s magnetickým prúžkom
•  Patentová ochrana do roku 2033
•  4. Bezpečnostná trieda podľa STN EN 1627
•  NBÚ certifikát typ 4, trieda odolnosti RC 4, 

prísne tajné

•   7 stavítok v jednej rade
•   Patentová ochrana roku 2022
•   Výroba kľúča po predložení bezpečnostnej karty
•   3. Bezpečnostná trieda podľa STN EN 1627
•   NBÚ certifikát typ 3, trieda odolnosti RC 3, tajné

Váš dom alebo kancelária môžu byť ovládané vždy jedným 
kľúčom. Dokonca všetky Vaše nehnuteľnosti môžete ovládať 
jedným kľúčom a to vrátane visiacich zámkov, vstupov na 
pozemok, dverí od Vašich kancelárii či bezpečnostných 
schránok. Každý z rodiny môže mať kľúč, ktorý ho oprávňuje 
vstupovať len tam, kam sa rozhodnete Vy. Naviac v Mul-T-Lock 
dokážeme Váš systém upraviť a zmeniť aj po určitom čase tak, 
aby Vám neustále vyhovoval.

PATENTOVÁ OCHRANA: patentovo chránené kľúče chráni patentový zákon a vyrezanie kľúča na 
neoriginálny polotovar je porušením patentového zákona, ktoré je právne vymáhateľné s pokutou 
v miliónoch €. CHRÁNENÁ DISTRIBÚCIA KĽÚČOV: značka Mul-T-Lock poskytuje svoje chránené 
kľúče len tam , kde má podpísanú zmluvu o distribúcii kľúčov a máme istotu, že spolupracujeme 
s odborníkom. Žiadny chránený kľúč nesmie byť vyrezaný bez predloženia bezpečnostnej karty! 
SÚKROMNÝ PROFIL: ak chcete ešte zvýšiť ochranu Vášho kľúča, tak zvoľte súkromný profil u Vášho 
zámočníka, náhradné kľúče sa budú dať vyrobiť len u tejto firmy. VŽDY ORIGINÁL: Naše chránené 
kľúče sa nekopírujú! Vyrábame na našich strojoch originály. Zaisťujeme tak 100% kvalitu výrobkov.
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