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Part of ASSA ABLOY

 MTL™300  JE ROBUSTNÁ, PATENTOVANÁ VLOŽKA VHODNÁ
PRE DOMÁCNOSŤ AJ PODNIKOVÚ SFÉRU.

EKONOMICKÉ RIEŠENIE S VYSOKOU 
MIEROU ZABEZPEČENIA
MTL™300  je robustná, patentovaná platforma, ktorá 
odoláva všetkým formám útokov na cylindrickú 
vložku. Patentovaná a veľmi presná technológia 
Mul-T-Lock ponúka vysokú spoľahlivosť a funkčnosť 
systému za prijateľnú cenu. Systém MTL™300 
je založený na kombinácii existujúcich a v praxi 
osvedčených technológií teleskopického stavítka 
a radového usporiadania pevných stavítok. 
Odoláva planžetovaniu, odvŕtaniu, bumpingu 
a ďalším technikám používaným k nelegálnemu 
prekonaniu zámku.

FLEXIBILNÝ SYSTÉM PRE BYTY, DOMY 
A MALÉ AŽ STREDNÉ PODNIKY
Systém MTL™300  bol navrhnutý tak, aby sa 
jednoducho používal. Ponúka radu praktických 
možností kľúčov a súčasne úplnú kontrolu nad 
celým systémom.

MTL™300  možno jednoducho integrovať s radou 
zámkových produktov, takže môžete zamykať 
a odomykať všetky prístupové body: predné a zadné 
dvere, bránu, garážové dvere, balkón, poštovú 
schránku a pod. 

MTL™300 ponúka tiež alternatívu zostavenia vložky 
do systému generálneho kľúča. Generálny kľúč 
umožňuje odomykanie a zamykanie všetkých dverí 
jedným kľúčom, pričom súčasne môžu mať každé 
dvere svoj individuálny kľúč, pred ktorým má
v prípade potreby generálny kľúč prednosť.

POKROČILÁ OCHRANA 
PROTI KOPÍROVANIU KĽÚČA
Vysokej miery ochrany proti duplikovaniu je 
dosiahnuté kombinovaným využitím patentovaného 
kľúča s jedinečnou magnetickou kartou. 
Pre MTL™300  si môžeme nechať bezpečne 
zhotoviť ľubovoľné množstvo ďalších kľúčov, ak 
autorizovanému zámočníkovi Mul-T-Lock poskytnete 
originálnu kartu. Dáta o kóde vložky sú elektronicky 
zapísané aj na magnetickom prúžku.

VYSOKÁ MIERA BEZPEČNOSTI, 
VYSOKÉ ŠTANDARDY
V podobe MTL™300  získate za prijateľnú cenu 
patentovaný zámkový systém s vysokou mierou 
zabezpečenia, ktorý bol vyvinutý popredným 
svetovým výrobcom. Jedná sa o zámkové 
riešenie prevyšujúce bežný štandard s patentovou 
technológiou vyhovujúcou medzinárodným 
štandardom pre potreby obytných domov 
a podnikových priestorov.

Názov Mul-T-Lock, logo “muscleman”, v oblasti uzamykacích systémov, a názov MTL, označený symbolom TN alebo ®, sú ochranné známky, a to buď registrované, alebo čakajúce na registráciu, či iné ochranné 
známky vo vlastníctve spoločnosti Mul-T-Lock Ltd. a/alebo ich dcérskych spoločností.


