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Flexibilný 

FleX Control systém 

Kombinuje praktickosť a jednoduchosť, so systémom Flex Control 
máte pod úplnou kontrolou prístupy do Vašich priestorov vďaka 
užívateľsky príjemnému mechanickému riešeniu.  
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Praktický 

Jednoduchý 



FleX Control systém 

S každým FleX Control systémom získavate sadu 6 kľúčov.  
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Biely kľúč– neutrálny, pre Vás a 
pre každého, kto je oprávnený 
pre vstup bez obmedzenia, 
rovnako tak pre Vašu rodinu či 
kľúčových zamestnancov. 

Modrý kľúč – pre tých, ktorí 
budú mať prístup v dobe, ktorú 
Vy zvolíte. 

Červený a zelený kľúč – 
umožňujú editovať prístup 
modrého kľúča (jeho užívateľa) 
otočením o 90° smerom/proti 
smeru hodinových ručičiek. 



Výhody systému FleX Control 
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Vaša voľba – rozhodnite, kedy a na ako dlho chcete aktivovať 
prístup pre držiteľov modrého kľúča. 

Extra efektívne – nie je potrebné demontovať vložku či zbierať 
kľúče späť, aby ste dosiahli dokonalú ochranu prístupov do 
konkrétnych priestorov.  

Cenovo úsporné riešenie – nie je potrebné zabezpečovať 
vstup dodatočným zámkom tak, ako tomu často býva. 

Vysoko spoľahlivý – overený trhom, Mul-T-Lock systémy 
chránia ľudí, miesta a majetok po celom svete už viac, ako 40 
rokov.  



Vlastnosti FleX Control systému 

Variabilné riešenie – vhodné pre 
vložky všetkých dĺžok 

K dispozícii v rade Interactive+ 
Mul-T-Lock, teda v riešení s 
nastaviteľnými stavítkami 

Kontrolovaná duplikácia kľúčov 
– K duplikácii všetkých kľúčov je 
potrebná jedna karta, k dispozícii 
v sieti autorizovaných partnerov 
značky Mul-T-Lock  

Jednoduchá montáž – systém 
nainštalujete rovnako 
jednoducho, ako  inú vložku 
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Získajte kontrolu vďaka FleX Control systému 
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Ideálne riešenie pre domáci personál, brigádnikov či bežných 
zamestnancov.  

Ochráňte Váš obchod cez víkend a zamedzte prístup zamestnancom 
mimo pracovnej doby.  

Zamedzte prístup zamestnancom do skladu, pokiaľ je vo vnútri citlivé 
vybavenie. 

 Skvelé riešenie pre nájomné domy či byty. 



Kúpte si FleX Control systém 
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Nie je doporučené používať v systéme generálneho kľúča 

Obsahuje štandardne: 

3 biele, 1 modrý, 1 červený, 1 zelený kľúč 

Dodávané s bezpečnostnou kartou s kódmi pre každý kľúč. 

- Magnetický prúžok na karte platí pre výrobu bieleho kľúča 



Ďakujem za pozornosť 


