NOVÝ ROBUSTNÍ ZÁMKOVÝ SYSTÉM,
kterému můžete věřit.

MTL™300 JE ROBUSTNÍ, PATENTOVANÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA VHODNÁ
PRO DOMÁCNOST I PODNIKOVOU SFÉRU.
POKROČILÁ OCHRANA
PROTI KOPÍROVÁNÍ KLÍČE
Vysoké míry ochrany proti duplikování je dosaženo
kombinovaným využitím patentovaného klíče
s jedinečnou magnetickou kartou. Pro MTL™300 si
můžete nechat bezpečně zhotovit libovolné množství
dalších klíčů, když autorizovanému zámečníkovi
Mul-T-Lock poskytnete originální kartu.
Data o kódu vložky jsou elektronicky zapsána
i na magnetickém proužku.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ S VYSOKOU MÍROU
ZABEZPEČENÍ
MTL™300 je robustní, patentovaná platforma, která
odolává všem formám útoků na cylindrickou vložku.
Patentovaná a velmi přesná technologie Mul-T-Lock
nabízí vysokou spolehlivost a funkčnost systému
za přijatelnou cenu. Systém MTL™300 je založen
na kombinaci stávajících a v praxi osvědčených
technologií teleskopického stavítka a řadového
uspořádání pevných stavítek. Odolává planžetování,
odvrtání, bumpingu a dalším technikám používaným
k nelegálnímu překonání zámku.

VYSOKÁ MÍRA BEZPEČNOSTI,
VYSOKÉ STANDARDY

FLEXIBILNÍ SYSTÉM PRO BYTY, DOMY A
MALÉ AŽ STŘEDNÍ PODNIKY

V podobě MTL™300 získáte za příznivou cenu
patentovaný zámkový systém s vysokou mírou
zabezpečení, který byl vyvinut předním světovým
výrobcem. Jedná se o zámkové řešení převyšující
běžný standard s patentovanou technologii vyhovující
mezinárodním standardům pro potřeby obytných
domů i podnikových prostor.

Systém MTL™300 byl navržen tak, aby se snadno
používal. Nabízí řadu praktických možností klíčů
a současně naprostou kontrolu nad celým systémem.
MTL™300 lze snadno integrovat s řadou zámkových
produktů, takže můžete zamykat a odemykat veškeré
přístupové body: přední a zadní dveře, bránu, garážová
vrata, balkón, poštovní schránku apod.
MTL™300 nabízí také alternativu sestavení vložky do
systému generálního klíče.
Generální klíč umožňuje odemykání a zamykání všech
dveří jediným klíčem, přičemž současně mohou mít
každé dveře svůj individuální klíč, před kterým má
v případě potřeby generální klíč přednost.

www.mul-t-lock.com
Název Mul-T-Lock, logo „muscleman“, v oblasti zamykacích systémů, a název MTL, označený symbolem
ve vlastnictví společnosti Mul-T-Lock Ltd. a/nebo jejích dceřiných společností.
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