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השם מולטילוק, דמות איש השרירים בתחום מוצרי הנעילה, השם MTL וכל סימן או לוגו אחר 
ונושא את הסימון ® או ™ הם סימנים מסחריים של חברת מולטילוק  המשמש את מולטילוק 

98102206-A .©2021 טכנולוגיות בע“מ ו/או חברות קשורות שלה

בקרת שכפול קפדנית

תהיו בטוחים שמולטילוק נוקטת באמצעים רבים על מנת 
לצמצם מקרים של שכפול לא מורשה.

מערכת בקרת שכפול של MTL™800 כוללת כרטיס שכפול 
ייחודי עם פס מגנטי המכיל קוד מוצפן ייחודי של המפתח שלך. 

כרטיס השכפול מאפשר לבעל הכרטיס  לשכפל מפתחות 
נוספים אצל מנעולן מורשה של מולטילוק, המחזיק מכונת 

שכפול ®KC5 ובכך להבטיח בקרת שכפול קפדנית יותר.

מולטילוק הינה חברה בינלאומית ותיקה בעלת מוניטין, 

המציעה מגוון רחב של פתרונות נעילה חדשניים

המוגנים בפטנט, תוך שימוש בסטנדרטים מהגבוהים 

ביותר בתעשייה.

עם מולטילוק, אתה יכול להיות בטוח שאתה בידיים טובות.



מערכת נעילה MTL™800 של מולטילוק
משלבת טכנולוגיה מתקדמת ביותר ומוגנת 

פטנט בכדי לספק את פתרון האבטחה 
המשודרג שחיכיתם לו!

מערכת נעילה ייחודית מוגנת פטנט, שמשלבת אלמנטים 
חדשניים ושלוש מערכות נעילה, המאפשרת רמת אבטחה 

גבוהה ביותר.

מערכת פינים טלסקופיים 
אמינה ומתקדמת מבוססת 

על טכנולוגיה מוכחת 
בתחום הנעילה מבית 

מולטילוק

תוספת מנגנון בריח נעילה 
עוצמתי המשולב עם

5 פיני אצבע

קפיץ אלפא כפול:
מנגנון נע מוגן פטנט במפתח בשילוב פין 
ייחודי בחלק האחורי של הצילינדר יוצר 

שכבת הגנה נוספת

יכולות מערכת מאסטר נרחבות

מערכות מאסטר של מולטילוק ניתנות להרחבה בהתאם לצרכי 
הנעילה המשתנים שלך. 

משתמשים מקבלים גישה לאזורים מורשים, מה שמגביר 
את בקרת הכניסה והשליטה ובאותו זמן מצמצם את מספר 

המפתחות בעסק.

MTL™800 תומכת במערכות מאסטר גדולות ומורכבות, 
המשלבות דרישות אבטחה שונות, אפילו באותה מערכת. 

ניתן לשלב פרופילים ייעודים תוך שימוש בפיתולי הנחש על 
גבי מפתח, המספקים לבעלי הבית ולעסקים את הגמישות 

הדרושה להם כדי לענות על צרכיהם.

יכולת התאימות לאחור מאפשרת לכם לאבטח את העסק 
באמצעות פתרון אבטחה עדכני, לשדרג בקלות ממערכת נעילה 

+ ®MT5 למערכת נעילה MTL™800, בעוד שמפתחות מאסטר 
החדשים תואמים גם למוצרים קודמים.

דגדוג, הקפצה

חבטות

קידוח

MTL™800 עומדת בסטנדרטים 
הבינלאומיים הגבוהים ביותר כדי 

להציע עמידות משופרת בפני

ושיטות פריצה נוספות.


