#TEK ANAHTARLI EV
TEK ANAHTARLI EV NEDİR?
Tek anahtarlı ev, tüm kilitlerin sadece
bir anahtarla çalışmasını sağlar.
TEK ANAHTARLI EVİN YARARLARI
Tek anahtarla giriş

Hızlı kurulum

Patentli yüksek
güvenlikli teknoloji

Profesyonel
anahtarcılık servisi

Kullanımı kolay güvenlik

Estetik

Mul-T-Lock hakkında
Mul-T-Lock® 40 yıldan fazla bir süredir, konutlar, ticari ve kurumsal
pazarlara; Yüksek Güvenlik ürünleri ve Erişim Kontrolü çözümleri
üretmek, geliştirmek ve pazarlamak konusunda bir dünya lideridir. En
sert güvenlik standartlarına sıkı sıkı bağlı kalan Mul-T-Lock® ürünleri, tüm
kıtalar üzerindeki 20.000 yetkili ve eğitimli hizmet merkezleri aracılığıyla
satılmaktadır. Mul-T-Lock®, güvenlik, emniyet ve kolaylık sağlayan,
yenilikçi ürünleri için onlarca uluslararası patente sahiptir. Mul-T-Lock®
bir ASSA ABLOT Group Markasıdır.
www.mul-t-lock.com

STANDART BİR EV İÇİN
GİRİŞ TİPLERİ

1 Ön Kapı

5 Depo

2 Arka Kapı

6 Posta Kutusu

3 Bahçe Kapısı

7 Balkon

4 Garaj Kapısı

8 Veranda Kapısı

Güçlü Güvenlik

Gelişmiş Anahtar Teknolojisi

Sadece bir anahtarla ev güvenliğinizi arttırın
Hayatınızı basitleştirmek için, anahtarcınıza
Mul-T-Lock'un kolay anahtar seçeneklerini sorun

The Mul-T-Lock name, the muscleman logo in the field of locking products, and
any other name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by ® or ™ sign, are
registered/pending trademarks of Mul-T-Lock Ltd. in various countries. Mul-T-Lock
reserves the right to make any product improvements or modifications without prior
notice. ©2016 Mul-T-Lock Technologies Ltd. 98101665-A

ANAHTAR KOPYA KONTROLÜ

Mul-T-Lock® ClassicPro getirdiği ayrıcalıkların yanında,
sınıfının en iyisi anahtar çözümlerini sunar.
Evinizin, varlıklarınızın ve ailenizin emniyet güvenliği için
dünya çapında üne sahip Mul-T-Lock uzmanlığına ve
deneyimine güvenebilirsiniz.

Size daha fazla koruma sağlayan, ClassicPro
kendine özgü manyetik güvenlik kartı,
Ile dilediğiniz zaman yedek anahtar ihtiyacınızı
Mul-T-Lock center’larımızdan sağlayabilirsiniz.

Mul-T-Lock, mülkünüzün güvenliği için
gelişmiş güvenlik standartlarına uymak
adına, teleskopik pim teknolojisini özel
patentli kesme teknolojisiyle birleştirir.

GÜVENİLİR KORUMA
Evinizi ve eşyalarınızı güvende tutmak birinci
önceliğimizdir. Dayanıklı ve caydırıcı olması ve kaliteli
koruma sağlaması için akıllıca hazırlandığını bildiğiniz
anahtar çözümünüz, sizi huzurlu tutmalı. ClassicPro
bunların hepsini ve daha fazlasını yapabilmektedir.

GÜVENEBİLECEĞİNİZ FAYDALAR

Yetkili anahtarcıların servis
sağlayabildiği anahtar kopyalama
teknolojisi
Darbeye, zorlamaya, kırmaya, delmeye
ve maymuncuk benzeri ekipman
kullanımına karşı yüksek direnç.

Ekstra güvenlik amacı
ile çekme ve titreşim ile
açılmaya karşı korumalı.
Teleskopik benzersiz
patentli pim sistemi
Fabrika yapımı, patentli kendine
özgü kesimler
Delme ve
çekmeye karşı
yüksek direnç

İçiniz Rahat Olsun - Anahtarınızın
kopyalanmasına karşı korumalıdır.
Kullanım kolaylığı - anahtar başlığı
renk çeşitleriyle kolay ayırt edilen
anahtarlar sunar.
Çevre dostu.

Dayanıklı paslanmaz çelik
yaylar ile berarber yüksek
kalitede materyalden
üretilmiştir

