
Het Patentrecht.
Een Patent, ook wel Octrooi genoemd, is het exclusieve recht om een uitvinding toe te passen en te 
vermarkten. Het is de juridische bescherming tegen het namaken en vermarkten van uw product door 
niet gerechtigden. Wie  inbreuk pleegt op dat recht, is strafbaar en uiteraard treedt Mul-T-Lock ook 
daadwerkelijk op tegen inbreuk.

De gebruikte techniek.
Het Patent houdt verband met de technische uitvoering van het  systeem. Om het product na te maken 
moet u over goede apparatuur en kennis beschikken. Behalve dat het niet mag is de technische toevoeging 
in de sleutel in de praktijk zeer moeilijk na te maken. 

De Organisatorische bescherming
Tot slot is er ook nog de Organisatorische bescherming. Deze bestaat uit een overeenkomst tussen de 
leverancier en de afnemer waarin een aantal bindende spelregels staan. Gedurende de looptijd van de 
overeenkomst kunnen alleen afnemers die de overeenkomst ondertekend hebben, gepatenteerde 
sleutelblancs en onderdelen geleverd krijgen. Dankzij deze overeenkomst kunt u zeer snel uit  eigen huis 
gepatenteerde sleutels in combinatie met cilinders assembleren en leveren. Dus korte levertijden en geen 
hoge kosten, maar wel een hoge bescherming. Het naleveren van gepatenteerde sleutels is alleen 

mogelijk op vertoon van een geldig certificaat.

Kortom
U krijgt een gepatenteerd, technisch zeer moeilijk na maken product met als toegift een  organisatorische 
bescherming . Hiermee kunt uw cliënten een bescherming van hoog niveau bieden!

Risico en keuze.
De gebruiker geeft aan hoe belangrijk het voor hem of haar is om het risico van illegaal sleutelgebruik zo 
beperkt mogelijk te houden. Is het minder belangrijk dat je een sleutel kunt kopiëren,dan kunt u 7x7 
adviseren. Wil je dat risico liever niet lopen, dan is Integrator een beter advies. Is een nog hoger 
beschermingsniveau gewenst, dan is Interactief +, MT5 en MT5+ een nog beter product om aan te bevelen.  
MT5+ zorgt voor de allerhoogste technische veiligheid en juridische bescherming. Pallen zowel horizontaal 
als verticaal en de Alfaveer zorgen hiervoor. De sleutels van de MT5 en MT5+ worden op een Mul-T-Lock 
computergestuurde sleutelmachine gemaakt. Deze machine is niet vrij verkrijgbaar en kan alleen worden 
gebruikt middels autorisatie software van de machine. Veiligheid alom.  



Welk mate van bescherming / veiligheid zoekt u ?

Mag een sleutel zonder 
eigendomsbewijs na te maken zijn ?

Ja Nee Gepatenteerd  t/m 2025. 
Keersleutel.  SKG** 
32 blokkeerelementen.
Zeer grote sluitplannen.
Levertijd i.o. 24 uur.

Zeer 
veilig plus

Zeer 
Veilig 

Veilig 

Standaard

Standaard 
plus
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Gepatenteerd  t/m 2025. 
Keersleutel.  SKG**/*** 
22 blokkeerelementen.
Zeer grote sluitplannen.
Levertijd i.o. 24 uur.

Gepatenteerd  t/m 2023. 
Keersleutel.  SKG**/***  
Minimaal 12 maximaal 14 
blokkeerelementen.
Gemiddelde sluitplannen.
Levertijd i.o. 24 uur.

Organisatorisch beschermd . 
Keersleutel.  SKG**.  
Minimaal 14  maximaal 22 
blokkeerelementen. Sluitplannen.
Levertijd i.o. 24 uur.

Keersleutel.  SKG**.  
Minimaal 12 maximaal 14 
blokkeerelementen. 
Kleine sluitplannen.
Levertijd i.o. 24 uur.

Pat. Pending  t/m 2032. 
Keersleutel.  SKG** /SKG***
22 blokkeerelementen. 
Grote sluitplannen.
Levertijd i.o. 24 uur.



- 6 stiften in een 31 mm zijde, 7 vanaf 35 mm zijde
- Patent op het Mul-T-Lock logo in sleutel en cilinder
- Verschillend sluitend met 3 sleutels en codekaart
- Met pallenset en sleutelmachine  zelf vullen en sleutels maken

- 6 stiften in een 31 mm zijde, 7 vanaf 35 mm zijde
- Patent op het Mul-T-Lock logo in sleutel en cilinder
- Standaard 2 sidepins per cilinder
- Organisatorische bescherming op sleutels 
- Verschillend sluitend met 3 sleutels en certificaat
- Met pallenset en sleutelmachine zelf vullen en sleutels maken
- Diverse sleutelprofielen: o.a. 050 (beschikbaarheid i.o. )

- 6 stiften in een 31 mm zijde, 7 vanaf 35 mm zijde
- Patent op het Mul-T-Lock logo in sleutel en cilinder
- Patent  t&m 2023
- Verschillend sluitend met 3 sleutels en certificaat
- Met pallenset en sleutelmachine  zelf vullen en sleutels maken
- Diverse sleutelprofielen:433-435-450-476(beschikbaarheid i.o.)

De 10 top cilinders van        
Mul-T-Lock



- 10 blokkeerstiften per zijde
- Patent op het Mul-T-Lock logo in sleutel en cilinder
- Naleveren gelijksluitend en sluitplan
- Met pallenset en sleutelmachine zelf vullen en sleutels maken
- Diverse sleutelprofielen: 011 - 013 - 015 - 023 - 025 - 033
35 - 36 - 37 - 62 - 64 - 66 - 99  (beschikbaarheid i.o.)

- 10 blokkeerstiften per zijde + Interactieve pal
- Patent op het Mul-T-Lock logo in sleutel en cilinder
- Gepatenteerde onderdelen en sleutel
- Organisatorische bescherming op sleutels 
- Naleveren gelijksluitend en sluitplan
- Met pallenset en sleutelmachine zelf vullen en sleutels maken
- Diverse sleutelprofielen: 211 - 213 - 215 - 223 - 225 - 233
235 - 237 - 248 - 264 - 266 - 299  (beschikbaarheid i.o.)



- 11 blokkeerstiften per zijde + Alpha veer
- Patent t&m 2025
- Verschillend sluitend met 3 sleutels en certificaat
- Met pallenset en sleutelmachine  zelf vullen en sleutels maken
- Diverse sleutelprofielen (beschikbaarheid i.o.)

-16 blokkeerstiften per zijde + Alpha veer + blokkeerbrug 
- Patent t&m 2025
- Verschillend sluitend met 3 sleutels en certificaat
- Met pallenset en sleutelmachine  zelf vullen en sleutels maken
- Diverse sleutelprofielen (beschikbaarheid i.o.)

-11 blokkeerstiften per zijde + vernieuwde Interactieve pal
- Sidepins mogelijk
-Patent t&m 2032
-Verschillend sluitend met 3 sleutels en certificaat
-Met pallenset en sleutelmachine  zelf vullen en sleutels maken
-Diverse sleutelprofielen:115-132-137-199 (beschikbaarheid i.o.)



- 12 blokkeerstiften per zijde + Interactieve pal  
- Blokkerende motor 
- Patent t&m 2013
- Rechten op software en data techniek
- Mechanische sleutel en elektronische toevoeging
- Verschillend sluitend met 3 sleutels en certificaat

Extra punten van aandacht

 Pat. Pending betekent dat de eigendomsrechten vastliggen, het patent moet nog afgegeven    
worden. Illegaal namaken of verkopen van de sleutels is strafbaar.

 Mul-T-Lock hecht veel waarde aan gebruiksgemak.  Dit is o.a. de reden dat wij alleen met       
keersleutels werken.  De punt  van de sleutel is afgerond, dus minder kans op kapotte 
broekzakken, beschadigde deuren…….

 Illegaal nagemaakte sleutels kan zorgen voor  diefstal  zonder schade. 

 Marenco is o.a. door de samenwerking met een sterk dealernetwerk, doorgaans in staat om 
sleutels en cilinders uit voorraad, binnen 24 uur op werkdagen uit te leveren.

 Marenco probeert regelmatig illegaal sleutels te kopen. Maakt een bedrijf illegaal sleutels na,    
dan nemen wij juridische stappen. Schade en gevolgschade zal geclaimd worden… 

- 16 blokkeerstiften per zijde + Alpha veer 
- Blokkerende motor 
- Patent  t&m 2025
- Rechten op software en data techniek
- Mechanische sleutel en elektronische toevoeging
- Verschillend sluitend met 3 sleutels en certificaat


