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Techniekmet kwaliteit
De 7x7 & Integrator cilinder range is opgebouwd vanuit een gelijke achtergrond. Een groot
aantal onderdelen zijn voor beide cilinders gelijk wat de universele inzetbaarheid ten gunste
komt. De 7x7 cilinders zijn, door haar lage prijsniveau breed inzetbaar. De gepatenteerde
uitvoering, is de Integrator met sleutel duplicaat bescherming, geldig tot en met 2023. Dit
patent zorgt ervoor dat iemand met kwade bedoeling niet zo maar een sleutel kan laten
bijmaken. Beide cilinders hebben bij een lengte groter dan 30mm, 7 stiften op rij om nogmeer
weerstand tegen open kloppen en andere pogingen tot manipulatie te bieden.

– Keersleutel met gaatjes
– Verschillend sluitend met 3 sleutels
– Gelijksluitend/sluitsysteem mogelijkheden
– Met codekaart/certificaat

– Dubbele cilinders vanaf 60 t&m 115 mm
– Halve cilinders vanaf 30 t&m 75 mm
– SKG** zwaar met doorboor bescherming
– Nikkel mat en messing
– Verstelbare meenemer (halve cil) optie
– Leverbaar in:

knop, keso, automaat en staartcilinders

De sleutels zijn beide verkrijgbaar om te gebruiken als toegangscontrole tag.
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Deze hangsloten zijn speciaal ontwikkeld om te
combineren met de 7x7 en Integrator cilinders. Het grote
gemak wat u heeft is, om met één sleutel deuren en
hangsloten te kunnen bedienen. De P uitvoering heeft een
bescherming waardoor zowel het slot als de beugel beter
beschermd zijn tegen manipulatie. De hangsloten zijn
verkrijgbaar met 8,10 en 12 mm dikke beugel.

De 7x7 cilinders zijn te combineren
met de Integrator cilinders. U kunt de
buitendeuren van een pand
gepatenteerd beveiligen met
Integrator en de binnendeuren met
7x7. Hierdoor bespaart u kosten. Het
gehele plan kan bediend worden met
de Integrator sleutels.

Met het 7x7 en Integrator platform is het mogelijk om de
hangsloten en andere sloten gelijksluitend of binnen een
sluitsysteem te gebruiken. Een sluitsysteem houd in, dat
er een hoofdsleutel is welke op alle past en dat een sub
sleutel b.v. alleen op de tuindeur en de hekken past.
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PARTNER INDEGEHELEWERELD
Onderdeel van de wereldleider ASSAABLOY
Een van de top tien High Security sloten aanbieders in de wereld
Meer dan 3 decennia ontwikkeling van High Security producten
Meer dan 500 geregistreerde patenten wereldwijd
Aanwezig in elke sector: industrie, instituten, handel en particulier
Negen verkoop afdelingen, 20.000 service centers, 5 continenten, in bijna 100 landen

VOEL JE VRIJ, KIES ALLEENVOORHETBESTE:

PRODUCT SERVICE SYNERGY
www.mul-t-lock.com
Door wereldwijd snel op elke willekeurige uitdaging te reageren, biedt Mul-T-Lock met haar veelvoud aan

vergrendelingsproducten een veilig gevoel en service op alle niveauʼs.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety

and convenience.

De naam Mul-T-Lock en het logo van de Muscleman en enig andere naam, merk of logo die door Mul-T-Lock wordt
gebruikt en met ® of TM wordt gemarkeerd, zijn in verschillende landen geregistreerde/aangevraagde handelsmerken van
Mul-T-Lock Ltd. Mul-T-Lock behoudt het recht om, zonder verdere vermelding, verbeteringen of wijzigingen aan een
product uit te voeren.

© 2008 Mul-T-Lock Technologies Ltd.
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