
Je was maar even de deur uit … 

Even maar, maar lang genoeg voor een dief om je persoonlijke 
spullen, vertrouwelijke informatie en laptop te stelen uit je kantoor. 
 
Wacht ’ns even! Code-It™, een deurklink met elektronische 
beveiliging, verkleint het risico op diefstal wanneer je even je 
kantoor verlaat. 
 

Het overkomt elk bedrijf wel eens dat een 
dief profiteert van de kortstondige 
afwezigheid van een werknemer. Even je 
kantoor verlaten, kan al nefaste gevolgen 
hebben. 
 
Ervaren dieven maken gebruik van zulke 
gelegenheden (koffiepauzes, een 
bespreking in een andere ruimte, een 
sanitaire stop, enz.) om professioneel 
materiaal, informatie, intellectuele 
eigendom of andere waardevolle spullen te 
stelen. 
 
Code-ItTM, Mul-T-Lock’s 
elektronisch beveiligde deurklink, 
is een innovatieve oplossing die eenvoudig, 
maar zeer doeltreffend het risico op diefstal 
verkleint. De in de deurklink ingebouwde 
automatische vergrendeling kan enkel met 
een persoonlijke code geopend worden. 

Code-It – De sleutel tot interne beveiliging 
Geheime code om de ruimte te betreden 
2 modi 
Automatische vergrendeling: op slot zonder sleutel  
Manueel slot: met één druk op de knop 
 
 
Eenvoudige werking: 4 tot 6-cijferige code 
Voor intern gebruik (op kantoor of thuis (kantoren, ziekenhuizen, hobbykamers en 
bewaring van persoonlijke kostbare stukken) 
Makkelijk en comfortabel bij frequent binnenkomen en buitengaan* 
Op slot enkel langs de buitenkant, vrij openen aan de binnenkant 
 
Snel en makkelijk te installeren: een beveiligde interne installatie maakt demonteren 
langs de buitenkant onmogelijk 
Geschikt voor gebruik met de meeste deuren en sloten 
Voor deuren met dikte 35-80 mm 
Eenvoudig vervangen voor de meeste klinktypes 
Geen aparte elektrische stroomvoorziening nodig 
 
 
 
Tot 9 afzonderlijke codes voor verschillende gebruikers 
Led voor (de)activering en batterijduur 
Goedkoop onderhoud: tot 100.000 keer gebruiken met slechts één paar batterijen 
 
* Bij langdurige afwezigheid of op het einde van de dag wordt aangeraden om de deur 
bijkomend manueel te vergrendelen met een sleutel.* 

Verkrijgbaar bij alle professionele slotenmakers 
www.mul-t-lock.com 
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