About Mul-T-Lock

Hoogwaardige sleutel technologie

For close to 40 years, Mul-T-Lock has been designing, manufacturing, marketing and distributing
innovative high security locking solutions to people, places and organizations globally. Adhering
to the world’s most stringent standards, Mul-T-Lock high security solutions are at work on every
continent, in nearly 100 countries, and securing over 100 million users. Using advanced and patented
technologies, Mul-T-Lock stays a step ahead of the market by anticipating customers’ security and
operational needs. As a member of the ASSA ABLOY Group, and with availability through over
20,000 authorized and trained service centers, customers rely on Mul-T-Lock to provide proven,
proactive and protective high security locking platforms.

www.mul-t-lock.com
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Hoogwaardige sleutel technologie
Flexibel, gebruiksgemak en controle

Interactive+, een hoge mate van sleutel kopieer bescherming

Al bijna 40 jaar levert Mul-T-Lock (wereldwijd) beveiligingsproducten om uw gebouwen,
eigendommen en dat van de gebruikers te beschermen. Door gebruik te maken van jaren lange
ervaring en beproefde technieken lukt het Mul-T-Lock steeds weer om de wensen van de eind
gebruiker te vervullen.
Gedreven door de Wereldwijd groeiende vraag naar gepatenteerde en technisch beschermde
beveiligingsproducten, ontwikkelde Mul-T-Lock het nieuwe Interactief+ cilindersysteem. De
geavanceerde techniek met telescopische pallen en bewegende cilinderonderdelen heeft de
patent pending status. Dit om u zo maximaal als mogelijk te beschermen tegen het illegaal
dupliceren van sleutels.
Interactief+ is het systeem dat voldoet aan de strengste internationale normen en eisen. U kunt
vertrouwen op de ervaring en het succes dat Mul-T-Lock tot een sterk A-merk heeft gemaakt.

De Interactief+ cilinders zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Naast
cilinders is er een speciaal hangsloten assortiment samengesteld om aan de specialistische
eisen vanuit de bouw, chemie en de transportsector te voldoen. Dit alles met één sleutel te
openen voor gemak en veiligheid.
Of u momenteel al een Mul-T-Lock systeem gebruikt of wanneer u overweegt een systeem
aan te schaffen, met de hulp die de Mul-T-Lock specialist u biedt, bent u in staat om de wens
van de praktijk, te vertalen naar een, voor u op maat gemaakt sluitsysteem.

Uitgebreide sleutel- en sluitmogelijkheden
Het uitgebreide assortiment aan Mul-T-Lock producten, stelt u in staat om uw wens te blijven
vervullen, zelfs als deze wijzigt.
Mul-T-Lock bied u de onderstaande mogelijkheden voor één of meerdere sleutel toepassingen.

Meervoudige bescherming
• Verhoging van het veiligheidsniveau — Om de sleutel te draaien dienen de (telescopische)
interne en externe pallen op gelijke hoogte te komen. Alleen zo ontstaat de breeklijn die het
draaien mogelijk maakt.
• Extra bescherming tegen kloppen, picken en boren — Het Interactive+ systeem is zo ontworpen
dat extra grote weerstand tegen open kloppen, open boren en open picken verkregen is.
•

Controle over sleutel duplicering— Een beperkte groep geautoriseerde specialisten met kennis en
ervaring zorgt voor de verkoop van de Mul-T-Lock producten. Dit strenge dealerbeleid zorgt voor een
grote bescherming tegen het illegaal op de markt brengen van gepatenteerde Mul-T-Lock producten.
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a - Mul-T-Lock’s telescopische pal technologie
b - Nieuw: de OVI pal
c - Bewegend element voor meer veiligheid

Sleutel of sluitplan

Sleutel toegang geven op diverse niveaus of ruimtes.

Verschillend sluitend

Sleutel toegang op alleen een specifieke deur.

Gelijk sluitend

Sleutel toegang op alle deuren.

3-in-1 sluitingen

Wijzigen van de sleutel door gebruik van een speciale overrulende sleutel.

Zorg sluiting

Sleutel toegang op de woning, speciale zorg sleutel die past wanneer zorg nodig is,
b.v. dokter of thuiszorg.

Tijdelijke uitschakeling sleutel

Sleutel toegang op de deur. Na gebruik speciale sleutel past de eerste sleutel
tijdelijk niet meer.

