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De vrijheid om de beste te kiezen

Uw professionele partner



Begin met MT5® & MT5®+, onze nieuwe 
bedrijfsvermenigvuldigers. Dit gepatenteerd hoge 
beveiligingsplatform van de 5de generatie bevat 
volledig nieuwe vergrendelingsconcepten, 3 vernieuwde 
vergrendelingsmechanismen en de ingebouwde ervaring 
van meer dan drie decennia. Voor uw meest eisende 
klanten geperfectioneerd door ons ervaren R&D-team.

7x7® - uw geluksgetal
Onze populaire 7x7® bewijst elke keer weer dat onze 
onvervalsbare technologie zelfs voor de slimste inbrekers een 
uitdading is. Miljoenen klanten getuigen van de effectiviteit 
ervan.

Mul-T-Lock is de ultieme, globale partner van slotenmakers en
levert u alles wat u nodig hebt om te groeien en succes te hebben:

De kracht van een internationale leider
 9 verkoopeenheden  20.000 Mul-T-Lock-centra   Aanwezigheid in bijna

100 landen  Meer dan 35 jaar ervaring  Meer dan 500 technologische
patenten  Lid van de ASSA ABLOY-groep, de wereldwijde leider in 
oplossingen voor deuropeningen.    

Ja, wij hebben de beste,
bewezen oplossingen

Ga voor bewezen Interactive®-cilinders
Deze zeer succesvolle cilinders bevatten een gepatenteerd 
sleutel- en cilindermechanisme met een zeer nauwkeurige 
zwevende pin in de sleutel, die met een door veer geladen pin 
in de plug samenwerkt.

Soms is klassiek het beste
De eerste cilinder die door Mul-T-Lock is ontworpen, is nog 
steeds favoriet dankzij het zeer nauwkeurige, 10 telescopische 
sluitstiftmechanisme.

Bewezen prestatie met de Integrator®

De slimme Integrator® verbetert de onvervalsbaarheid en 
sleutelcontrole: de gepatenteerde sleutel komt met een kopieer 
beschermende ovale snede van de fabriek. Deze past bij 
een specifieke pin in het krachtige sluitstiftmechanisme met 7 
stiften.

 Snelste responstijden in de markt  Maatoplossingen 
 R&D voor uw service  Slimme hoge beveiligingsplatformen  Breed bereik     

van verkrijgbare producten  Grote verscheidenheid van retrofit cilinders 
 Uitgebreide trainingsprogramma’s  Plaatselijk technische ondersteuning  
 Volledige ondersteuning voor marketing & exclusiviteit.

De steun  van een volledig toegewijd, op 
slotenmakers gericht, wereldwijd service-netwerk

De hulpmiddelen die u nodig hebt  
om een onafhankelijke operateur te zijn en om uw 
bedrijf te ontwikkelen        

 De mogelijkheid om zelf een master-sleutelsysteem te beheren  Een                                                                   
modernesnijmachine voor sleutels om gepatenteerde sleutels in uw winkel te snijden 

 Geavanceerde software    Speciaal ontworpen combinatiekit   Slotenmaker-
vriendelijke, eenvoudig te installeren producten  



Ja, wij geven u de vrijheid om de beste waarde 
aan te bevelen. Onze retrofit-cilinders, cam-sloten, 
deadlocks, vergrendelingsloten, vitrinesloten en 
tientallen andere keuzes bieden u de mogelijkheid 
om uw klanten de grootste verscheidenheid en de 
beste kwaliteit op de markt aan te bieden.

Ja, wij maken het u gemakkelijk om uw klanten 
tevreden te stellen. Onze multipunt sloten en 
accessoires voldoen aan de hoogste standaarden en 
de verwachtingen van de klant.

Maak doorbraak met de Interactive® CLIQ®

Met de zelfbewezen elektromechanische Interactive® 
CLIQ® kunt u uw klanten ware hoge beveiliging van de 
21ste eeuw aanbieden, in combinatie met de geteste 
en ware betrouwbare superieure mechanische sleutels 
en cilinders, met geraffineerde programmering en 
flexibiliteit van elektronische vergrendelingsoplossingen.

Ja, zo vindt u het slot die 
de verkoop vergrendeld

Ja, onze multipunt 
sloten bieden meerdere 
voordelen

Ja, wij bieden de nieuwste technologieën
Wij kunnen u helpen om uw 
EDS-aanbieding (elektronische 
deuroplossingen) uit te breiden.

IntelleQt® maakt de toegangsbeheer vriendelijker dan ooit.
Dit offline systeem voor toegangsbeheer is eenvoudig 
te installeren en gemakkelijk te gebruiken. Op basis van 
geavanceerde RFID-technologie (radiofrequentie-identificatie) 
en op internet gebaseerde software, is het in twee versies 
verkrijgbaar:

En dat is niet alles!
Om uw bedrijf te bevorderen, bieden wij nu een ruime 
selectie van EDS-producten, voor elke klant en elke 
vereist:

Ja, wij hebben 
superieure hangsloten
Ja, u hebt de vrijheid om zelfverzekerd te zijn wat betreft 
uw aanbevelingen. Van de universele G-serie en hoog 
beveiligende C-serie tot de top-of-the-range E-serie, 
zijn de keuzes net zo gevarieerd als de vereisten en 
budgets van uw klanten. Aangeboden variaties bestaan 
uit hangsloten met een schuifbout, een enkele pen, met 
sleutel, overval en sluitschakel, alsmede ronde modellen.

IntelleQt® voor huizen en wooncomplexen
IntelleQt® Pro  met speciale kenmerken voor 
bedrijven en organisaties.

Sloten op basis van biometrische technologie
Sloten op basis van digitale codes
Gecodeerde besturingseenheden
Elektromagnetische vergrendelingsmechanismen
Elektrische inslagen



Dat is nu wat wij een gegarandeerde 
retour-business noemen!

Key Cutting ID Card for Mul-T-Lock Cylinders:
This card entitles its authorized holder to order additional keys subjected to Mul-T-Lock 

Key Cutting Procedures in force when placing an order. In the event of loss of this 

card Mul-T-Lock recommends that you immediately contact your Mul-T-Lock authorized 

dealer. Mul-T-Lock bears no reponsibility for unauthorized use of this card.

The Mul-T-Lock name and the Muscleman logo, and any other 

name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by an ®  

or ™ sign are registered/pending trademarks of Mul-T-Lock Ltd.
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Magnetic Duplication Key Card

Ja, wij helpen trouwe klanten op te bouwen. Onze 
gepatenteerde sleutels en sleutelkaarten verzekeren dat 
de klanten sleutels bij een bevoegde dealer moeten halen. 
Het nieuwe MT5-platform wordt zelfs met een slimme 
magnetische sleutelkaart geleverd, waardoor duplicatie alleen 
via uw geautoriseerde KC5™-sleutelsnijmachine kan worden 
uitgevoerd.

Ja, wij geven u volledige oplossingen. Ons elegante nieuwe 
KC5-sleutelsnijplatform is een belangrijke toevoeging voor uw 
capaciteiten voor klantenservice. Intelligent, automatisch en 
gecomputeriseerd, met speciale snij-volgens-code-kenmerken 
en gebruikersvriendelijk software, reageert het op alle 
behoeften van uw klanten, van enkele sleutelbestellingen tot 
grote of ingewikkelde beveiligingsoplossingen.

Ja, wij luisteren naar de 
behoeften van onze klanten

Het gaat altijd over controle

Ja, u selecteert de configuratie van het product.
U kunt Mul-T-Lock-producten bestellen die verschillend zijn 
gecodeerd, hetzelfde zijn gecodeerd, met master-sleutel of 
zonder sleutels en half samengesteld zodat u ze zelf kunt 
coderen.

Ja, u kunt uw eigen master-sleutelsysteem beheren.
Zowel de hiërarchische als ook de matrix-methode worden door 
onze meesterlijke master-sleutel software ondersteund. Het is 
vriendelijk en flexibel en wij bieden training en ondersteuning na 
aankoop aan.

Ja, wij leveren gereedschappen om uw voorraad flexibeler 
te maken. Onze combinatiekits bieden u een volledige 
in-house assemblagecapaciteit. Onze modulaire cilinder biedt 
een oplossing voor verschillende cilinderlengten en wordt door 
een enkele kit en gebruikersvriendelijk software ondersteund.

Adverteer uw bedrijf op elke sleutel die u verkoopt met onze 
kosteneffectieve aanpasbare inzetstukken voor sleutelkoppen en 
compatibele sleutels. Andere maatitems, zoals sleutels met geperste 
koppen van nikkel/zilver, zijn ook verkrijgbaar.

Biedt TLO aan voor effectief mechanisch toegangsbeheer. Deze slimme 
tijdelijke vergrendelingscilinder is gebaseerd op een creatief idee met 
betrekking tot drie sleutels: een gewone sleutel, een vergrendelingssleutel 
die de gewone sleutel uitschakelt en een omkeersleutel die de gewone 
sleutel weer opnieuw inschakelt.

Bouw uw reputatie met de constructie-master-cilinder. Speciaal voor 
klanten in de constructiewereld ontworpen, biedt deze gemakkelijke 
oplossing aannemers controle over een gehele locatie, met één 
master-sleutel om, wanneer het perceel aan de nieuwe eigenaren wordt 
overhandigd, deze onomkeerbaar uit te schakelen.

Los eindeloze zorgen op met de HaspLock.  Met onze genieuze. 
gepatenteerde HaspLock (overvalslot) verliest uw klant nooit meer een 
hangslot, gewoon omdat het hangslot een onafscheidbaar deel uitmaakt 
van de overval.

Maak het leven eenvoudiger met SynerKey™. Deze unieke uitvinding, 
een sleutelkop met een elektronische transponder, biedt het gemak van 
een enkele alles-in-één-sleutel voor mechanische sloten en deuren die 
door RFID-systemen voor toegangscontrole worden beveiligd.

3-in-1-cilinder. De 3-in-1-cilinder is ontworpen zodat de gebruikers 
gemakkelijk en met een eenvoudig en snel proces hun sleutelcombinaties 
kunnen veranderen. De gebruiker steekt de volgende sleutel in een reeks 
van drie sleutels in. De introductie van elke nieuwe sleutel valideert de 
vorige sleutelcombinatie. Als alle drie de combinaties worden gebruikt, 
kan de cilinder door een bevoegde Mul-T-Lock-slotenmaker opnieuw van 
sleutels worden voorzien.



PARTNER MET EEN LEIDER
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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 niveau`s.

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

Een lid van de leidinggevende ASSAABLOY Group in de wereld

Eén van de top tien bedrijven ter wereld voor zeer beveiligde vergrendelingsoplossingen

Meer dan 3 decennia van innovatieve hoge beveiliging

Meer dan 500 patentregistraties in de wereld

Dient elke sector: industrieel, commercieel, institutioneel. EOE, huishoudelijk, autotechniek.

9 verkoopeenheden, 20.000 servicecentra, 5 continenten, bijna 100 landen

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 melding, verbeteringen of 
wijzigingen aan een product uit te voeren.


