Cylindrická vložka
Uzamykací mechanizmus - BT3 podľa EN 1627
• 7 stavítok v jednoradovom usporiadaní
• stavítka majú osadenie - pri pokuse o bumping sa rozkmitajú
• výroba kľúčov z originálnych polotovarov
• kópie kľúčov Vám vyrobia v strediskách služieb Mul-T-Lock
po predložení karty, ktorá je súčasťou balenia vložky
• v systéme generálneho kľúča doplnenie bočných stavítok
Veľmi vysoká ochrana proti
• planžetovaniu
• nedeštruktívnej dynamickej metóde - bumpingu
• odvŕtaniu:
# v tele vložky je oceľová tvrdená tyčinka alebo mesiačik
# v bubienku sú dva priečne oceľové tvrdené kolíky a oceľová gulička
Možné verzie vložky
• vložka s gombíkom(olivou) na zamykanie bez použitia kľúča
• úprava Emergency (prestupová spojka) - odomknutie aj pri zasunutom kľúči
• úprava B.S.- ochrana proti zlomeniu vložky
• spoločný uzáver - zjednotenie viacerých vložiek na rovnaký kľúč
• systém generálneho kľúča - riadenie prístupových práv pre rôznych užívateľov

145001

Kód

Názov

145001

Vložka 7x7 30+35 Ni 5kl.

MOC s DPH
30,51

145002

Vložka 7x7 30+35 gombík Ni 5kl.

40,41

145003

Vložka 7x7 30+10Ni 5kl.

26,46

145010

Vložka 7x7 30+40 Ni 5kl.

33,10

145011

Vložka 7x7 30+45 Ni 5kl.

35,64

145018

Vložka 7x7 35+50 Ni 5kl.

40,41

145020

Vložka 7x7 40+40 Ni 5kl.

37,85

Kód

Polotovary a rozlišovače kľúčov

145021

Vložka 7x7 40+45 Ni 5kl.

40,41

145051

polotovar kľúča profil 076 - balenie 50ks

3,90

145022

Vložka 7x7 40+50 Ni 5kl.

43,92

145052

polotovar kľúča profil 066 - balenie 50ks

3,90

145023

Vložka 7x7 40+55 Ni 5kl.

48,51

145081

rozlišovač kľúčov - balenie 50ks v piatich farbách

4,99

145025

Vložka 7x7 45+50 Ni 5kl.

48,51

145002

145003

Ostatné rozmery vložky 7x7 sú na objednávku

Cylindrická vložka

patentovaná ochrana výroby kľúča do roku 2022
Uzamykací mechanizmus - BT3 podľa EN 1627
• 7 stavítok v jednoradovom usporiadaní
• jedno špeciálne tvarované stavítko s oválnym prierezom
• v systéme generálneho kľúča doplnenie bočných stavítok
Veľmi vysoká ochrana proti
• planžetovaniu
• nedeštruktívnej dynamickej metóde - bumpingu
• odvŕtaniu - ochranné prvky sú totožné ako pri vložke 7x7
Veľmi vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírovaniu kľúčov
• patentovaná ochrana kľúča do r. 2022
• výroba kľúčov z originálnych polotovarov - predfrézovaný zárez INTEGRÁTOR
• výroba kľúčov VÝHRADNE po predložení bezpečnostnej karty
v servisných strediskách s označením Mul-T-Lock INTEGRATOR
Možné verzie vložky
• vložka s gombíkom (olivou) na zamykanie bez použitia kľúča
• úprava Emergency (prestupová spojka) - odomknutie aj pri zasunutom kľúči
• úprava B.S.- ochrana proti zlomeniu vložky
• spoločný uzáver - zjednotenie viacerých vložiek na rovnaký kľúč
• systém generálneho kľúča - riadenie prístupových práv pre rôznych užívateľov
Kód

Názov

145101

Vložka Integrator 30+35 Ni 5kl.

Ostatné rozmery vložky Integrator sú na objednávku

145101

MOC s DPH
37,85

Integrator polvložka

Integrator s gombíkom

MOC s DPH

a

prostor logotypu

Logotyp Pyramidy bezpečnosti je možné používat
pouze v původním tvaru.
Jakékoliv deformování a upravování je zcela
nepřípustné.

Cylindrická vložka

ačení bezpečnostní třídy
patentovaná
ma

ochrana výroby kľúča do roku 2028
+ plávajúce stavítko v kľúči
Uzamykací mechanizmus - BT4 podľa EN 1627
• 5+5 stavítok v teleskopickom usporiadaní
• jedno interaktívne teleskopické stavítko
ovládané pohyblivým prvkom v kľúči
- tzv. plávajúcim stavítkom
• v systéme generálneho kľúča doplnenie
bočných stavítok
• patentovo chránený sférický tvar bubienka
optimalizuje hladký chod pri otáčaní kľúča
Veľmi vysoká ochrana proti
• planžetovaniu
• nedeštruktívnej dynamickej metóde - bumpingu
• vytrhnutiu bubienka
• odvŕtaniu - tvrdené oceľové prvky v tele vložky aj v bubienku
Veľmi vysoká ochrana proti
neautorizovanému kopírovaniu kľúčov
• patentovaná ochrana kľúča do r. 2028
• výroba kľúčov z originálnych polotovarov - plávajúce
stavítko je montované vo výrobe a je súčasťou originálneho
polotovaru kľúča
• výroba kľúčov výhradne po predložení magnetickej
bezpečnostnej karty na výrobu kľúčov v servisných
strediskách s označením Mul-T-Lock INTERACTIVE+
• vložka je vhodná pre rozsiahle systémy generálneho kľúča

145151 - vložka Interactive+ s palcom

Možné verzie vložky
• vložka s gombíkom(olivou) na zamykanie bez použitia kľúča
• úprava Emergency (prestupová spojka) - odomknutie VYSOKÁ OCHRANA
aj pri zasunutom kľúči
• spoločný uzáver - zjednotenie viacerých vložiek na rovnaký kľúč
• systém generálneho kľúča - riadenie prístupových
práv pre rôznych užívateľov
• možnosť objednať kľúč s kovovou hlavou
Kód

Názov

145151

Vložka Interactive+ 30+35 Ni 5kl.

VELMI VYSOKÁ OCHRANA

3

4

3

4

MOC s DPH
71,91

3
Cylindrická vložka
3

Flex control

vložka Interactive+
s ozubeným kolieskom

4
4

Martin Prorok, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., mobil: 775 622 007, e-mail: martin.prorok@assaabloy.cz

jednoduchý systém generálneho kľúča
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpečnostné prvky ako pri vložke Interactive+
jedna strana vložky je s funkciou Flex (môžu byť aj obe strany)
jednoduché riadenie prístupu osôb do priestorov
veľmi cenovo prístupné, spoľahlivé a certifikované riešenie prístupu - BT4
použitie iba mechanických prvkov - bez elektroniky
ľahké a jednoduché prednastavenie pre rôznych ľudí - dočasné práva
modrý kľúč je užívateľský - môžete mu obmedziť prístup
biely kľúč je generálny - prístup má stále
červeným kľúčom dočasne vyradíte z používania modré kľúče - biele
fungujú neobmedzene
• zeleným kľúčom obnovíte prístup modrým kľúčom
• balenie obsahuje:1 červený, 1 zelený, 3 modré (alebo 1), 1 biely (alebo 3)
Kód

Názov

145201

Vložka Interactive+ Flex control 31x35 Ni 6kl.

Ostatné rozmery vložky Interactive+ sú na objednávku

MOC s DPH
87,30

Pyramida bezpečnosti

pouze v původním tvaru.
Jakékoliv deformování a upravování je zcela
nepřípustné.

pravidla použití grafického díla

Visiaci zámok
"hokejový puk" + petlica

Logotyp – černobílá pozitivní forma

a

Všeobecné použití
Použití pro označení bezpečnostní třídy
a)Logotyp
barevná
forma pozitivní forma
– barevná

a

nadštandardná bezpečnosť a ochrana majetku

a

• originálne a jedinečné riešenie
• vložka Interactive + BT4
• oceľový tvrdený zámok
• oceľová petlica
• 2 patentovo chránené kľúče v balení
a
a
Ochranný prostor
logotypu
- puk – priemer-75mm,
výška-38mm,
váha - 930g
- petlica – d x š x hr (mm)– 205 x 114 x 5; váha – 1140g
Kód

Názov

145301

Vis. zámok guľatý "hokejový puk" - Interactive+ - BT4

101,00

145401

Petlica k visiacemu zámku "hokejový puk"

33,10

Použití pro označení bezpečnostní třídy
a) barevná forma

MOC s DPH

Logotyp Pyramidy bezpečnosti je možné používat
pouze v původním tvaru.
Jakékoliv deformování a upravování je zcela
nepřípustné.

Zámok Arma D Lock

veľmi spoľahlivé a bezpečné zamykanie jednokrídlových, dvojkrídlových a posuvných dverí
• prioritne je určený na bezpečné a spoľahlivé uzamknutie bočných
a zadných dverí dodávkových automobilov - BT3
• možnosť montáže na akékoľvek dvere
• montáž z vnútornej strany dverí - v zamknutom stave nie je prístup
k montážnym skrutkám
• možnosť objednať s vložkou 7x7 alebo Integrator s 2 kľúčmi
• montážny materiál je súčasťou balenia
• otvor vložky pre zasunutie kľúča je chránený prachovkou proti nečistotám.
Rozmer: d x š x hr (mm)– 155 x 64 x 30; váha – 650g
Kód

Názov

145501

Arma D LOCK bočný bez vložky - na posuvné dvere

149,40

145502

Arma D LOCK zadný bez vložky - na dvojkrídlové dvere

149,40

145500

Vložka 7X7 s 2 kľúčmi do Arma D LOCK

46,10

VYSOKÁ OCHRANA

MOC s DPH

VELMI VYSOKÁ OCHRANA

3

4

3

4

3
3

4
4

Elektromechanická kľučka CODE IT

Korektury posílejte: Martin Prorok, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., mobil: 775 622 007, e-mail: martin.prorok@assaabloy.cz

pohodlné riešenie pri krátkodobom opustení miestnosti
možnosť vytvoriť si malý prístupový systém v interiéri
často opúšťate svoju kanceláriu, alebo ordináciu - použite CODE IT
z vnútornej strany je otvorenie bez obmedzení
z vonkajšej strany môžete vstup zamedziť alebo nechať kľučku funkčnú
pri opustení miestnosti kľučku znefunkčníte jedným tlačítkom,
alebo sa po pár sekundách zakóduje sama
• pri návrate nepotrebujete na otvorenie kľúč - navolíte kód a kľučka je funkčná
• 4 kódovacie tlačítka umožňujú zadať 6-miestny kód
• kódovať môže 9 rôznych užívateľov
• napájanie - 2x batéria CR123
• vždy umožní zamknúť aj odomknúť a otvoriť kľúčom
• kľučka CODE IT je určená prioritne pre použitie v interiéri
• dodáva sa v prevedení s rozetou ( dolná rozeta nie je k dispozícii)
alebo so štítom na vložku s roztečou 72 mm
• povrchová úprava: Cr-saten + Nerez

VYSOKÁ OCHRANA

•
•
•
•

NOVINKA
Špeciálna verzia kľučky CODE IT na zabezpečenie okien
- zamyká sa aj v polohe "vetranie"

Kód
145611
145612

3
3

Názov

VELMI VYSOKÁ OCHRANA

3

4

3

4
4
4

MOC s DPH

CODE IT - rozeta pravá - bez vymedzovacej podložky

168,80

CODE IT - rozeta ľavá - bez vymedzovacej podložky

168,80

145615
IT - štít
72mm
pravý martin.prorok@assaabloy.cz
- bez vymedz.podložky
211,50
Korektury posílejte: Martin Prorok, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.,
mobil:CODE
775 622
007,
e-mail:
145616

CODE IT - štít 72mm ľavý - bez vymedz. podložky

211,50

a

Ochranný prostor logotypu

a

Logotyp Pyramidy bezpečnosti je možné používat
pouze v původním tvaru.
Jakékoliv deformování a upravování je zcela
nepřípustné.

ENTR - revolučný
elektromotorický zámok
Použití pro označení bezpečnostní třídy
a) barevná forma

urobte zo svojich obyčajných dverí inteligentné
dvere a získajte bezpečnosť, pohodlie a kontrolu
• inteligentný zámok vám umožní
ovládať dvere priamo vašim
Smartphonom, tabletom, diaľkovým
ovládaním alebo pomocou iných
ovládacích prvkov
• nahraďte starú cylindrickú vložku,
nainštalujte vložku ENTR a vytvorte
si vlastný prístupový systém,
ktorý vám umožní:
# nastaviť prístupové práva pre
konkrétnych užívateľov
v konkrétnom čase
# odomknú dvere Smartphonom,
otlačkom prsta,bezdrôtovou
klávesnicou alebo diaľkovým
ovládaním a tiež vždy aj kľúčom
S webovou aplikáciou ENTR môžete
odomkýnať a zamkýnať vaše dvere
z akéhokoľvek zariadenia
s technológiou Bluetooth
ENTR spacer
ENTR-nainštalovaný na dverách
ENTR-aktivované ovládanie
• vytvorte, duplikujte a požívajte
– vymedzovacia podložka pod zámok
virtuálne kľúče na vstup do vašich
dverí priamo z vášho smartphonu alebo tabletu
• ENTR využíva kódovanú Bluetooth technológiu
bez závislosti na pokrytí bezdrôtovou sieťou
• stále ste informovaný o režime vašich dverí
- otvorené - zatvorené, aj o stave batérie
• vytvárate si vlastný manažment virtuálnych kľúčov, ktorý vám umožní optimálne
riadenie prístupu k vášmu domu, bytu alebo kancelárie
VELMI VYSOKÁ OCHRANA
VYSOKÁ OCHRANA
• technickú podporu získavate priamo na váš smartphon
Výhody elektronickej vložky ENTR - BT4
• kompaktibilná s väčšinou dverí a zadlabacích zámkov
• jednoduchá inštalácia na dvere bez nutnosti vŕtania a kabeláže
• batériové napájanie nezávislé na sieti
• bezpečná a kódovaná komunikácia medzi jednotlivými prvkami systému
• pri odomknutí zatiahne strelku a dvere stačí potlačiť – vhodné pre telesne
handicapovaných ľudí
• automatické zamykanie-stačí zavrieť dvere a automaticky sa zamknú
Možnosti ovládania
• otlačok prsta-až 20 rôznych užívateľkých otlačkov
• bezdrôtová klávesnica-až 20 rôznych prístupových časovo definovaných kódov
• diaľkové ovládanie-možnosť odomykania zvonku
aj zvnútra-20 diaľkových ovládačov
• inteligentný telefón-ovládanie displejom cez aplikáciu ENTR
bezdrôtová klávesnica
diaľkové ovládanie
• bežný kľúč-ak všetko zlyhá, vždy si môžete dvere otvoriť aj kľúčom
Ako jednoducho sa ovláda tak jednoducho sa dobíja
• zabudované batérie sú výkonné a majú dlhú životnosť
• dobíja sa dvomi spôsobmi
Korektury
Prorok,
# priamo posílejte:
zo siete cez Martin
mikro USB
vstup ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., mobil: 775 622 007, e-mail: martin.prorok@assaabloy.cz
# z dobíjacej stanice bezdrôtovo-pripojením na mikro USB vstup

3

4

3

4

3
3

Kód

Názov

145701

ENTR zámok BLE

379,25

145711

ENTR diaľkové ovládanie

48,30

145712

ENTR bezdrôtová klávesnica

142,40

145713

ENTR bezdrôtová klávesnica + čítačka otlačkov prstov

299,42

145714

ENTR Wire-free nabíjačka

144,70

145715

ENTR vymedzovacia podložka-spacer

na dopyt

145751

ENTR vložka Interactive 30+35

168,60

14575x

ENTR vložka Interactive - ďalšie rozmery na objednávku

na dopyt

4
4

MOC s DPH

ovládanie telefónom

dobíjacia stanica

Majsterko s.r.o,
IČO: 44823436, DIČ: 2022849730, IČ DPH: SK2022849730
Olbrachtova 716/2 – pri Mestskej tržnici, 98 401 Lučenec
č.t.:+421 905 745 285; e-mail: info@majsterko.sk

