
 
Циліндри замкові MUL-T-LOCK 7х7

 
Технічні характеристики:
 
-   Циліндр класу Standard Security
-   Запатентований до 2029 року
-   Відповідає вимогам стандарту ISO 9001
-   Технологія «Одинарний пін»
-   Захист від відмикання відмичками, захищений профіль
-   Захист від свердлування забезпечує посилений пін, що має спеціальну форму
-   Кількість кодових комбінацій 280 000
-   Виготовлення невеликих систем «Один ключ» та «Майстер-ключ»
-   Персональна кодова картка
-   Двосторонній ключ з нарізкою для семи одинарних пінів
-   Виготовлення ключа тільки за наявністю кодової картки
-   Широкий асортимент довжин та симетрій
-   Варіанти: односторонний та двосторонній, ключ-ключ та ключ-тумблер, з язичком або шестернею
-   Обробка корпусу: комбінована – матовий хром/латунь
-   Обробка тумблеру: матовий хром, латунь, антична бронза
-   У комплекті – 5 ключів та кодова картка
 

 
MUL-T-LOCK (мультилок) зробив доступною для кожного високоякісну продукцію безпеки. MUL-T-LOCK 
7х7 (мультлок) – це Security циліндр із захищеним профілем ключа, при виготовленні якого 
застосовується технологія „одинарний пін” (має сім пінів, які бувають шести розмірів). Застосування 
даної технології зберігає традиційну для MUL-T-LOCK (мультилок) найвищу якість продукції та високі 
робочі характеристики представленого циліндру.
 
 

 
 
Корпус, піни і плуг MUL-T-LOCK 7х7(мультилок) виготовлені з латуні.
 
Показники секретності MUL-T-LOCK 7х7 (мультилок) значно перевищують вітчизняні аналоги у класі 



Standard Security. У кожному циліндрі MUL-T-LOCK 7х7 (мультилок) завжди є пара пінів та опорний пін, 
сумарна висота яких виключає відкриття при руйнуванні пружини.Для підвищення рівня безпеки 
фахівці рекомендують додатково захищати замковий циліндр від зламу і встановлювати броненакладки 
або захисну фурнітуру з протектором циліндру. 
 
Для 7х7, як і для інших циліндрів MUL-T-LOCK(мультлок), доступна опція об’єднання в серійні системи - 
нескладні «Один ключ» та «Майстр-ключ».
 

 
 
Система якості MUL-T-LOCK Ltd. (мультилок)  відповідає вимогам стандарту ISO 9001, що підтверджено 
сертифікатом SII (Ізраїль).
 
Дублікати ключів до MUL-T-LOCK 7х7(мультилок)   виготовляються за персональною кодовою карткою у 
авторизованих сервіс-центрах MUL-T-LOCK, що виключає несанкціоноване виготовлення дублікату 
ключа.
 
Компанія MUL-T-LOCK (мультилок) дбає про безпеку всіх верств населення - 7х7 є доступним і надійним 
циліндром, який по кишені кожному!


