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LOCK 500
BEZPEâNOSTNÍ ZÁVORA

Pﬁední svûtov˘ v˘robce bezpeãnostních zámkÛ, spoleãnost MUL-T-LOCK Technologies, Ltd., vyvinul na
základû poÏadavkÛ trhu a s ohledem na dosaÏení vysoké bezpeãnostní úrovnû novou sérii zámkÛ, která
odráÏí technologickou vyspûlost a kreativitu v˘robce.
Lock 500 se vyznaãuje robustní konstrukcí, spolehlivostí a snadnou ovladatelností, modulární konstrukcí
a snadnou montáÏí.

Bezpeãnostní závora MUL-T-LOCK
Závora LOCK 500 od spoleãnosti MUL-T-LOCK je navrÏena k montáÏi na standardní dveﬁe, balkónové
dveﬁe a okna, za úãelem podstatného zv˘‰ení jejich bezpeãnostní úrovnû. Závoru model 500 je moÏné
instalovat horizontálnû nebo vertikálnû. Závora je upravena pﬁesnû na míru dveﬁím pouze její délka se
upravuje pﬁed montáÏí.
Závora je na trhu ve 3 provedeních:
• Lock R-500 – závora jako pﬁídavn˘ zámek na dveﬁích.
• Lock H-500 – závora pro montáÏ na balkonové dveﬁe.
• Lock C-500 – model umoÏÀující vertikální montáÏ na dveﬁe v místech hlavního zámku.
Závora se dodává v délkách 80 aÏ 300 cm.
Závora byla certifikována spoleãností Trezor Test dle âSN EN 1627 – bezpeãnostní tﬁída 3.
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Konstrukce
Lock 500 je inovací v oblasti závorov˘ch zámkÛ, spoleãnost
Mul-T-Lock vyvinula a nechala patentovat duální uzamykací
mechanismus, kter˘ je vyroben z ocelového profilu prÛmûru
14 mm. Unikátním je pﬁedev‰ím moÏnost nastavení délky vysunutí závory – v krátkém provedení 35 mm, maximální vysunutí je
95 mm (umoÏÀuje montáÏ i na nestandardní druhy otvorov˘ch
v˘plní – rolovací, sekãní vrata apod.).

Provedení
Mechanismus zámku je ovládán vloÏkou s ozuben˘m kolem
umoÏÀujícím plynul˘ a pohodln˘ pohyb rozvorového mechanismu. Ovládaní je snadné také pro dûti a star‰í spoluobãany. VloÏku zámku je moÏno zaﬁadit také do systému generálního klíãe,
popﬁ. sjednocení nûkolika vloÏek.
Typ vloÏky zámku si zákazník mÛÏe vybrat ze ‰iroké nabídky
produktÛ MUL-T-LOCK® – Interactive® CLIQ®, Interactive®, Classic
popﬁípadû 7x 7™.
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