
Найгірше,
що залишається після крадіжки, —

це ваші відчуття...

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ 

ВАШОЇ БЕЗПЕКИ



ЦИЛІНДРИ

Циліндри Mul-T-Lock®+® – клас Extra Security. 

Циліндри Mul-T-Lock®+® – клас Extra Security. 

Циліндри MUL-T-LOCK®

Виробництво Ізраїль. Циліндри класу Extra та High 
Security. Технологія «Подвійний телескопічний пін» із 
застосуванням ряду патентованих рішень. 35 сервіс-
них центрів в Україні станом на 1 квітня 2012 року.

Циліндри ABLOY®

Виробництво Фінляндія. Циліндри класу Extra та High 
Security з патентованим дисковим механізмом. 8 сервісних 
центрів в Україні станом на 1 квітня 2012 року.

Циліндри ALBA®

Виробництво Ізраїль. Циліндри класу Standard Security. Тех-
нологія «Одинарний пін». 22 сервісні центри в Україні станом 
на 1 квітня 2012 року.

Плата  
з загартованої  

сталі захищає корпус від розлому

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичка-
ми та від несанкціонованого дублювання ключа;

• три незалежні механізми блокування:
 1  10 телескопічних пінів;
 2  «finger» піни додатково блокують бокову запірну планку;
 3  Альфа-пружина – унікальний інтерактивний елемент ключа;
• кількість кодових комбінацій понад 150 000 000;
• унікальна персональна картка з кодом на магнітній стрічці;
• сертифіковано Trezor Test за EN 1303 за 6 класом.

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу,  
відмикання відмичками; 

• практично неможливе несанкціоноване дублювання ключа;
• запатентований рухомий елемент у ключі;
• кількість кодових комбінацій 3 200 000;
• сертифіковано за EN 1303 за 6 класом та в Україні за ДСТУ.

Сертифікат якості: ISO 9001. Продукція сертифікована за європейськими стандартами

Сертифікат якості: ISO 9001. Продукція сертифікована за європейськими стандартами

Сертифікат якості: ISO 9001. Продукція сертифікована за європейськими стандартами

Сертифікат якості: ISO 9001. Продукція сертифікована за європейськими стандартами

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичками;
• захист від свердлування;
• кількість кодових комбінацій 3 200 000.

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичка-
ми та від несанкціонованого дублювання ключа;

• захист від свердлування – перший диск циліндру з загартованої сталі;
• світовий патент на циліндр з ключами з нарізками у двох радіусах;
• кількість кодових комбінацій 1 970 000 000;
• персональна картка з зашифрованим кодом.

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичками; 
• практично неможливе несанкціоноване дублювання ключа;
• захист від свердлування – перший диск циліндру з загартованої сталі;
• кількість кодових комбінацій 1 970 000 000;
• персональна картка з зашифрованим кодом;
• система AWS – опірність ключа до тертя та зношування.

Циліндри MUL-T-LOCK® МТ5®+ – клас Extra Security

• найкращий ступінь захисту серед циліндрів класу Standard Security;
• захист проти свердлування – «грибовидні» піни;
• захист від відмикання відмичками – «катушковий» бодіпін; 
• кількість кодових комбінацій 280 000;
• персональна кодова картка у запаяній упаковці.

Циліндри ALBA® – клас Standard Security

Циліндри ABLOY® Protec – класс Extra Security

Циліндри MUL-T-LOCK® Interactive® – клас High Security

Захисна  
загартована плата  

захищає корпус від розлому

Циліндри MUL-T-LOCK® Classic® – клас High Security

Циліндри ABLOY® Novel – клас High Security



ДОДАТКОВІ ЗАМКИ
Замок YALE® Dead Lock 353P – додатковий замок 
для металевих дверей, 3 ригелі діаметром 16 мм.
Ціна: від 118.00 грн.

Циліндр ALBA® – клас Standard Security, захист проти 
висвердлювання – «грибовидні» піни, захист від від-
микання відмичками – «катушковий» бодіпін. 
Ціна: від 210.00 грн.

Протектор MUL-T-LOCK® SL3 – 3-й клас  
безпеки, матеріал – загартована сталь,  
загартований диск, що обертається.
Ціна: від 192.00 грн.

Замок SANTOS® Dead Lock 731 – ригель підсиле-
ний загартованою пластиною. Загартована пласти-
на, що захищає корпус замка. 
Ціна: від 182.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® Interactive® – клас High 
Security, абсолютний захист від зламу методом бам-
пінгу, відмикання відмичками, практично неможливе 
несанкціоноване дублювання ключа, запатентований 
рухомий елемент у ключі.
Ціна: від 700.00 грн.

Захисний набір ROSTEX® R3 – 3 клас  
безпеки, матеріал – нержавіюча сталь.
Ціна: від 370.00 грн. 

Замок LM 200 – додатковий замок для дерев’яних 
та металевих дверей, 3 ригелі діаметром 12 мм. 
Сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX®. 
Ціна: 132.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® Interactive® – клас High 
Security, абсолютний захист від зламу методом бам-
пінгу, відмикання відмичками, практично неможливе 
несанкціоноване дублювання ключа, запатентований 
рухомий елемент у ключі.
Ціна: від 700.00 грн.

Протектор MUL-T-LOCK® SL3 – 3-й клас  
безпеки, матеріал – загартована сталь,  
загартований диск, що обертається.
Ціна: від 192.00 грн.

– можливість заощадити, встановивши фурнітуру іншої обробки або моделі

Ціна комплекту: 

від 520.00 грн.

Економ

Ціна комплекту: 

від 1252.00 грн.

Cтандарт

Ціна комплекту: 

від 1024.00 грн.

LM

Замок MUL-T-LOCK® Hercular – замок Dead Bolt 
підвищеної надійності, ригель з загартованими куль-
ками, з циліндром МТ5®+ – Extra Security.

Ціна: від 1958.00 грн.

Замок MUL-T-LOCK® Cronos – замок Dead Bolt 
з циліндром Interactive®.
Замок MUL-T-LOCK® DBM – замок Dead Bolt з ци-
ліндром Classic.

Ціна комплекту: 

від 1958.00 грн.

Hercular МТ5®+

Замок Dead Lock СHUBB® – додатковий підвище-
ної безпеки, гакоподібний багатошаровий загарто-
ваний ригель, корпус замка із загартованої сталі.
Ціна: від 657.00 грн.

Циліндр ABLOY® Protec – клас Extra Security, абсолют-
ний захист від зламу методом бампінгу, відмикання 
відмичками, захист від свердлування. Світовий патент 
на циліндр з ключами з нарізками у двох радіусах.
Ціна: від 1073.00 грн.

Набір ROSTEX® R3 Astra – 3 клас безпеки,  
матеріал – нержавіюча сталь.
Ціна: від 707.00 грн.

Ціна комплекту: 

від 2437.00 грн.

Астра



 КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ

Ціна комплекту: 

від 825.00 грн.
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– можливість заощадити, встановивши фурнітуру іншої обробки або моделі

Замок YALE® Sash Lock 
204S
Основний врізний цилін-
дровий замок. Три ригелі 
діаметром 12 мм. Обробка 
торцевої планки – латунь або 
нікель. У комплекті зворотна 
планка.

Ціна: від 88.00 грн.

Циліндр ALBA® – клас 
Standard Security, захист 
проти висвердлювання – 
«грибовидні» піни, захист 
від відмикання відмичками – 
«катушковий» бодіпін.

Ціна: від 210.00 грн.

Захисна фурнітура ROSTEX® 

R1/R4
3 клас безпеки, матеріал – 
нержавіюча сталь. Обробки: 
хром, титан PVD, коричнева 
порошкова фарба.

Ціна: від 527.00 грн.

Ціна комплекту: 

від 1937.00 грн.

Універсал

В
и 

за
в

ж
ди

 м
ож

ет
е 

за
м

ов
ит

и 
до

да
тк

ов
ий

 з
ах

ис
ни

й 
на

б
ір

  
в

 о
дн

ом
у 

ди
за

йн
і з

 з
ах

ис
но

ю
 ф

ур
ні

ту
ро

ю
. 

Замок SANTOS® Sash Lock 
3 серія
Основний врізний циліндро-
вий замок. Три  загартованих 
ригелі, діаметром 14 мм. За-
гартована пластина захищає 
механізм замка. Комплек-
тація: зворотна планка (об-
робка – нержавіюча сталь, 
матова латунь).

Ціна: від 308.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® 
Interactive® – клас High 
Security, абсолютний захист від 
зламу методом бампінгу, відми-
кання відмичками, практично 
неможливе несанкціоноване 
дублювання ключа, запатенто-
ваний рухомий елемент у ключі.

Ціна: від 700.00 грн.

Захисна фурнітура ROSTEX® 

Universal
3 клас безпеки, матеріал – 
нержавіюча сталь. Обробки: 
хром, хром матовий, титан PVD, 
коричнева порошкова фарба. 
Широкий щиток максимально 
захищає корпус замка від ван-
дального зламу та перекриває 
отвори при встановленні на 
заміну старої фурнітури.

Ціна: від 929.00 грн.



 КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ

– можливість заощадити, встановивши фурнітуру іншої обробки або моделі

Ціна комплекту: 

від 2556.00 грн.
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Замок SANTOS® Sash Lock 
3 серія
Основний врізний циліндро-
вий замок. Три  загартованих 
ригелі, діаметром 14 мм. За-
гартована пластина захищає 
механізм замка. Комплек-
тація: зворотна планка (об-
робка – нержавіюча сталь, 
матова латунь).

Ціна: від 308.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® 
Interactive® – клас High 
Security, абсолютний захист від 
зламу методом бампінгу, відми-
кання відмичками, практично 
неможливе несанкціоноване 
дублювання ключа, запатенто-
ваний рухомий елемент у ключі.

Ціна: від 700.00 грн.

Захисна фурнітура ROSTEX® 

R1/R4 Astra
3 клас безпеки, матеріал – 
нержавіюча сталь. Оброб-
ки: хром матовий, титан 
матовий, сатин хром, сатин 
титан.

Ціна: від 1548.00 грн.
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Ціна комплекту: 

від 2794.00 грн.

Італі

Замок MUL-T-LOCK® CEC1
Основний врізний циліндро-
вий замок. Сумісний із за-
хисною фурнітурою ROSTEX® 
Universal. 
Країна-виробник: Італія.

Ціна: від 1274.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® 
Interactive® – клас High 
Security, абсолютний захист 
від зламу методом бампінгу, 
відмикання відмичками, 
практично неможливе не-
санкціоноване дублювання 
ключа, запатентований 
рухомий елемент у ключі.

Ціна: від 700.00 грн.

Захисна фурнітура ROSTEX® 

Universal
3 клас безпеки, матеріал – 
нержавіюча сталь. Обробки: 
хром, хром матовий, титан 
PVD, коричнева порошко-
ва фарба. Широкий щиток 
максимально захищає корпус 
замка від вандального зламу 
та перекриває отвори при 
встановленні на заміну старої 
фурнітури.

Ціна: від 820.00 грн.



– можливість заощадити, встановивши фурнітуру іншої обробки або моделі

Ціна комплекту: 

від 4044.00 грн.

Мультисистема 

Замок MUL-T-LOCK® 415G
Мультисистема посиленого ба-
гатонаправленого замикання 
блокує двері у 15 точках, 2 до-
даткові механізми на сталевих 
тягах, 2 незалежні циліндри 
захищенні двома протекто-
рами з загартованої сталі 
3-го класу безпеки, патентова-
ний шестеренчатий механізм 
керування ригелями.
Ціна: від 1828.00 грн.

Циліндр ABLOY® Novel – 
клас High Security, абсо-
лютний захист від зламу 
методом бампінгу, відмикан-
ня відмичками, практично 
неможливе несанкціоноване 
дублювання ключа; система 
AWS – опірність ключа до 
тертя та зношування.
Ціна: від 820.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® 
Interactive® – клас High 
Security, абсолютний захист від 
зламу методом бампінгу, відми-
кання відмичками, практично 
неможливе несанкціоноване 
дублювання ключа, запатенто-
ваний рухомий елемент у ключі.
Ціна: від 700.00 грн.

Ручка ROSTEX® Real PVD
матеріал – нержавіюча сталь. 
Обробка: хром, титан PVD.
Ціна: від 696.00 грн.

 КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ
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Ціна комплекту: 

від 2910.00 грн.

Новел

Замок ABLOY® 4272
Основний врізний цилін-
дровий замок. Гакоподібний 
ригель з багатьох шарів за-
гартованої сталі. У комплекті 
підсилена зворотня планка.

Ціна: від 538.00 грн.

Циліндр ABLOY® Novel – 
клас High Security, абсо-
лютний захист від зламу 
методом бампінгу, відмикан-
ня відмичками, практично 
неможливе несанкціоноване 
дублювання ключа; система 
AWS – опірність ключа до 
тертя та зношування.

Ціна: від 820.00 грн.

Ручка ABLOY® 9/002 
Classico
Матеріал – латунь. Обробка: 
хром, хром матовий, латунь 
полірована.

Ціна: від 1080.00 грн.

Протектор ABLOY® СН101
3 клас безпеки, матеріал – 
загартована сталь. Обробка: 
хром, сатин хром, матовий 
нікель, латунь полірована.

Ціна: від 472.00 грн.



Ціна комплекту: 

від 6152.00 грн.

Омега 

– можливість заощадити, встановивши фурнітуру іншої обробки або моделі

Ціна комплекту: 

4418.00 грн.

Матрікс

Замок MUL-T-LOCK® Matrix 
DFM3
Основний замок 3-направленого 
замикання з двома системами 
замикання: DIN циліндр та патен-
тований шестеренчатий суваль-
дний механізм MATRIX. 5 сталевих 
ригелів діаметром 18 мм.
Ціна: від 1838.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® 
Interactive® – клас High Security, 
абсолютний захист від зламу ме-
тодом бампінгу, відмикання від-
мичками, практично неможливе 
несанкціоноване дублювання 
ключа, запатентований рухомий 
елемент у ключі.
Ціна: від 700.00 грн.

Ручка ABLOY® 6/002 Polar
Матеріал – латунь. Обробка: 
хром матовий, латунь поліро-
вана, латунь матова.
Ціна: від 953.00 грн.

Накладка MUL-T-LOCK® А731
Зовнішня для сувальдного 
механізму MATRIX.
Ціна: від 114.00 грн.

Накладка MUL-T-LOCK® А732
Внутрішня для сувальдного 
механізму MATRIX.
Ціна: від 94.00 грн.

Протектор MUL-T-LOCK® 

A615 + А618
Телескопічний захисний про-
тектор для циліндру DIN.
Ціна: від 719.00 грн.

Замок MUL-T-LOCK® Omega 
OFMPA
Основний замок 3-направле-
ного замикання, 5 ригелів діа-
метром 18 мм. Дві системи за-
микання: циліндровий механізм 
DIN та унікальний патентований 
механізм OMEGA з розташуван-
ням пінів у трьох площинах.

Ціна: від 2711.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® MT5®+ 
– клас Extra Security, абсолют-
ний захист від зламу методом 
бампінгу, відмикання відмич-
ками, практично неможливе 
несанкціоноване дублювання 
ключа, унікальний інтерактив-
ний елемент у ключі.

Ціна: від 905.00 грн.

Ручка ABLOY® 8/002 Duetto
Матеріал – латунь. Обробка: 
хром, хром матовий, латунь 
полірована, латунь матова.

Ціна: від 858.00 грн.

Протектор MUL-T-LOCK® 

A625 + A703
Телескопічний захисний про-
тектор для механізму OMEGA.

Ціна: від 876.00 грн.

Протектор MUL-T-LOCK® 

A615 + А618
Телескопічний захиснийпро-
тектор для циліндру DIN.

Ціна: від 802.00 грн.

 КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ



ПРОФЕСІЙНИЙ ЛОКСМАЙСТЕР ЦЕНТР

Член Української
Локсмайстер Федерації

www.ulf.org.ua

www.spv.ua

Генеральний імпортер в Україні «СПВ Компані Лтд.»
вул. Шамрила, 7-А, Київ, 04112; тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007

ПРОДАЖ ТА СЕРВІС
Продаж, монтаж, сервіс, гарантійне та 

післягарантійне обслуговування здійснюють 
професійні Локсмайстер-центри, в яких працює 

кваліфікований персонал, який пройшов 
відповідне навчання.

Подбайте про свою безпеку та безпеку майна завчасно!
Інвестиції у якісну високобезпечну продукцію забезпечать 

надійний захист і моральний спокій на довгі роки.
Звертайтесь до професіоналів!

Дата заповнення______________________________________________________________
 

 Назва Специфікація
Кіль-
кість

Ціна,  
грн

Сума,  
грн

Замок

Циліндр

Фурнітура/
протектор

Додаткове  
обладнання

Разом

Пропозиція дійсна до ______________________________________________________  

Менеджер ______________________________________________________
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