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АВТОРИЗОВАНИЙ ПАРТНЕР

ФІНСЬКА ЯКІСТЬ

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ 
ВАШОЇ БЕЗПЕКИ 

НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ
ABLOY® PROTEC

ПРОДАЖ ТА сЕРВіс

Продаж, монтаж, сервіс, гарантій-
не та післягарантійне обслугову-
вання продукції ABLOY® PROTEC 
в Україні здійснюють професійні 
Локсмайстер-центри, в яких пра-
цює кваліфікований персонал, що 
пройшов відповідне навчаня.

Сертифікат якості:  ISO 9001
Продукція сертифікована 
сза європейськими стандартами

Подбайте про свою безпеку  
та безпеку майна завчасно!

Інвестиції у якісну високобезпечну 
продукцію забезпечать Вам надійний 

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



ТЕхНОлОгія ABLOY® PROTEC ліНіЙКА ПРОДуКції ABLOY® PROTEC

Патентований ключ 
з захищенним подвій-
ним профілем та дво-
сторонньою нарізкою. 
Спеціальні профілі 
ключа різного рівня 
секретності. Симетрич-
ний ключ з суцільного 
металу, що робить його 
надійним та довговіч-
ним. 

Представляємо ABLOY® PROTEC – Extra Security ци-
ліндр з запатентованим дисковим механізмом та 
двохрадіусною системою циліндра-ключа. Циліндри 
ABLOY® PROTEC  застосовуються на об`єктах, де необ-
хідний найвищий ступінь захисту. Унікальний дисковий 
механізм циліндра ABLOY® PROTEC має багато пере-
ваг порівняно з традиційними механізмами, тому став 
символом високої надійності та непервершених екс-
плуатаційних можливостей.   

Технічні характеристики:

 запатентована у всьому світі 2RТМ система цилінд-
ра та ключа з нарізками у двох радіусах;

 2 мільярди комбінацій, що дозволяє викорис-
товувати його у великих та складних системах 
«Майстер-ключ»;

 стійкість до зламу та відкриття відмичкою;
 стійкість до перепадів температури, замерзання та 

забруднення;
 якість ABLOY® PROTEC підтверджена міжнародним 

сертифікатом EN 1303. ABLOY® PROTEC 
CLIQ – поєднання 
переваг високобез-
печного циліндра 
ABLOY® PROTEC та 
електронних систем 
контролю доступу. На 
відміну від традицій-
них механічних систем «Майстер-ключ» дозволяють 
оперативно адмініструвати права доступу користува-
чів, надавати доступ за розкладом та моніторити події 
у системі. Система контролю доступу реалізується 
з використанням стандартних за розмірами та мон-
тажу циліндрів та замків ABLOY® PROTEC без необхід-
ності прокладання ліній зв’язку та живлення.

Система ABLOY®  PROTEC  надає можливість одним клю-
чем відкривати різні продукти ABLOY®  PROTEC, що Вам 
належать, – дверні циліндри різних типів, висячі замки, 
а також меблеві замки чи замки для обладнання.

уНіКАльНі мОЖлИВОсТі  
ABLOY® PROTEC

сИсТЕмА ABLOY® PROTEC CLIQ

Додай до високобезпечного циліндра  
якісний замок і захисну фурнітуру та отримай  
Комплексне рішення безпеки вхідних дверей.

Електромеханічні 
замки

Циліндри EuroDIN

Дотягувачі Замки AbloyФурнітура

Висячі замки Замки для обладнання Замки для меблів

Можливе замовлення декоративної 
пластикової насадки на головку 
ключа для ще більш комфортного 
користування. 

Результат на останній сторінці

перший диск 
цилиндра з за-
гартованої сталі 
для захисту від 
свердлування

захищенний подвій-
ний профіль ключа

загартована 
сталь

стальний 
бар – 
захист 
від зламу

2 млрд. 
комбінацій


