
Over Mul-T-Lock®

Mul-T-Lock® is al bijna vijf decennia lang wereldwijd marktleider 
op het gebied van de ontwikkeling, productie en marketing van 
high-security toegangsoplossingen voor institutionele, commerciële, 
industriële en residentiële toepassingen.

Wij bieden een breed scala aan high-security en kwalitatief 
hoogwaardige toegangssoplossingen. Het bedrijf heeft tientallen 
internationale patenten voor innovatieve gebruiksvriendelijke 
producten, die veiligheid, beveiliging en gemak bieden aan miljoenen 
mensen over de hele wereld.

Mul-T-Lock® is volledig eigendom van de ASSA ABLOY Group, een 
wereldleider in toegangsoplossingen met een bewezen staat van 
dienst in het helpen van miljarden mensen om een meer open wereld 
te ervaren door middel van innovaties die veilige, betrouwbare en 
gemakkelijke toegang tot fysieke en digitale plaatsen mogelijk maken.
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Part of ASSA ABLOY

EEN FLEXIBEL SYSTEEM VOOR WONINGEN 
EN KLEINE TOT MIDDELGROTE BEDRIJVEN

MTL™300 is ontworpen met het oog op gemak en 
biedt een reeks handige opties, waarbij men de 
volledige controle over het sluitsysteem heeft.

MTL™300 kan worden toegepast met een breed 
scala aan sloten en hangsloten, zodat u al uw 
toegangen kunt beveiligen: voor- en achterdeur, poort, 
garagedeur, balkon, brievenbus, en nog veel meer.

Daarnaast biedt MTL™300 goede sluitsysteem 
mogelijkheden voor uw huis en bedrijf. Hiermee is het 
mogelijk om alle deuren te bedienen met één  sleutel, 
terwijl het toch mogelijk is om specifi eke deuren te 
openen met individuele sleutels die kunnen worden 
overruled door uw hoofdsleutel.

HET SOLIDE SLUITSYSTEEM 
WAAR U OP KUNT VERTROUWEN



SKG***® GECERTIFICEERDE
BEVEILIGING

MTL™300 is een solide, gepatenteerd platform dat 
weerstand biedt tegen alle vormen van braak en 
sabotage.

MTL™300 is voorzien van een technisch patent tot en 
met 2032. Dit maakt van  MTL™300 een betrouwbare 
en inbraakwerende beveiligingsoplossing tegen een 
zeer betaalbare prijs. MTL™300 is gebaseerd op de 
combinatie van bestaande, bewezen technologieën en 
biedt geavanceerde weerstand tegen picken, boren en 
andere vormen van sabotage. 

MTL™300 wordt geleverd met een - bij uw 
sluitsysteem behorend - sleutelcertificaat. Alleen op 
vertoon van dit eigendomsbewijs zal de erkende 
Mul-T-Lock® dealer originele sleutels bijmaken.
Zo wordt voorkomen dat een door u uitgegeven 
sleutel, zonder uw medeweten, wordt gedupliceerd. 

Uw sluitsysteem is beschermd met technisch patent. 
Het schenden van het technisch patent is strafbaar. 
Dit biedt voor u als eigenaar van het systeem extra 
bescherming tegen ongeoorloofd kopiëren.

KOPIEERBEVEILIGING

MTL™300 is een solide, gepatenteerd 
platform dat weerstand biedt tegen alle 
vormen van braak en sabotage.

Ideaal voor thuis en op de zaak.

HET SOLIDE SLUITSYSTEEM Met MTL™300 beschikt u over een gepatenteerd 
en solide sluitsysteem van een toonaangevend 
merk tegen een betaalbare prijs. Het is een 
sluitoplossing die verder gaat dan de standaard 
en biedt geavanceerde technologie die voldoet 
aan de internationale normen om uw huis en 
bedrijf optimaal te beveiligen.

SOLIDE SLUITSYSTEEM MET SKG***®

Gepatenteerde sleutel-pin 
combinatie

Hoogwaardige 
doorboorbeveiliging 
biedt extra 
weerstand tegen 
boren

Gepatenteerde 
sleutelinsnijding


