PAPILDOMOS SPYNOS
ABLOY 4232/ CY304D/ CH101
Ši spyna turi pakietintą sluoksniuotą kablio formos skląstį ir yra atrakinama bei užrakinama pasukus raktą 360o, .
Komplektuojama su DIN (europiniu) cilindru CY304D (Disklock PRO) su apsauga nuo pragręžimo (СH101). Raktas + raktas.
Cilindre nėra spyruoklių, „pinų“, „šiftų“, magnetų ir strypelių, todėl jis yra itin atsparus rūgštims, užšalimui bei purvui.
Unikali plokštelinė cilindro konstrukcija apsaugo nuo atrakinimo visrakčiu ar kitais metodais. Raktai patentuoti, kopijos
gaminamos tik pateikus kortelę pas įgaliotus ABLOY atstovus.
 3 patentuoti maži raktai
 1 rakinimo kryptis
 5 saugumo klasė
 Gamintojas Suomija
 Garantija – 2 metai
ABLOY EL 502/ CY 013D
Pakeitė Aboy EL412 spyną.
Ši spyna naudojama gyvenamųjų namų lauko, biurų patalpų vidaus duryse, įėjimo kontrolės sistemose. Ji turi universalų
dvigubo veikimo liežuvėlį, todėl tinka tiek kairinėms, tiek dešininėms durims. Spyna gali būti montuojama su bet kokia praėjimo
kontrole - elektroniniais raktais, klaviatūra ir kt. „AUTOMATIŠKAI UŽDARYTA“ arba „AUTOMATIŠKAI ATIDARYTA“
funkcijų rėžimas. Komplektuojama su cilindru CY013D (Disklock PRO) su grūdinto metalo cilindro apsauga. Cilindras
apsaugotas besisukančia kietmetalio apsauga. Cilindre nėra spyruoklių, „pinų“, „šiftų“, magnetų ir strypelių, todėl jis yra itin
atsparus rūgštims, užšalimui bei purvui. Unikali plokštelinė cilindro konstrukcija apsaugo nuo atrakinimo visrakčiu ar kitais
metodais. Raktai patentuoti, kopijos gaminamos tik pateikus kortelę pas įgaliotus ABLOY atstovus.
 3 patentuoti maži raktai
 1 rakinimo kryptis
 3 saugumo klasė
 Gamintojas Suomija
 Garantija – 1 metai

ASSA 8788/601

Sustiprintas skląstis. Skląstis pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo. Ovalus vienpusis išorinis 701 cilindras
(raktas + suktukas iš vidinės pusės). Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.






3 maži raktai
1 rakinimo taškai
2 saugumo klasė
Gamintojas Švedija
Garantija – 5 metai
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ASSA 8788/602

Sustiprintas skląstis. Skląstis pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo. Ovalus dvipusis 702 cilindras (raktas +
raktas). Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo.






3 maži raktai
1 rakinimo taškai
2 saugumo klasė
Gamintojas Švedija
Garantija – 5 metai

DIERRE 6000

Plokštelinė (6 plokštelės) seifinė, perkoduojama spyna. Su apsaugine plokštele, keičiama kasete. Apsauga nuo
gręžimo, rūgšties, pjovimo, visrakčio. Mechanizmą galima keisti daug kartų be meistro pagalbos. Rakina trimis
kryptimis.






5 dideli raktai įpakuoti dežutėje + 1 darbinis raktas
7 rakinimo taškai
3 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 1,5 metų

CISA 57015

Plokštelinė, seifinė spyna. Rakina trimis kryptimis. Galima geltona apdaila.






5 dideli raktai
3 rakinimo taškai
2 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 1 metai

CISA 57525

Seifinė, plokštelinė spyna. Rakina trimis kryptimis. Iš abiejų pusių rakinama raktu. Galima geltona apdaila.






5 didoki raktai
7 rakinimo taškai
4 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai
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CISA 57675

Plokštelinė, seifinė, perkoduojama spyna. Praradus raktus, nereikia keisti spynos, pakanka nusipirkti naują raktų
komplektą. Galima perkoduoti daug kartų be meistro pagalbos. Rakina trimis kryptimis. Iš abiejų pusių rakinama
raktu. Galima geltona apdaila.






5 didoki įpakuoti raktai + 1 darbinis raktas
7 rakinimo taškai
4 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

CISA 57675 A MAPE

CISA 57675 + Apsauginis plokštelinis cilindras. Šis aksesuaras pritaikomas įprastom plokštelinėm CISA spynom. Jis taip pat
pritaikomas panašaus tipo spynom jau įmontuotoms duryse. Sistema apima dviejų tipų spynų privalumus - cilindrinių ir plokštelinių, bet tuo pačiu naudojamas tik vienas raktas. Sistema leidžia spynos pagrindinį mechanizmą uždaryti plienine
plokštele (užtvara) ( neįmanomas priėjimas visrakčiu ir pašaliniu daiktu). Pirmas rakto posūkis – panaikina užtvarą. Tik po to
raktas juda toliau spynos gilyn ir tolimesni jo apsisukimai mechanizmo atidaro spynos rygelį.
 5 didoki įpakuoti raktai + 1 darbinis raktas
 7 rakinimo taškai
 5 saugumo klasė
 Gamintojas Italija
 Garantija – 3 metai
CISA 56525 cilindr

Seifinė, cilindrinė spyna. Rakina trimis kryptimis.






5 maži raktai
7 rakinimo taškai
4 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

FIAM 612 DF
Seifinė plokštelinė spyna apsaugota nuo pragręžimo ir neteisingo rakto įkišimo. Speciali rakinimo ir rakto konstrukcija beveik
pašalina galimybę per klaidą sukurti du raktus, galinčius atrakinti tą pačią spyną. Spynos rakinimo skląsčiai atlaiko 11kN šoninę
ir 7kN galinę apkrovą. Aukščiausios saugumo klasės spyna su papildoma „auklės“ funkcija. Spynos komplektacijoje yra 5
standartiniai raktai ir vienas papildomas. Standartiniais raktais spyną galima rakinti 4 rakto pasukimais, papildomu raktu- 2
rakto pasukimais. Jeigu norite , kad į jūsų namus patektų auklė, statybininkai ir pan., spyną rakinkite 2 rakto pasukimais. Jei
nenorite, kad kas nors iš papildomo rakto turėtojų patektų į namus, spyną rakinkite 4 rakto pasukimais.
 1+5 dideli raktai
 7 rakinimo taškai
 6 saugumo klasė
 Gamintojas Italija
 Garantija – 3 metai
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FIAM 672 GF ISEO

Seifinė cilindrinė spyna. Aukščiausios saugumo klasės spyna su apsaugotu nuo pragręžimo FIAM R6+ cilindru.
Rakina trimis kryptimis.






1+5 maži patogūs raktai
7 rakinimo taškai
5 saugumo klasė
Korpuso gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

FIAM 672 GF ISEO

Seifinė cilindrinė spyna. Aukščiausios saugumo klasės spyna su ypač saugiu ISEO R7 cilindru. Cilindras ISEO
apsaugotas nuo pragręžimo; be to užrakte įdiegta papildoma cilindro apsauga nuo jo išmušimo. Atlikti bandymai
rodo, kad nepriklausomai kokia jėga (16kN ar 25kN) veiktume cilindrą, jo neįmanoma išmušti, nes varžtas
užblokuoja cilindrą spynos viduje. Rakina trimis kryptimis.






5 maži patogūs raktai
7 rakinimo taškai
5 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

MOTTURA 40705

Plokštelinė (6 plokštelių) seifinė spyna. Rakina trimis kryptimis. Galima geltona apdaila.






5 maži patogūs raktai
3 rakinimo taškai
3 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 1,5 metų
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MOTTURA 52783

Plokštelinė (6 plokštelių) seifinė spyna. Rakina trimis kryptimis. Mechanizmas nekeičiamas. Šiame užrakte įdiegta
unikali MOTTURA patentuota apsaugos sistema ANTIDECO 1. Ši sistema saugo nuo rakto parinkimo (atrakinimo
visrakčiu). Rakina trimis kryptimis. Galima geltona apdaila






5 dideli raktai
7 rakinimo taškai
7 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

MOTTURA 52Y705

Plokštelinė (6 plokštelių) seifinė spyna. Rakina trimis kryptimis keturiais rakto pasukimais. Yra galimybė neribotą
skaičių kartų keisti spynos rakinimo kombinaciją naudojant naują perkodavimo raktų komplektą. Patentuota
MOTTURA ANTIDECO II sistema saugo nuo atrakinimo visrakčiu.Galima geltona apdaila






5 dideli asimetriški raktai
7 rakinimo taškai
7 saugumo klasė ir priešgaisrinis sertifikatas.
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

MOTTURA 85783

Seifinė, cilindrinė spyna. Rakina trimis kryptimis Originalus CHAMPIONS cilindras su apsauga DEFENDER.
Padidinto saugumo spyna. Šiame užrakte įdiegta unikali MOTTURA patentuota apsaugos sistema prieš cilindro
ištraukimą, išmušimą. Užrakintoje padėtyje sulaužius bei ištraukus cilindrą, spyna užsiblokuoja ir jos neįmanoma
atrakinti.






5 maži patentuoti raktai su identifikavimo kortele
7 rakinimo taškai
7 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

Mul-T-Lock CFMA

Seifinė, cilindrinė spyna. Rakina trimis kryptimis keturiais rakto pasukimais. Mechanizmas kumpliaratinis, lengvai
rakinamas, veikia tyliai. Komplektuojama su patentuotais raktais 1+3+1. Kopijos gaminamos pateikus rakto kortelę.
Cilindras turi grūdinto plieno apsaugas nuo pragręžimo, taip pat apsaugotas nuo atrakinimo visrakčiu.
Gali būti pagrindinė (kodas 10328) arba papildoma (kodas 0328).
 1+3+1 raktai
 7 rakinimo taškai
 6 saugumo klasė
 Gamintojas Izraelis
 Garantija – 3 metai

UAB „PLIENINIS SKYDAS“

www.door.lt

5

PAPILDOMOS SPYNOS
SECUREMME 2500

Plokštelinė, seifinė spyna. Rakina trimis kryptimis; užrakinama 4 rakto pasukimais. Spyna su keičiama širdimi, kuri
užplombuojama gamykloje ir atidaroma tik pirkėjo akivaizdoje. Spyna testuojama gamykloje mažiausiai 10.000
atidarymo - uždarymo ciklų su tuo pačiu raktu.
Spynos korpusas apsaugotas plieno-mangano lydinio plokštele, kuri saugo nuo gręžimo.






5 dideli raktai
6 rakinimo taškai
3 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 1,5 metų

TESA 514
Papildomas suktukas iš vidinės pusės.






---------------------Gamintojas Ispanija
Garantija – 14 dienų

TESA 516
Iš išorės rakinama raktu, iš vidinės pusės suktuku. Galima geltona apdaila.






3 raktai
1 rakinimo taškai
1 saugumo klasė
Gamintojas Ispanija
Garantija – 14dienų
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