ABLOY 4262

PAGRINDINĖS SPYNOS
Europinio tipo cilindras Favour (raktas + suktukas iš vidinės pusės). Pasukant raktą – juda liežuvėlis ir spragtukas, nuspaudus
rankeną – spragtukas.
 3 maži raktai
 1 rakinimo taškas
 1 saugumo klasė
 Gamintojas Suomija, cilindro- Kinija.
 Garantija – 1 metai

ABLOY LC 200

Vieno spragtuko ir skląsčio spyna. Spynos skląstis sluoksniuotas, sustiprintos konstrukcijos, su kietmetalio plokštele.
Atsparumas ugniai EI30. Saugus ABLOY CY 013 D (Disklock PRO) cilindras. Raktas + suktukas iš vidinės pusės. Padidinto
saugumo su apsaugine kietmetalio plokštele. Besisukanti apsauga iš grūdinto plieno.
 3 patentuoti maži raktai
 1 rakinimo taškas
 3 saugumo klasė
 Gamintojas Suomija
 Garantija – 1 metai
ABLOY LC 210

Spynos korpusas dengtas apsaugine kietmetalio plokštele, apsaugančia nuo gręžimo. Vieno spragtuko ir skląsčio spyna. Spynos
skląstis sluoksniuotas, sustiprintos konstrukcijos, su kietmetalio plokštele. Atsparumas ugniai EI120. Saugus ABLOY CI 013 D
(Disklock PRO) cilindras. Raktas + suktukas iš vidinės pusės. Cilindras apsaugotas besisukančia kietmetalio apsauga. Cilindre nėra
spyruoklių ir strypelių, neatsparių rūgštims, užšąlimui bei purvui. Unikali cilindro konstrukcija apsaugo nuo atrakinimo visrakčiu.
 3 patentuoti maži raktai
 1 rakinimo taškas
 5 saugumo klasė
 Gamintojas Suomija
 Garantija – 1 metai
ABLOY EL 580

Solenoidinė spyna su valdymu. Ši spyna naudojama gyvenamųjų namų lauko, biurų patalpų vidaus duryse, įėjimo kontrolės
sistemose. Spynos gali būti montuojamos su bet kokia praėjimo kontrole - elektroniniais raktais, klaviatūra, biometriniu
valdymu, kortelėmis ir kt. Tinka priešgaisrinėms durims, nes išėjimas visada laisvas.Iš išorės duris galima atidaryti nulenkiant
rankeną (aktyvavus ją elektriniu būdu) arba spyną rakinant raktu. Iš vidaus visada galima išeiti vien paspaudus durų rankeną
(išėjimas visada laisvas). 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 taškas
 3 saugumo klasė
 Gamintojas Suomija
 Garantija – 1 metai
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ABLOY EL 582

Solenoidinė spyna su valdymu. Ši spyna naudojama gyvenamųjų namų lauko, biurų patalpų vidaus duryse, įėjimo kontrolės
sistemose. Spynos gali būti montuojamos su bet kokia praėjimo kontrole - elektroniniais raktais, klaviatūra, biometriniu
valdymu, kortelėmis ir kt. Tinka priešgaisrinėms durims, turi jungtį priešgaisrinei signalizacijai (gaisro atveju spyna
automatiškai atrakinama). Duris iš vidaus ir iš išorės galima atidaryti nulenkiant durų rankeną (aktyvavus ją elektriniu būdu).
Taip pat rakinant spyną raktu arba suktuku. 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 taškas
 3 saugumo klasė
 Gamintojas Suomija
ABLOY 451 SCE/ CY 013D


Tai pagrindinė bei apsauginė spyna viename korpuse. Ją sudaro du užraktai - seifinis ir cilindrinis. Viršutinis užraktas yra
cilindrinis CY013D (Disklock PRO), raktas + suktukas. 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. Apatinis užraktas
seifinio tipo 8 plokštelių, kurios leidžia pasiekti 100000 skirtingų rakto kombinacijų. Turi pastiprintą sluoksniuotą skląstį su
apsauga nupjovimui. Raktas ištraukiamas tik tada, kai spyna yra visiškai užrakinta ar atrakinta. Centrinis liežuvėlis
kontroliuojamas rankenomis. Atsparumas ugniai EI 60.
 3 patentuoti maži raktai + 3 seifiniai raktai
 1 rakinimo kryptis
 5 saugumo klasė
 Gamintojas Suomija
 Garantija – 2 metai

ASSA 2000/612
Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląsčio spyna. Skląstis pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus
metalo. Dvipusis apvalus sustiprintas ASSA 712 cilindras (raktas + raktas ir papildomas suktukas iš vidinės pusės).
Cilindras neišardomas be rakto. Saugus ir patogus užraktas. Nuspaudus žemyn fiksatorių, esantį spynos priekinėje
plokštelėje ir užrakinus spyną raktu, užblokuojame suktuko veikimą. Tuomet spynos net iš vidinės pusės
neįmanoma atrakinti be rakto. Atrakinant spyną raktu, automatiškai atstatoma suktuko funkcija.
Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.
 3 maži raktai
 1 rakinimo taškas
 5 saugumo klasė
 Gamintojas Švedija
 Garantija – 5 metai
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ASSA 2000/5712MAX

PAGRINDINĖS SPYNOS
Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląsčio spyna. Skląstis pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus
metalo. Dvipusis apvalus sustiprintas ASSA 5712 MAX cilindras (patentuoti raktai, raktas + raktas ir papildomas
suktukas iš vidinės pusės). Cilindras neišardomas be rakto. Saugus ir patogus užraktas. Nuspaudus žemyn
fiksatorių, esantį spynos priekinėje plokštelėje ir užrakinus spyną raktu, užblokuojame suktuko veikimą. Tuomet
spynos net iš vidinės pusės neįmanoma atrakinti be rakto. Atrakinant spyną raktu, automatiškai atstatoma suktuko
funkcija. Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.
 5 patentuoti maži raktai
 1 rakinimo taškas
 5 saugumo klasė
 Gamintojas Švedija
 Garantija – 5 metai

ASSA 2002/612
EVOLUTION serijos spyna. Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląsčio spyna. Kablio formos skląstis (išlaiko 2
tonų jėgą), pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo, laužimo atveju užsiblokuoja. Specialios formos (nugludinti kampai)
savireguliuojantis spragtukas prisitaiko prie staktos. Apsauginė plokštelė apsaugo spyną nuo gręžimo. Dvipusis apvalus
sustiprintas ASSA 612 cilindras (raktas + raktas ir papildomas suktukas iš vidinės pusės). Cilindras neišardomas be rakto.
Padidinto saugumo su suktuko blokavimo mechanizmu. Nuspaudus žemyn fiksatorių, esantį spynos priekinėje plokštelėje ir
užrakinus spyną raktu, užblokuojame suktuko veikimą. Tuomet spynos net iš vidinės pusės neįmanoma atrakinti be rakto.
Atrakinant spyną raktu, automatiškai atstatoma suktuko funkcija. Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona
apdaila.







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

ASSA 2002/5712 MAX
EVOLUTION serijos spyna. Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląsčio spyna. Kablio formos skląstis (išlaiko 2
tonų jėgą), pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo, laužimo atveju užsiblokuoja. Specialios formos (nugludinti kampai)
savireguliuojantis spragtukas prisitaiko prie staktos. Apsauginė plokštelė apsaugo spyną nuo gręžimo. Dvipusis apvalus
sustiprintas ASSA 5712 MAX cilindras (patentuoti raktai, raktas + raktas ir papildomas suktukas iš vidinės pusės). Cilindras
neišardomas be rakto. Padidinto saugumo, su suktuko blokavimo mechanizmu. Nuspaudus žemyn fiksatorių, esantį spynos
priekinėje plokštelėje ir užrakinus spyną raktu, užblokuojame suktuko veikimą. Tuomet spynos net iš vidinės pusės neįmanoma
atrakinti be rakto. Atrakinant spyną raktu, automatiškai atstatoma suktuko funkcija.
Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.
 5 maži patentuoti raktai su kortele
 1 rakinimo taškas
 5 saugumo klasė
 Gamintojas Švedija
 Garantija – 5 metai
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PAGRINDINĖS SPYNOS

ASSA 310/611

Evolution serijos spyna. Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląsčio spyna. Kablio formos skląstis (išlaiko 2 tonų
jėgą), pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo, laužimo atveju užsiblokuoja. Naujos konstrukcijos spragtukas, dėka
judesio laisvumo aplink savo ašį, ilgiau tarnauja ir leidžia švelniau uždaryti duris. Raktas arba rankenėlė valdo skląstį, rankenos
tik spragtuką.Vienpusis apvalus sustiprintas išorinis 611 cilindras (raktas + suktukas). Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo.
 3 maži raktai
 1 rakinimo taškas
 3 saugumo klasė
 Gamintojas Švedija
 Garantija – 5 metai
ASSA 310/5712 MAX
Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląsčio spyna. Kablio formos skląstis (išlaiko 2 tonų jėgą), pagamintas iš trijų
sluoksnių specialaus metalo, laužimo atveju užsiblokuoja. Naujos konstrukcijos spragtukas, dėka judesio laisvumo aplink savo ašį,
ilgiau tarnauja ir leidžia švelniau uždaryti duris. Raktas arba rankenėlė valdo skląstį, rankenos tik spragtuką.
Sustiprintas apvalus vienpusis išorinis ASSA 5711 MAX cilindras (raktas + suktukas). Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo.
 5 maži patentuoti raktai su kortele
 1 rakinimo taškas
 3 saugumo klasė
 Gamintojas Švedija
 Garantija – 5 metai
ASSA 565/601

Sustiprintas skląstis ir spragtukas. Rakinimas raktu arba suktuku. Pasukant raktą arba suktuką 90º laipsnių
kampu, juda skląstis, nuspaudus rankeną- tik spragtukas.Ovalus vienpusis išorinis 701 cilindras (raktas+suktukas iš
vidinės pusės). Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.






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

ASSA 565/5711 MAX

Sustiprintas skląstis ir spragtukas. Rakinimas raktu arba suktuku. Pasukant raktą arba suktuką 90º laipsnių
kampu, juda skląstis, nuspaudus rankeną- tik spragtukas.
Ovalus vienpusis išorinis ASSA 5701 MAX cilindras (raktas + suktukas iš vidinės pusės). Apsauga nuo gręžimo,
rūgšties, pjovimo.






5 maži patentuoti raktai su kortele
1 rakinimo taškas
2 saugumo klasė
Gamintojas Švedija
Garantija – 5 metai
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ASSA 565/602

Sustiprintas skląstis ir spragtukas. Rakinimas raktu arba suktuku. Pasukant raktą arba suktuką 90º laipsnių
kampu, juda skląstis, nuspaudus rankeną- tik spragtukas.
Ovalus dvipusis 602 cilindras (raktas+raktas). Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.






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

ASSA 560/601
Užtrenkiama spyna. Sustiprintas skląstis ir spragtukas. Ovalus vienpusis išorinis 701 cilindras (raktas + suktukas iš vidinės pusės).
Pasukant raktą arba suktuką 90º laipsnių kampu, juda abu spragtukai, nuspaudus rankeną - tik apatinis spragtukas. Fiksatorius
esantis spynos priekinėje plokštelės viršuje reguliuoja viršutinį spragtuką. Nuleidus fiksatorių - durys savaime užsitrenkia
(Viršutinis spragtukas automatiškai užsifiksuoja kai durys uždaromos), pakėlus - spyną reikia užrakinti raktu (viršutinis
spragtukas nesifiksuoja).
 3 maži raktai
 1 rakinimo taškas
 2 saugumo klasė
 Gamintojas Švedija
 Garantija – 5 metai

ASSA ELVA
Elektroninė spyna; paprastas ir patogus naudojimas. Spyną atrakina ir raktas, ir pultelis. Mažas nuotolinio valdymo pultelis
valdo spyną per atstumą (panašiai kaip užrakinamas ar atrakinamas automobilis pulteliu). Spyna gali veikti penkiais skirtingais
apsaugos rėžimais; skirtintingi apsaugos rėžimai perjungiami pultelio mygtukais. Į distancinio valdymo pultelį ir į spyną dedamos
baterijos. Distancinio valdymo pulto veikimo atstumas 5-10m. Spyna Elva sukurta privatiems namams, bet dėl didelių savo
funkcinių galimybių gali būti naudojama įvairios paskirties durims rakinti. ASSA MAX cilindras, kablio formos skląstis. Apsauga
nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo.
 5 patentuoti maži raktai + 3 nuotolinio valdymo pulteliai
 1 rakinimo taškas
 3 saugumo klasė
 Gamintojas Švedija
 Garantija – 5 metai
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ASSA 566/601

Vieno skląsčio ir volelio tipo spragtuko spyna. Rakinimas raktu arba suktuku Pasukant raktą ar suktuką 90°
kampu - juda skląstis ir spragtukas. Ovalus vienpusis išorinis 601 cilindras (raktas+suktukas iš vidinės pusės).
Naudojama greito praėjimo reikalaujančiose patalpose.
 3 maži raktai
 2 saugumo klasė
 1 rakinimo taškas
 Gamintojas Švedija
 Garantija – 5 metai
ASSA 884-50/601
Solenoidinė spyna tinkanti įėjimo durims, kur reikia užtikrinti greitą praėjimą, bet tuo pačiu užtikrinti saugumą ir apsaugą nuo
pašalinių žmonių. Dvigubo veikimo spragtukas visada leidžia atrakinti duris iš vidinės pusės rankenos pagalba. Veikimas: jei
spyna užrakintoje padėtyje, jos negalima atidaryti rankenos pagalba. Pagal išrinktas veikimo funkcijas (padavus įtampą
atsirakina/užsirakina) įvykus trumpam sujungimui ar dingus elektrai reaguoja solenoidas ir duris galima atrakinti rankenos
pagalba. Raktu arba suktuku visada galima atidaryti duris, net dingus elektrai. Spynos gali būti montuojamos su bet kokia
praėjimo kontrole - elektroniniais raktais, klaviatūra, biometriniu valdymu, kortelėmis ir kt.
Ovalus vienpusis išorinis 601 cilindras (raktas+suktukas iš vidinės pusės).






3 maži raktai
1 rakinimo taškas
Gamintojas Švedija
Garantija – 1 metai

DIERRE 6000
Seifinė, perkoduojama, su nepragręžiama plokštele. Plokštelinė – 6 plokštelės. Iš abiejų pusių rakinama raktu. Mechanizmą
galima keisti daug kartų be meistro pagalbos. Praradus raktus, nereikia keisti spynos, pakanka nusipirkti naują raktų
komplektą. Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo, visrakčio.
 5 dideli raktai dėžutėje kartu su mechanizmu + darbinis raktas
 6 rakinimo taškai
 3 saugumo klasė
 Gamintojas Italija
 Garantija – 1,5 metų

CISA 56535
Cilindrinė, seifinė spyna. Rakina trimis kryptimis. Iš abiejų pusių rakinama raktu. Galimybė komplektuoti nu nepragręžiama
CISA plokštele. Galima geltona apdaila.
 5 maži raktai
 6 rakinimo taškai
 4 saugumo klasė
 Gamintojas Italija
 Garantija – 3 metai
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CISA 57535

Plokštelinė, seifinė spyna. Iš abiejų pusių rakinama raktu. Rakina trimis kryptimis. Galima geltona apdaila.
 5 dideli raktai





6 rakinimo taškai
5 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

CISA 57685
Plokštelinė, seifinė, perkoduojama spyna. Rakina trimis kryptimis. Iš abiejų pusių rakinama raktu.
Praradus raktus, nereikia keisti spynos, pakanka nusipirkti naują raktų komplektą. Spyną galima perkoduoti daug
kartų be meistro pagalbos.
Galima geltona apdaila.
 5 įpakuoti dideli raktai + darbinis raktas





6 rakinimo taškai
5 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

FIAM 672 GF cil, ISEO

Seifinė cilindrinė spyna. Aukščiausios saugumo klasės spyna su apsaugotu nuo pragręžimo ISEO R6 cilindru.
Rakina trimis kryptimis. Komplektuojama su rankenomis ABLOY 4004.
 4 maži patogūs raktai





7 rakinimo taškai
5 saugumo klasė
Korpuso gamintojas Italija, cilindro gamintojas Kinija
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. Komplektuojama su rankenomis ABLOY 4004.
 5 maži patogūs raktai
 7 rakinimo taškai
 5 saugumo klasė
 Gamintojas Italija
 Garantija – 3 metai.
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METTEM

Kodinė, be rankenos. Dedama į laiptinių duris. Spynos spragtukas iš lauko atsidaro, kai vienu metu suspaudžiama
trijų mygtukų kombinacija, iš vidaus – atstumiamas skląstis.
 Be raktų





1 rakinimo taškas
1 saugumo klasė
Gamintojas Rusija
Garantija – 14 dienų

MOTTURA

Plokštelinė seifinė spyna (6 plokštelių). Rakina trimis kryptimis. Iš abiejų pusių rakinama raktu.






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

MOTTURA 52771

Plokštelinė (6 plokštelių) seifinė spyna. Rakina trimis kryptimis. Šiame užrakte įdiegta unikali MOTTURA
patentuota apsaugos sistema ANTIDECO 1. Ši sistema saugo nuo rakto parinkimo (atrakinimo visrakčiu). Iš
abiejų pusių rakinama raktu. Galima geltona apdaila.
 5 didoki raktai





6 rakinimo taškai
7 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai

MOTTURA 85771

Seifinė cilindrinė spyna. 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. Rakina
trimis kryptimis.
 5 maži patentuoti raktai su kortele





6 rakinimo taškai
7 saugumo klasė
Gamintojas Italija
Garantija – 3 metai
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MOTTURA 52N871
Plokštelinė, seifinė spyna. Spynos modelis su keičiama šerdimi, skirtas maksimaliai apsaugai. Šią spyną rekomenduojama
montuoti esant padidintai tikimybei pamesti raktus, jei raktu naudojasi didelis vartotojų skaičius, nuomojant patalpą.
Praradus raktus, nereikia keisti spynos, pakanka nusipirkti naują raktų komplektą. Mechanizmą galima keisti daug kartų be
meistro pagalbos.
 5 dideli raktai, pateikiami pakuotėje + darbinis raktas
 6 rakinimo taškai
 7 saugumo klasė
 Gamintojas Italija
 Garantija – 3 metai
MOTTURA MOTRONIC

Tai naujausių technologijų saugumo sprendimas prestižinėms įėjimo durims. Tai elektrinė trijų rakinimo krypčių spyna
spyna, valdoma pulteliu (komplektacijoje yra 3 pulteliai). Paspaudus spynos pultelio atrakinimo/užrakinimo mygtuką,
aktyvuojamas elektrinis motoras, kuris galingais kaiščiais atrakina arba užrakina duris. Spyną galima suprogramuoti taip,
kad kiekvieno atskiro pultelio prieiga galiotų pagal norimą laiko grafiką ir atrakintų duris tik nustatytu laiku. MOTRONIC
spynas galima sujungti į sistemą, kur kelios spynos būtų valdomos tuo pačiu pultu. Spynos komplektuojamos su ekranu,
kuriame matoma visa svarbiausia informacija.
Rekomenduojama komplektuoti su CHAMPIONS cilindru ir su apsauga DEFENDER (programos kainoje neįskaičiuota).
Taip pat galima rinktis kitus spynos valdymo įrenginius: kodinę klaviatūrą arba skaitytuvą (valdomą atstuminiu raktu arba
kortele). Galima prijungti biometrinius (piršto antspaudo, akies rainelės nuskaitymo) valdymo įrenginius. Gali būti tik
pagrindinė spyna.
 3 elektroniniai valdymo mechanizmai.
 6 rakinimo taškai (rakina trimis kryptimis)
 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
 6 rakinimo taškai (rakina trimis kryptimis)
 6 saugumo klasė
 Gamintojas Izraelis
 Garantija – 3 metai
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Mult-t-lock (assa tipo) MT5
cilindras

PAGRINDINĖS SPYNOS
Cilindrinė spyna. Spynos korpusas Nemef (gamintojas Olandija). Mul-T-Lock spynų ir cilindrų saugumą užtikrina unikalus
teleskopinis sklendėstabdžių šovos mechanizmas su vidiniais ir išoriniais sklendėstabdžiais. Plieniniai cilindro įdėklai užtikrina
apsaugą nuo gręžimo. Šios savybės yra papildomas saugumas ir Mul-T-Lock cilindras tampa atsparus kalimui ir gręžimui
ypatingo saugumo sumetimais.Aukščiausio lygio apsaugotas cilindras. Patentuota Alfa spyruoklė dirba nepriklausomai nuo
cilindro pinų. Cilindras apsaugotas nuo pragręžimo ir atrakinimo visrakčiu.
 3 patentuoti maži raktai su kortele
 1 rakinimo taškas
 4 saugumo klasė
 Gamintojas Izraelis
 Garantija – 3 metai

Mult-t-lock assa tipo Integr. Cilindr.

Cilindrinė spyna. Spynos korpusas Nemef (gamintojas Olandija).
Mul-T-Lock spynų ir cilindrų saugumą užtikrina unikalus teleskopinis sklendėstabdžių šovos mechanizmas su vidiniais ir
išoriniais sklendėstabdžiais. Plieniniai cilindro įdėklai užtikrina apsaugą nuo gręžimo. Šios savybės yra papildomas saugumas
ir Mul-T-Lock cilindras tampa atsparus kalimui ir gręžimui ypatingo saugumo sumetimais.
Idealus variantas kai reikia suderinti ekonomišką sprendimą, nereikalaujant aukščiausio saugumo lygio.
 3 patentuoti maži raktai su kortele
 1 rakinimo taškas
 _4__ saugumo klasė
 Gamintojas Izraelis
 Garantija – 3 metai

Mult-t-lock assa tipo Interact.
cilind.

Cilindrinė spyna. Spynos korpusas Nemef (gamintojas Olandija). Mul-T-Lock spynų ir cilindrų saugumą užtikrina unikalus
teleskopinis sklendėstabdžių šovos mechanizmas su vidiniais ir išoriniais sklendėstabdžiais. Plieniniai cilindro įdėklai
užtikrina apsaugą nuo gręžimo. Šios savybės yra papildomas saugumas ir Mul-T-Lock cilindras tampa atsparus kalimui ir
gręžimui ypatingo saugumo sumetimais.
Aukščiausio lygio apsaugotas cilindras. Patentuotas raktas su judančiu elementu. Cilindras apsaugotas nuo pragręžimo ir
atrakinimo visrakčiu. Vartotojas gali savarankiškai pakeisti rakto kodą jei pameta raktą: vartotojas įstato ir pasuka kitą
raktą iš trijų raktų sekos ir kiekvieno naujo rakto įvedimas panaikina ankstesnę cilindro kodo kombinaciją.
1 pakuotė: cilindras su 3 žaliais raktais
2 pakuotė: geltonas raktas pirmam cilindro perkodavimui
3 pakuotė: raudonas raktas antram cilindro perkodavimui
 3 +1+1 patentuoti maži raktai su kortele
 1 rakinimo taškas
 4 saugumo klasė
 Gamintojas Izraelis
 Garantija – 3 metai
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PAGRINDINĖS SPYNOS
Nemef 381/38 EVVA EPS

Cilindrinė spyna. Spynos korpusas Nemef (gamintojas Olandija). Spynos korpuso priekinė plokštelė yra pagaminta iš
nerūdijančio plieno, todėl ji nerūdija ir nesioksiduoja, bei ilgai išlaiko gražią išvaizdą. Spynos skląstis pagamintas iš
grūdinto plieno, kas užtikrina žymiai geresnę apsaugą prieš skląsčio nupjovimą. Spynos viduje įmontuota guma mažina
spynos liežuvėlio spragsėjimo keliamą triukšmą. Rankenos tvirtinimas yra sustiprintas, todėl rankena išlieka tiesioje
padėtyje. EVVA EPS tai šešių štiftų rakinimo sistema su - patentuotu, sudėtingu dvigubu rakto profiliu. Norint atrakinti
cilindrą reikia, kad atitiktų rakto apatinės bei šoninės išpjovos, priešingu atveju cilindras blokuojasi trijose vietose
(rakinant pilną 360 laipsnių rakto apsukimą). EVVA EPS cilindras turi šias apsaugas: dvigubą apsaugą nuo cilindro
pragręžimo, nuo atrakinimo visrakčiu, nuo atrakinimo elektriniu manipuliatoriumi, nuo atrakinimo bumpingo metodu,
nuo rakto parinkimo bei skanavimo, šoninį blokavimo mechanizmą, kuris užtikrina profilio kontrolę, papildomai saugo
nuo rakto parinkimo, atrakinimo visrakčiu bei atrakinimo bumpingo metodu, nuo cilindro įveikimo ištraukiant jo vidinę
dalį, cilindro blokavimą trijose vietose rakinant 360 laipsnių.
 3 patentuoti maži raktai su identifikavimo kortele
 1 rakinimo taškas
 2 saugumo klasė
 Korpuso gamintojas Olandija, cilindro - Austrija
 Garantija – 5 metai

Nemef 381/38 EVVA
3KS

Korpusas aprašytas aukščiau aprašyme apie EVVA EPS. Cilindrų EVVA 3KS privalumai:
- unikali trijų linijų sistema su dvipusiu raktu, kuris rakina cilindrą abiejomis savo pusėmis (kaip automobilių raktai);
- 30 bilijonų (30 000 000 000 000) galimų rakto kombinacijų;
- 100% apsauga nuo atrakinimo visrakčiu ir vibratoriumi (cilindre panaudota unikali 12 štiftų sistema be spyruoklių);
- apsauga nuo pragrežimo (specialiai apdoroto grūdinto plieno strypai, to paties plieno specialus štiftai, bei lydiniai);
- apsauga nuo ištraukimo bei prasukimo;
- atsparumas dėvėjimuisi – kiekvienas štiftas padengtas teflonu;
- atsparumas dulkėms ir šalčiui;
- raktų profiliai yra saugomi Europos ir JAV patentais;
- rakto kopija galima pasigaminti tik pateikus raktą ir identifikavimo kortelę.Tai apsaugo nuo galimų neteisėtų rakto kopijų
padarymo;
- cilindras ir raktai tiekiami sandariose pakuotėse, kas užtikrina saugų jų pateikimą galutiniam vartotojui.





5 patentuoti maži raktai su identifikavimo kortele, raktas cilindra rakina abejomis savo pusėmis
1 rakinimo taškai
4 saugumo klasė
Korpuso gamintojas Olandija, cilindro - Austrija
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PAGRINDINĖS SPYNOS

Nemef 381/38

EVVA ALS
Korpusas aprašytas aukščiau aprašyme apie EVVA GPI. Cilindrų EVVA ALS privalumai:
- Auksčiausio saugumo spyna su nekopijuojamais raktais; Rakto kopija daroma tik EVVA gamykloje Austrijoje.
- yra optimaliausios komplektacijos ypatingai saugus cilindras,nes:
- yra patentuota šešių štiftų sistema EVVA ALS;
- yra kietmetalio plokštelė sujungta su dviem kietmetalio strypais – papildoma
- turi keturis „grybo“formos štiftus – apsaugą nuo visrakčio;
- turi du kietmetalio štiftus – apsaugą nuo visrakčio;.
-

turi patentuotą sistemą,bei rakto profilį,kuris apsaugotas nuo nelegalios kopijos padarymo;
turi dvigubą rakto profilį – apsaugą nuo atrakinimo visrakčiu,bei kito rakto parinkimą;
raktas yra pagamintas iš nikelio ir sidabro lydinio,kuris savo savybėmis yra geriausiai suderintas su vidinėmis cilindro
detalėmis užtikrinant ilgaamžiškiausią veikimą;




5 patentuoti maži raktai su identifikavimo kortele;
1 rakinimo taškai
3 saugumo klasė

NEMEF 381/03/S-PRO/K27

Cilindrinė spyna. Spynos korpusas gaminamas iš storo- 1,8 mm metalo lakšto. Priekinė spynos plokštelė pagaminta iš
nerūdijančio plieno, todėl ji nerūdija, nesioksiduoja. Ovalus S-PRO cilindras apsaugotas nuo atrakinimo visrakčiu, nuo
pragręžimo. Cilindras: raktas + suktukas iš vidinės pusės.
Komplekte 1+5 duobutiniai raktai: 5 raktai sandarioje pakuotėje ir vienas papildomas- „statybinis“ raktas. Šiuo
„statybiniu“ raktu galima rakinti spyną iki tol, kol panaudojami pagrindiniai raktai. Spyną užrakinus pagrindiniais
raktais, „statybiniu“ raktu nebebus galima spynos nei užrakinti, nei atrakinti spynos.
 1+5 maži raktai
 1 rakinimo taškai
 2 saugumo klasė
 Korpuso gamintojas Olandija, cilindro - Kinija
 Garantija – 1,5 metų

TANDEMAS

TANDEMĄ sudaro:
pagrindinė spyna Nemeff 381 su ISEO R6 cilindru;
viršutinė spyna- FIAM 672 GF su R6 cilindru.
Raktai- 1+4, nepatentuoti. Vienas rakina tik pagrindinę spyną, kiti 4 - abi spynas.
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PAGRINDINĖS SPYNOS
E-key

Tai biometrinis elektrinių spynų valdymo priedas, nuskaitantis piršto antspaudą. Galima suprogramuoti iki 99
pirštų antspaudų. Galima jungti su elektrinėmis Abloy, ASSA, Cisa, Mottura spynomis.



Gamintojas- Austrija
Garantija- 2 metai

YALE Trio

Assa- Abloy grupės spyna su trijų sluoksnių skląsčiu ir ovaliu Yale cilindru. Raktas + suktukas.





3 maži raktai
1 rakinimo taškas
Gamintojas ES
Garantija – 1, 5 metai

YALE Trio

Yale TRIO šviesoforas (3+1+1 raktai). Skandinaviško tipo. Išorė rakinama raktu, viduje – suktuku.
Sumontavus cilindrą naudojamės 3 raktais pažymėtais žaliais taškais. Pradėjus rakinti spyną geltonu tašku
pažymėtu raktu, žali raktais spynos neberakins. Pradėjus spyną rakinti raktu pažymėtu raudonu tašku, žali ir
raudoni raktai daugiau nerakins.
 3+1+1 maži raktai
 1 rakinimo taškas
 Gamintojas ES
 Garantija – 1 metai
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