Бъдещето на High Security системите

ABLOY® PROTEC е кулминацията
на световни проучвания в повече от
90-годишната еволюция на дисковия
патрон.

Abloy Oy

Новото поколение патрон с дисков механизъм на
ABLOY®
Уникалната конструкция на патрона с дисков механизъм ABLOY® PROTEC му дава защита от всички
познати методи на отключване.
2RTM Иновационен принцип на изработка на системата с изрязване по два радиуса. Патентованата
система 2RTM (cutting of keys on two radii) прави изработката на дубликати на ключовете невъзможна
без наличието на специализирано оборудване ABLOY® PROTEC.
TM
DBS Уникалната система за блокиране на дисковете DBSTM прекъсва всички опити за манипулиране
на дисковете, като ги заключва един за друг в обща солидна конструкция. Подвижни елементи
блокират дисковете при вкарване на ключ, който не е идентичен с комбинацията на патрона.
Нов патентован механизъм с въртящи дискове

Изключително надежден при екстремни
атмосферни условия и температури. Устойчив
на замръзване и замърсяване

Единственият патрон на пазара без пружини,
щифтове и други части, подлежащи на
износване
Иновативна нестандартна конструкция –
практически неотваряем без оригинален ключ

Реверсивен ключ. Не среща съпротива при
вкарване в патрона

Вградени подсилващи и структурни елементи.
Защита от разпробиване, издърпване и чупене

EN 1303: Grade 6 - най-високото ниво в
стандарта

Не подлежи на бъмпинг манипулиране поради
липсата на пружинни елементи

Стоманен корпус, защитен срещу
разпробиване

DBSTM е регистрирана марка на Abloy Oy

Устойчив на всички познати техники на
отключване

Патронът ABLOY® PROTEC не само покрива, но и надхвърля интернационалните стандарти за
сигурност за High Security заключващи системи (системи с много високо ниво на секретност),
включително:
UL 437
EN 1303: Grade 6 (опция при патрон с допълнително подсилено тяло и скосяване)
EN 12320
SKG, VDS, DIN, A2P и др.

Практически не подлежи на износване при
ползване. Няма счупени, огънати или износени
ключове
Световни патенти на патрона, ключовете и
заготовките
Стриктен контрол върху разпространението на
ключове и заготовки за дубликати – изработват
се със специализирано оборудване само от
Abloy Oy или лицензиран представител срещу
представяне на карта за собственост и лична
карта на собственика на патрона

Необикновено големият брой комбинации на ABLOY® PROTEC предлага изключителни възможности
за създаване на обширни и сложни Master Key системи (системи „Главен Ключ“) по конкретни
спецификации на клиента, както и последващо разширяване и промени на изработената схема на
заключване.
В допълнение към високата му секретност това го прави идеалния избор за болници, университети,
големи индустриални и правителствени комплекси и други сгради, които имат сложно управление на
достъпа в помещенията, висок трафик и високи изисквания за сигурност.
®
ABLOY PROTEC е избор и на всеки, който търси висока защита от взлом в частната си собственост.
ABLOY® PROTEC се произвежда в пълната гама заключващи продукти - патрони, допълнителни
брави, катинари, мебелни и витринни бравички и т.н. - във всички международни стандарти. Това
позволява включването на всички заключващи системи в дадена сграда в една Master Key система.
2RTM е регистрирана марка на Abloy Oy
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СИГУРНОСТ, КЪДЕТО И ДА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ НЕЯ
Базирани на уникален механизъм на патроните,
заключващите системи на ABLOY® осигуряват защита вече повече
от 100 години. Освен производството на заключващи системи,
ние редовно въвеждаме нови продукти, които повишават нивото
на сигурност и правят живота по-лесен за потребителите. Лесната
употреба, естетиката и надеждността са важни за нас. Нашите
проучвания и разработки се базират на нуждите, изразени от
нашите клиенти навсякъде по света.
Убеден съм, че в ABLOY® ще откриете едновременно
най-добрия избор и отличния партньор в работата си.
Нововъведения, ориентирани към клиентите, комбинирани с
дългогодишен опит и обширни експертни знания в областта
на сигурността, означават, че нашите решения за сигурност
се проектират и произвеждат с най-новите технологии, за да
посрещат Вашите нужди.
Matti Virtaala
Президент
Abloy Oy

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: София, ул Кукуш 1, тел: 02/ 821 14 45, 821 14 46, факс: 02/ 821 13 47
ТЪРГОВСКИ ОФИСИ: Бургас, кв. Лазур, бл. 127, тел.: 056/ 83 71 28, факс: 056/ 83 45 56
Варна, ул Роза 29А, тел/факс: 052/ 71 61 80

Магазини:
гр. София, бул. Ал Стамболийски 154, тел: 02/ 929 33 33, 920 20 04
бул. Княз Ал. Дондуков 41, тел: 02/ 980 58 29
ул. Нишава 105, тел: 02/ 858 19 93
кв. Гео Милев – Търговски Център Sky City, aварийна ключарска помощ за гр. София, тел: 02/ 971 33 13, GSM: 0888 50 92 77
гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 1, тел: 032/ 63 19 19

ABLOY® Партньори

София:
Ия-1991 ООД - бул. Сливница 285, тел: 02/ 983 15 58
Техно-локс ООД - ул. Цар Симеон 116, тел: 02/ 470 77 55, ул. Самуил 40,
GSM: 0888 315 036
ЕТ Алекс-Александър Стоянов - ул. Оборище 123, тел: 0888 81 49 59
Худини ЕООД - ж.к. Младост 3, бл. 342, тел: 02/ 975 39 32
Боян Боянов - ул. Константин Иречек 3, GSM: 0888 81 34 39
Мегакий ЕООД - бул. Гоце Делчев 42, тел: 02/ 850 59 04; ж.к. Стрелбище, бл. 28,
тел: 02/ 958 18 40
ЕТ Идеал Петров - ул. Княз Борис I 113, тел: 02/ 988 46 64

Пловдив:
З.П. Ключ 1912 - ул. Огражден 10,
GSM: 0878 36 1912
Варна:
Кодки ЕООД - ул. Любен Каравелов 67,
тел: 052/ 61 40 90
Бургас:
Мартекс ЕООД - ул. Христо Ботев 101,
GSM: 0887 98 42 41

