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Flex Control Cilinder Előnyei

Egyszerű. Kényelmes. Rugalmas.

Azért mert időnként hozzáférést kell biztosítania otthonához, irodájához, még 
nem szükséges, hogy állandóan hozzáférhetőek legyenek.
Kényelem és egyszerűség kombinációja, a FleX Control cilinder lehetővé 
teszi, hogy szabályozza a hozzáféréseket egy egyszerűen használható 
mechanikai megoldással.
Mindegyik FleX Control zárbetéthez kap egy négy színből álló kulcs 
készletet. A fehér kulcsot biztosítsuk azok számára akiknek állandó 

hozzáférést szeretnénk biztosítani, mint a család vagy a biztonsági 
személyzet. A kék kulcsot biztosítsuk azok számára akiknek a hozzáférését 
szeretnénk kontrollálni. A zöld, illetve a piros kulcs használatával tudjuk a kék 
kulcs hozzáférését szabályozni.

Vedd át az irányítást a FleX Control cilinderrel:

 Biztosítsd vagy szüntesd meg a hozzáférést bármikor, bárkinek. 
 Kíváló akár takarító személyzet, ideiglenes munkaerő vagy teljes munkaidős alkalmazottaknak is.
 Egyszerű a telepítése és a használata – nincs szükség kábelezésre, szoftverre vagy drága elektromos rendszer kiépítésére.

A Te Döntésed – Döntsd el, hogy mikor és mennyi időre szeretnél a kék kulcsnak hozzáférést engedni.

Extra Hatékony – Nincs szükség az összes kulcs begyűjtésére vagy lecserélésére a hozzáférés megszüntetéséhez.

Költség Hatékony – A hozzáférés szabályozáshoz nincs szükség további zárak beszereléséhez.

Rendkívül Megbízható – A Mul-T-Lock magas biztonsági szintet képvislelő megoldásai több mint 40 éve védik az 

értékeinket, tulajdonainkat a világ minden területén.

Flex Control Cilinder Tulajdonságai
Rugalmas Méret – Bármilyen méretű cilinderhez.

A Mul-T-Lock teleszkópikus csap rendszeréhez, Interactive+.

Erős Kulcskontroll – Minden kulcshoz tartozik egy kártya, a másolás csak és kizárólag ezen kártya felmutatásával 

lehetséges, a hivatalos Mul-T-Lock partnereknél.

Egyszerű Telepítés – Telepítése olyan egyszerű mint bármilyen más cilinderé.
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