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61 ΧΡΟΝΙΑ & ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ...

Ο ΝΕΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
Νέα εμφάνιση, με νέα προϊόντα, 

νέοι άνθρωποι, νέες εγκαταστάσεις,

νέο site, νέες ιδέες.

Σας ευχαριστούμε γιατί όλα τα «νέα» 

γίνονται πραγματικότητα χάρη στην δική σας 

υποστήριξη και συνεργασία.

Κώστας Σωτηρόπουλος
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Scan Me

https:// www.sotiropoulosfs.gr



Στα περιεχόμενα του καταλόγου θα βρείτε όλα τα εργοστάσια

με τα οποία συνεργαζόμαστε.

Για νέες παραλαβές, προσφορές, νέα από το χώρο μας και πολλές

πληροφορίες επισκεφθείτε το 

“Αγαπητοί συνεργάτες,

Τα social media έχουν μπει για τα καλά μες τη ζωή μας!

Σας προσκαλούμε να κάνετε                  στη σελίδα μας στο Facebook

όπου θα ενημερώνεστε άμεσα για τις προσφορές και τις νέες αφίξεις 

των εμπορευμάτων μας.”

www.sotiropoulosfs.gr

Δημιουργικό - Σελιδοποίηση: Λογότυπο Γραφικές Τέχνες, 210 82 29 040 | Χαρτί Eσωτερικού: Illustration 100gr | Χαρτί Εξωφύλλου: Illustration 350gr | Εκτύπωση: KartaNet.gr, 210 52 34 403



ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

09

74

95

121

135

151

40

77

110

125

140

155

46

85

114

128

144

157

Locking Line
ITALY

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

F.S. 
ACCESS

ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΑ



158 159 163

164 171 175

176 178 180

181 182 184

188 189 194

200 204 208

212 212

ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

MONDIAL



www.
soti
ropou
losfs.
gr



Η συνεργασία μας με τον οίκο SILCA ξεκίνησε το 1962 μεταξύ του CAMILLO BIANCHI 

και του Φώτη Σωτηρόπουλου.

Από τότε πολλά έχουν αλλάξει, ο SILCA όμως εξακολουθεί να διατηρεί ηγετική θέση 

ανάμεσα στα εργοστάσια κατασκευής κλειδιών και μηχανών κοπής κλειδιών.

Οι παραλαβές από τον οίκο είναι σε εβδομαδιαία βάση στην προσπάθεια μας να κα-

λύψουμε τις ανάγκες της Ελληνικής  αγοράς.

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1962
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Μηχανές κοπής κλειδιών του εργοστασίου SILCA. Η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής συνδυάζεται με τον ευχάριστο σχεδιασμό και την εργονομία. 
Όλες οι μηχανές του SILCA είναι ετοιμοπαράδοτες. Στο κατάστημά μας μπορείτε να τις δοκιμάσετε και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες 
για τον κάθε τύπο. Ακόμα υπάρχει μεγάλο στοκ σε ανταλλακτικά και ειδικά μεγγενάκια.

ΜΗΧΑΝΕΣ

BRAVO PROFESSIONAL
Mηχανή κοπής απλών κλειδιών σπιτιού και αυτοκινήτου με πρωτοποριακό 
design.   

DELTA 2000
DELTA AUTOMATIC. Η οικονομική μηχανή του SILCA για την κοπή απλών 
κλειδιών σπιτιού και αυτοκινήτου.

RECORD

DUO PLUS

Mηχανή για απλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.

Μηχανή ελαφρού τύπου για απλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου, 
κλειδιά τύπου 4 στροφών και θωρακισμένης πόρτας καθώς 
και κλειδιά τύπου FORD (FO21P) και ABUS.
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SPEED
Οικονομική μηχανή του SILCA για κατασκευή απλών κλειδιών 
σπιτιού και αυτοκινήτου.

CROWN
Μηχανή για την κατασκευή των κλειδιών τύπου κρυπτονάιτ.

FLASH 008

FAST BIT

Νέα οικονομική μηχανή για την κατασκευή απλών κλειδιών σπιτιού 
και αυτοκινήτου. Συμπαγής και ελαφριά, ιδανική για μικρά καταστήματα 
αλλά και για φορητή χρήση από κινητά συνεργεία.

Νέα μηχανή για την κατασκευή κλειδιών τύπου 4 στροφών, 
χρηματοκιβωτίου, μπάρας κτλ. Εργονομική και άνετη, μια οικονομική λύση 
για αυτό τον τύπο κλειδιών.
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OMNIA & OMNIA MAX

MATRIX PRO
Μηχανή κοπής κλειδιών για κλειδιά με βούλες και τύπου laser.
Η μηχανή διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο μεγγενάκι για κλειδιά βούλας, laser 
και kryptonite.

MATRIX EVO
Μηχανή κοπής κλειδιών για κλειδιά με βούλες και τύπου laser.

Μηχανή βαρέως τύπου για την κατασκευή κλειδιών τύπου 4 στροφών, χρηματοκιβωτίου, μπάρας κτλ. Με δυνατότητα κατασκευής πλαϊνών αυλακώσεων σε 
κλειδιά τύπου μεσόπορτας στην έκδοση MAX. Επίσης, η OMNIA MAX έχει μαχαίρι με πλαϊνά δόντια. Και στις 2 μηχανές τα μαχαίρια έχουν ειδική επικάλυψη (TiN-
coated) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
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TWISTER II
Μηχανή για την κατασκευή κλειδιών με βούλες και τύπου laser.  Πρακτική, 
ανθεκτική και με led φωτισμό, αποτελεί μια οικονομική λύση για αυτό τον 
τύπο κλειδιών.

SWIFT PLUS
Μηχανή για την κατασκευή κλειδιών με βούλες και τύπου Laser. Εύκολη 
στη χρήση, ελαφριά και εργονομική, αποτελεί ιδανική λύση για μικρά 
καταστήματα.

DELTA FO
Μηχανή για την κατασκευή με κωδικό των κλειδιών της FORD, (FO 2IP). 

DELTA MULTICOPY
Μηχανή για την κατασκευή με αντιγραφή των κλειδιών FO19P, FO20P, όλα 
τα τύπου ABLOY και όλα τα τύπου ABUS.

TIPS

Τακτικός καθαρισμός από τα γρέζια.

Ελαφριά λίπανση.

Κατά τον καθαρισμό απαγορεύεται η χρήση πεπιεσμένου αέρα 

σε όλες τις μηχανές του SILCA, μηχανικές και ηλεκτρονικές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
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Οι ηλεκτρονικές μηχανές του SILCA είναι μηχανήματα εξαιρετικής ακριβείας, πολύτιμος σύμμαχος του εξειδικευμένου επαγγελματία. Όλες οι ηλεκτρο-
νικές μηχανές του SILCA λειτουργούν με ειδικά προγράμματα μέσω computer ή stand alone. To κατάστημά μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, την 
εκμάθηση και την υποστήριξη αυτών των μηχανών. Τα προγράμματα των ηλεκτρονικών μηχανών αναβαθμίζονται σε ετήσια βάση με συνδρομιτικές
ενημερώσεις.

SMART ΡΕΜΟΤΕ PROGRAMMER
Η τελευταία πρόταση από το Silca για την αντιγραφή τηλεχειριστηρίων 
αυτοκινήτου!
Διατίθεται σε τρία διαφορετικά πακέτα, ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

RW4 PLUS
H επαγγελματική λύση για την αντιγραφή των κλειδιών immobilizer. H 
μηχανή του SILCA αντιγράφει με μεγάλη ευκολία περισσότερα από το 80 % 
των κλειδιών immobilizer που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω τύπους transponder που 
αντιγράφονται: PH CR II ID46, MG CR II ID48*, PH CR ID40-41-42-44-
45, MG 48A-48K(Chevrolet-Daewoo, Kia), Texas 4C, Texas 4D, Toyota G 
80bit.    

* Για την αντιγραφή MEGAMOS CRYPTO II ID 48, είναι απαραίτητη η προσθήκη της μονάδας  

 Μ-ΒΟΧ.

Τελευταίες εξέλιξεις, τα νέα λογισμικά “Texas 80 bit cloning” για την 
αντιγραφή κλειδιών για όλα τα μοντέλα Toyota τύπου “G” και Toyota 
τύπου “Η”.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ RW4 PLUS, ΠΑΊΡΝΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ SOFTWARE STP 
(SILCA TRANSPONDER PROGRAM) ΚΑΊ TRP (TRANSPONDER PROGRAM), 
δυο πολύτιμα και απλά στη χρήση τους προγράμματα που προσθέτουν 
επιπλέον δυνατότητες στην αντιγραφή immobilizer.

Επωφεληθείτε επιλέγοντας το κατάλληλο πακέτο SILCA για αναβάθμιση 
ή απόκτηση μιας ολοκληρωμένης λύσης στην αντιγραφή των κλειδιών 
immobilizer! 
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Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από transponders (τσιπάκια) κατάλληλα για αντιγραφή, προκωδικοποίηση ή προγραμματισμό με δι-
γνωστικό. Πχ Τ5, T6, GTI, T48, PCF 7936, PCF 7935, T33, Τ80 plus, TI28C κ.λπ.

SMART PRO
Η νέα συσκευή προγραμματισμού κλειδιών αυτοκινήτου 
από το Silca – Advanced Diagnostics

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γρήγορες Διαδικασίες Προγραμματισμού
Απλοποιημένες Λειτουργίες με Πλούσια Γραφικά
Εξοπλισμένο με Info Quest (IQ) (Πολλές πληροφορίες σχετικά με το όχημα) 
Εκτεταμένη Λειτουργικότητα 
Οδηγός Βήμα Προς Βήμα Στη Διαδικασία Ενημέρωσης
Υβριδική Συσκευή Υψηλής Απόδοσης
Νέος προηγμένος σχεδιασμός με προστασία από πτώσεις
Ειδική επίστρωση οθόνης για προστασία από γδαρσίματα  
Νέος επεξεργαστής Quad – Core για υψηλότερη ταχύτητα
Τεράστια βάση δεδομένων για τα προγραμματιζόμενα οχήματα
Μνήμη RAM 2GB
Μνήμη Δίσκου SSD 32GB
Touch screen νέας γενιάς 10.1’’ LCD
Μπαταρία ιόντων λιθίου 3200 ma/h, με διάρκεια ζωής

1.Δύο μήνες σε λειτουργία “stand-by” ή
2.Δύο ώρες συνεχούς λειτουργίας
Κατάλληλο και για φορτηγά

ΔΊΑΘΕΤΕΊ ΕΠΊΣΗΣ
Wi-Fi
Bluetooth
Είσοδο για ακουστικά Stereo
Είσοδο για OBD
Είσοδο για IRV
Δυνατότητα αναπαραγωγής Video MPEG 2

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ ΜΕ ΔΊΑΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ, ΟΠΩΣ: 
• Με TOKEN-UTP (απεριόριστη χρήση) 
• Με επιλογή συγκεκριμένου προγράμματος ή 
• Σε συνδυασμό. 
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UNOCODE PRO
H ηλεκτρονική μηχανή για την κατασκευή κλειδιών με κωδικό, με νέο 
εντυπωσιακό σχεδιασμό και ακόμα πιο βελτιωμένες δυνατότητες. 
Η τελειότερη μηχανή κωδικών που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με τεράστιες 
δυνατότητες κωδικών και πολλά extra μεγγενάκια για ειδικά κλειδιά 
(OMEGA, FORD, CITROEN, ABUS κ.λπ.). Το optical reader με laser βοηθάει 
ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις (σπασμένα ή λιωμένα κλειδιά 
κ.λπ.).

FUTURA
Γνωρίστε την «οικογένεια» FUTURA!!! Την επαναστατική ηλεκτρονική 
μηχανή κοπής κλειδιών με τον κομψό σχεδιασμό και τη λειτουργία μέσω 
tablet που έχει εντυπωσιάσει! 
Πρακτική και εύχρηστη, με μικρό βάρος, ιδανική για μικρά καταστήματα και 
χρήση σε κινητά συνεργεία. 
Η δυνατότητα εξοπλισμού με οικονομικά μεγγενάκια, δίνει τη δυνατότητα 
ακόμα μεγαλύτερης ποικιλίας στην κοπή κλειδιών.
Ο οίκος SILCA συνεχώς αναβαθμίζει και εξελίσσει τη σειρά FUTURA και 
την παραδίδει σε διαφορετικές εκδόσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των 
σύγχρονων κλειθροποιών.

FUTURA AUTO: ΜΟΝΟ για κλειδιά αυτοκινήτου απλά και ασφαλείας.

FUTURA EDGE: Για απλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου, καθώς και 
για κλειδιά σταυρού.

FUTURA PRO ONE: Για κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου βούλας 
και laser.

FUTURA PRO: Για κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου (απλών, 
ασφαλείας-laser).

FUTURA PRO UNLIMITED*: Για κλειδιά σπιτιού και 
αυτοκινήτου (απλών, ασφαλείας-laser). 

* Πρόκειται για την τελευταία και καλύτερη έκδοση της Futura αφού παραδίδεται με δωρεάν 
ενημέρωση του προγράμματος της για πάντα και μια μεγάλη ποικιλία από μεγγενάκια όπως: 
Ford, Simplex, Mercedes, BMW, Audi, Volvo, VAG καθώς και τα ειδικά μεγγενάκια χάραξης 
(engraving). 
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TRIAX PRO
Η καλύτερη μηχανή της αγοράς για την αποκωδικοποίηση και κοπή 
κλειδιών ασφαλείας σπιτιού και αυτοκινήτου, ακόμα καλύτερη! Πιο γρήγορη, 
πιο ακριβής, πιο αθόρυβη, πιο ευέλικτη! Με νέο εντυπωσιακό σχεδιασμό, 
δυνατότητα γραφής επάνω σε κλειδιά και μεταλλικές πλάκες και νέο 
οικονομικότερο σύστημα για εξτρά μεγγενάκια (ως και 50  % φθηνότερα).

OPTIKA LIGHTVIPER
Η μηχανή που αναγνωρίζει profil όλων των τύπων κλειδιών είναι 
πλέον γεγονός. Εκτός από το profil η μηχανή μπορεί να κάνει σύγκριση 
κοψίματος μεταξύ των κλειδιών του πελάτη και του κλειδιού που εσείς 
κατασκευάσατε αποκλείοντας έτσι και τα λάθη.

Ηλεκτρονική μηχανή του Silca για την κατασκευή κλειδιών τύπου laser με 
κωδικό.
Η μηχανή λειτουργεί stand alone και επίσης υπάρχει ειδικό μεγγενάκι για 
την κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου με κωδικό.

IDEA
H ηλεκτρονική μηχανή για την κατασκευή κλειδιών τύπου τεσσάρων 
στροφών και χρηματοκιβωτίου μέσω κωδικού. Η συνεργασία της με το ειδικό 
πρόγραμμα (CODE MAKER) πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες της μηχανής.
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AIR 4 RECEIVER

AIR 4 UNIVERSAL RECEIVER
Δέκτης ιδανικός για χρήση σε γκαραζόπορτες, αυτόματες μπάρες, πύλες 
εισόδου κλπ.
• Εύκολη λύση για περιπτώσεις όπου ο υπάρχον δέκτης είναι πλήρης από 

αντίγραφα.
• Αναβάθμιση του παλαιού συστήματος π.χ. από Quartz σε Rolling Code.
• Λύση όταν όλα τα original τηλεχειριστήρια έχουν χαθεί.
• Σε περίπτωση παράλληλης σύνδεσης του Air4 με άλλον, παλαιού τύπου, 

τα παλαιά τηλεχειριστήρια συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.
• Περιλαμβάνεται ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο Air4 για άμεση 

χρήση.
• Συχνότητα λειτουργιάς 433MHZ – 868MHZ, Rolling code
• Συμβατός με το Air4 Home για χρήση μέσω smartphone.

Δέκτης ιδανικός για ήδη εγκατεστημένες ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές ή 
κυπρί, με τάση λειτουργίας 12V ή 15V.
Εύκολη εγκατάσταση, παράλληλα με τους υπάρχοντες διακόπτες (button).
• Περιλαμβάνεται ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο Air4 για άμεση 

χρήση.
• Συχνότητα λειτουργιάς 433MHZ – 868MHZ, Rolling code
• Συμβατός με το Air4 Home για χρήση μέσω smartphone.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ AIR 4

EASY SCAN PLUS & AIR 4 PLUS

AIR4 HOME
To Air4 Home είναι η universal λύση για να ανοίγει πόρτες, γκαραζόπορτες 
και μπάρες ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ από Smart Phone.
• Περιλαμβάνει μια εύκολη σε εγκατάσταση συσκευή και ΔΩΡΕΑΝ 

εφαρμογή κινητού που επικοινωνούν μέσω Bluetooth.
• Λειτουργεί με μέχρι και 21 διαφορετικούς χρήστες ή smartphones 

ελεγχόμενα από έναν διαχειριστή.
• Ανοίγει μέχρι και 4 διαφορετικές πόρτες, γκαραζόπορτες ή μπάρες.
• Είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση, πιστοποιημένο με IP66
• Είναι συμβατό με περισσότερα από 700 original τηλεχειριστήρια (Fixed 

και Rolling code).

Νέο πιο εξελιγμένο σύστημα από τον οίκο Silca για την αντιγραφή 
τηλεχειριστηρίων με τεχνολογία NFC και υποστήριξη με ειδικό λογισμικό 
για ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες.
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Ο SILCA είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο κατασκευής κλειδιών στον κόσμο. Το κατάστημα μας, διαθέτει stock σε πάνω από 6.500 κωδικούς κλειδιών 
που συνεχώς ανανεώνεται με πολύ συχνές παραλαβές. 

KΛΕΙΔΙΑ   
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ΚΛΕΙΔΙΑ IMMOBILIZER
To κατάστημα μας διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα σε άδεια κλειδιά immobilizer. Η ποικιλία των κλειδιών ενημερώνεται συνεχώς και την αναλυτική λίστα θα την 
βρείτε στον κατάλογο CAR BOOK 4. Ακόμα, όλων των τύπων τα τσιπάκια πωλούνται ξεχωριστά.

Το σύστημα (ΜΗ) του SILCA καλύπτει μεγάλη γκάμα κλειδιών αυτοκινήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τσιπάκι (ανάλογα με το αυτοκίνητο) όπως 
GTI, T5, ID48, T33 κ.λπ. Αναλυτική λίστα με τα μοντέλα αυτοκινήτου που αντιγράφονται θα βρείτε στο site μας: www.sotiropoulosfs.gr.
Τα άδεια κεφάλια ΜΗ (ΜΗ-ΤΑ) είναι διαθέσιμα σε συσκευασία των 5 τεμαχίων.

ΜΗ-ΤΑ
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FLIP KEYS
Τα Silca Flip Keys είναι τα πρώτα κλειδιά αυτοκινήτου που αναπαράγουν τον αναδιπλούμενο μηχανισμό των original κλειδιών. 

• Αποκλειστική λύση αντιγραφής κλειδιών και ανταγωνιστική τιμή 
• Συμπαγής διαστάσεις: Η μύτη του κλειδιού ενσωματώνεται μέσα στο πλαστικό μέρος του κεφαλιού 
• Εντυπωσιακό κλειδί: εκλεπτυσμένος και μοντέρνος σχεδιασμός 
• Ανθεκτικό και αξιόπιστο 
• Εφαρμόζει κατάλληλα το GTI του Silca καθώς και τα περισσότερα γυάλινα ή πλαστικά τσιπ 
• Μεταμορφώνει το original, απλό (μη αναδιπλούμενο) κλειδί σας σε μοντέρνο, εύχρηστο SILCA Flip Key 
• Ευρεία και διαρκώς ανανεωμένη λίστα διαθέσιμων κωδικών (δείτε την ακόλουθη λίστα). 

BW9FH
CY24FH
DAT17FH
DH5RFH
DWO4RFH
DWO5FH
FO10FH
FO19FH
FO21FH
FO26FH
FO38RFH
GM45FH
GT10FH
GT15RFH
HON58RFH
HON66FH

HON70FH
HU100FH
HU101FH
HU133RFH
HU134FH
HU136FH
HU43FH
HU46FH
HU49FH
HU56RFH
HU66FH
HU71FH
HU83FH
HU87RFH
HYN10FH
.....

HYN12FH
HYN14FH
HYN14RFH
HYN15FH
HYN6FH
HYN7RFH
KIA3RFH
KW14FH
KW16FH
MAZ24RFH
MIT11RFH
MIT8FH
NE72FH
NE73FH
NE75FH

NSN11FH
NSN14FH
NSN19FH
PO1RFH
SIP16FH
SIP22FH
SSY3FH
SZ11FH
SZ11RFH
SZ12FH
SZ17RFH
SZ18FH
SZ18RFH
SZ22FH
TAT1FH

TOY40FH
TOY41RFH
TOY43FH
TOY43RFH
TOY46RFH
TOY47FH
TOY48FH
TOY49FH
VA2FH
VA6FH
VAC102FH
YH35RFH
YM15FH
YM28FH
ZD24RFH
B111FH
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EMPTY SHELLS
Απαραίτητο βοήθημα στα καταστήματα κλειδιών είναι πλέον τα ανταλλακτικά καθώς και τα άδεια κλειδιά αυτοκινήτων (empty shells). Το κατάστημα μας 
διαθέτει μια πλούσια γκάμα τέτοιων κλειδιών SILCA και TAIWAN (δείτε την ακόλουθη λίστα). Eπισκεφθείτε το site μας: www.sotiropoulosfs.gr, το οποίο 
ενημερώνεται συνεχώς με τους νέους κωδικούς.

HU66ARS8
3 ΚΟΥΜΠΊΑ-FLIP

SILCA

HU75T (HU66)
EMPTY SHELL ΓΊΑ REMOTE 

GROUP VAG
3 ΚΟΥΜΠΊA

TAIWAN

HU66-3K
3 ΚΟΥΜΠΊΑ

TAIWAN

HU66FL
ΘΕΣΗ ΓΊΑ ΤΣΊΠ

TAIWAN

HURSA8
SEAT-SKODA-VOLKSWANGEN

3 ΚΟΥΜΠΊA
SILCA

HU66 OLD
EMPTY SHELL ΓΊΑ REMOTES 

GROUP VAG OLD 
3 ΚΟΥΜΠΊA

TAIWAN

HU66RS8
PORSCHE

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

HU66T6
ΜΕ ΤΣΊΠΑΚΊ Τ6

TAIWAN
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HU66RS2
PORSCHE

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

HON66RS4-2
HONDA

2 ΚΟΥΜΠΊA
SILCA

HON66RS6-2
HONDA

3 ΚΟΥΜΠΊA
SILCA

HON66RS3
HONDA

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

HYN12RS1-2
HYUNDAI

1 ΚΟΥΜΠΊ
SILCA

MIT11RRS7-4
4 ΚΟΥΜΠΊΑ

SILCA

MIT8RS2-2
2 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

HU56R
2 ΚΟΥΜΠΊΑ

TAIWAN

NE73
NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-OPEL

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

KIA7-3K
HYUNDAI

3 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

KIA7-2K
HYUNDAI

2 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

MIT11RRS2-20
MITSUBISHI

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

MIT11RRS5-3
MITSUBISHI

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

TIPS

Προτιμήστε Empty Shell Silca για 

την ποιότητα τους!

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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NSN14RS2
NISSAN

2 ΚΟΥΜΠΊA
SILCA

NSN14RS8
NISSAN

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

NSNRS2
NISSAN

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

NSN14
NISSAN

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

TOY43ARS10-4
4 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

TOY40BRS2-2
LEXUS-TOYOTA

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

TOY43ARS2-20
2 ΚΟΥΜΠΊΑ

SILCA

TOY43 ΛΑΣΤΊΧΑΚΊΑ
3 ΚΟΥΜΠΊA-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΊΚΑ 

ΛΑΣΤΊΧΑΚΊΑ
TAIWAN

HU87RS2-2
OPEL-SUBARU-SUZUKI

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

SUZUKI SWIFT
TAIWAN

SZ11RRS2
SUZUKI

2 ΚΟΥΜΠΊA
SILCA

TOY43BRS8-3
3 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

ΤΟΥ43-SH2
2 ΚΟΥΜΠΊA

TAIWAN

TOY 41R-SH2
2 ΚΟΥΜΠΊΑ

TAIWAN

TOY47BRS8
3 ΚΟΥΜΠΊΑ

SILCA

TOY47-SH2
2 ΚΟΥΜΠΊΑ

TAIWAN
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TOY48BRS8-3
LEXUS-TOYOTA

3 ΚΟΥΜΠΊA
SILCA

TOY48BRS2-2
LEXUS-TOYOTA

2 ΚΟΥΜΠΊA
SILCA

TOY 41RBRS8
3 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

ΤΟΥ43BRS2-2
2 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

TOY40BRS8
3 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

TOY40
LEXUS

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

TOY47A
TOYOTA

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

VA2RS2 20
CITROEN-PEUGEOT-TOYOTA

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

TOY43CRS2N
TOYOTA

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

TOY43RS1
1 ΚΟΥΜΠΊ

SILCA

TOY43RS2
2 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

HU92RRS8
3 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

MINI COOPER
3 ΚΟΥΜΠΊA

TAIWAN

HU58RS2N
NO BATTERY HOLDER

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

HU58RS8N
NO BATTERY HOLDER

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA
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HU 64P
TAIWAN

VACRS2-2
OPEL-RENAULT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

OPEL LONG
ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΊΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑ

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

OPEL SH2
ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΊΑ ΛΑΜΠΑΚΊ

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

NE73
NISSAN-PEUGEOT-

RENAULT-OPEL

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

NERS5
RENAULT-OPEL

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

VACRSA2
OPEL-RENAULT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

HU100-2K
OPEL

2 ΚΟΥΜΠΊΑ-FLIP
TAIWAN

HURSH2N
OPEL

2 ΚΟΥΜΠΊA
SILCA

OPEL CORS
OPEL

2 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

OPEL VECT
OPEL

2 ΚΟΥΜΠΊA (ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ)
TAIWAN

HU87RS2-2
OPEL-SUBARU-SUZUKI

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

HU 92RP-SH3
3 ΚΟΥΜΠΊA

TAIWAN

HU58-SH3
3 ΚΟΥΜΠΊA

TAIWAN

HU58
ΜΕ ΤΣΊΠΑΚΊ ID44

TAIWAN

HURS5-3
3 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA
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HURSG8N
OPEL

NO BATTERY HOLDER
3 ΚΟΥΜΠΊΑ

SILCA

YM23 (OLD)
1 ΚΟΥΜΠΊ
TAIWAN

SMB1
TAIWAN

YM23RS8
3 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

HU64SMAR
SMART KEY 

MERCEDES+ΠΛΑΚΕΤΑ+ΛΕΠΙΔΑ

3 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

SMB3-ΛΑΣΤΊΧΑΚΊΑ 
ΓΊΑ ΥΜ23 NEW

TAIWAN

VA2DRS10
4 ΚΟΥΜΠΊΑ

SILCA

VA6SMART-(κατάλληλο 
και VA2SMART)

3 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

SMB2-ΛΑΣΤΊΧΑΚΊΑ 
ΓΊΑ VA6

TAIWAN

HU100-3K
OPEL

3 ΚΟΥΜΠΊΑ-FLIP
TAIWAN

HU100-N2
OPEL

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

HU100-N3
OPEL

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

MERCEDES
3 ΚΟΥΜΠΊΑ

TAIWAN

TIPS

Η ποικιλία μας εμπλουτίζεται 

συνεχώς με νέους κωδικούς!

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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VA2RS2 20
CITROEN-PEUGEOT-TOYOTA

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

SX9-SH 2
2 ΚΟΥΜΠΊA

TAIWAN

VA2ARS2N
CITROEN-PEUGEOT

NO BATTERY HOLDER 
2 ΚΟΥΜΠΊΑ

SILCA

VA2BRS8N
NO BATTERY HOLDER

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

SX9RS2
CITROEN-PEUGEOT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

VA2BRS8
3 ΚΟΥΜΠΊA

SILCA

NE73T/NE78T/HU83/VA2
PEUGEOT-RENAULT-CITROEN

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

HU83ARS2N
PEUGEOT-CITROEN

NO BATTERY HOLDER 
2 ΚΟΥΜΠΊΑ -FLIP

SILCA

HU83ARS2
PEUGEOT-CITROEN

ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΊΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑ
2 ΚΟΥΜΠΊΑ -FLIP

SILCA

HU83ΒRS8Ν
PEUGEOT-CITROEN

ΝΟ ΒΑΤTERY HOLDER
3 ΚΟΥΜΠΊΑ -FLIP

SILCA

HU83BRS8
PEUGEOT-CITROEN

ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΊΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑ
3 ΚΟΥΜΠΊΑ -FLIP

SILCA

HU83CRS7
CITROEN-LANCIA-PEUGEOT

4 ΚΟΥΜΠΊΑ -FLIP
SILCA

HU83CRS7N
CITROEN-LANCIA-PEUGEOT

ΝΟ ΒΑΤTERY HOLDER
4 ΚΟΥΜΠΊΑ -FLIP

SILCA

VA2BRS2
PEUGEOT-CITROEN

ΒΑΤTERY HOLDER
2 ΚΟΥΜΠΊΑ -FLIP

SILCA

HU83
CITROEN

ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΊΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑ
ΚΑΊ REMOTE CONTROL

3 ΚΟΥΜΠΊΑ -FLIP
TAIWAN

VA2-FLIP
ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΊΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑ
ΚΑΊ REMOTE CONTROL

3 ΚΟΥΜΠΊΑ -FLIP
TAIWAN
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NE73 CITR
2 ΚΟΥΜΠΊΑ

TAIWAN

NE73
NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-OPEL

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

ΝΕ73-SH2
PEUGEOT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

NE73RS2
PEUGEOT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

HU83-SH2
PEUGEOT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

VA2-SH2
PEUGEOT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

HU83RS2-2
FIAT-PEUGEOT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

NE72
PEUGEOT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

NE73ARS1
RENAULT

1 ΚΟΥΜΠΊ
SILCA

NE73BRS1
RENAULT

1 ΚΟΥΜΠΊ
SILCA

VACRS2-2
OPEL-RENAULT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

VACRSA2
OPEL-RENAULT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

NERS5
RENAULT-OPEL

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

NERSD1N
RENAULT

ΝΟ ΒΑΤTERY HOLDER
1 ΚΟΥΜΠΊ

SILCA

VA2RENAU
RENAULT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

VA2CRS7
PEUGEOT

4 ΚΟΥΜΠΊΑ-FLIP
SILCA
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VA2CRS7N
PEUGEOT

ΝΟ ΒΑΤTERY HOLDER
4 ΚΟΥΜΠΊΑ-FLIP

SILCA

NE78
PEUGEOT

1 ΚΟΥΜΠΊ
TAIWAN

SIP22RS8
FIAT

3 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

SIP22SH3
FIAT

ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΊΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑ
3 ΚΟΥΜΠΊΑ

TAIWAN

HU83RS2-2
FIAT-PEUGEOT

2 ΚΟΥΜΠΊΑ
SILCA

SIP22COL
FIAT

ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΊΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑ-
ΧΡΩΜΑΤΊΣΤΗ ΠΛΑΣΤΊΚΗ ΘΗΚΗ 

ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
3 ΚΟΥΜΠΊΑ

TAIWAN

HU83CRS7N
CITROEN-LANCIA-PEUGEOT

ΝΟ ΒΑΤTERY HOLDER
4 ΚΟΥΜΠΊΑ-FLIP

SILCA

GT15RARS1
FIAT

1 ΚΟΥΜΠΊ
SILCA

GT 15RRS1
FIAT

1 ΚΟΥΜΠΊ
SILCA

SIP22ARS1
FIAT

1 ΚΟΥΜΠΊ
SILCA

HU83CRS7
CITROEN-LANCIA-PEUGEOT

4 ΚΟΥΜΠΊΑ-FLIP
SILCA

TIPS

H ποιότητα του υλικού από το οποίο είναι 

φτιαγμένες οι λεπίδες των empty shells του 

SILCA, δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα 

κοπτικά (μαχαίρια) και δεν απορυθμίζει τις 

ηλεκτρονικές μηχανές.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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HU101
TAIWAN

CY24
CHRYSLER

3+1 ΚΟΥΜΠΊΑ
TAIWAN

VOLVO-2K
VOLVO

2 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

VOLVO-3
VOLVO

3+1 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

VOLVO-3K
VOLVO

3 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

VOLVO-4K
VOLVO

4 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

VOLVO-5K
VOLVO

5 ΚΟΥΜΠΊA
TAIWAN

NE66
VOLVO

ΘΗΚΗ REMOTE ΚΑΊ ΛΕΠΊΔΑ
TAIWAN

VOLVO

ΛΕΠΊΔΑ ΓΊΑ REMOTE CONTROL 
VOLVO

TAIWAN

VOLVO

ΛΕΠΊΔΑ ΓΊΑ REMOTE CONTROL 
VOLVO ΜΊΚΡΗ

TAIWAN
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109
Κατάλογος κλειδιών σπιτιού 
Νο 109.

207
Κατάλογος κλειδιών 
4 στροφών και 
χρηματοκιβωτίου Νο 207.

CAR KEY SHELLS
Κατάλογος με όλα τα 
Empty Shells.

THE CATALOGUE
O νέος ηλεκτρονικός 
κατάλογος του SILCA είναι 
διαθέσιμος και πλήρως 
ενημερωμένος μέσω 
internet. Για να έχετε  
πρόσβαση, μπείτε στο site 
του SILCA 
(www.silca.biz) και 
ακολουθήστε τις οδηγίες 
εγγραφής.
Μπορείτε να συνδέεστε 
μέσω υπολογιστή, tablet 
και smartphone.

CAR BOOK 4
Nέος κατάλογος CAR BOOK 
4 με όλες τις πληροφορίες 
για τα καινούργια κλειδιά 
αυτοκινήτων και κλειδιά 
immobilizer.

Απαραίτητα βοηθήματα για τον επαγγελματία.

KΑΤΑΛΟΓΟΙ  

PROXIMITY, SLOT & REMOTE CAR KEYS
Η σειρά “Proximity, Slot & Remote Car Keys” του SILCA, αποτελεί την τέλεια, ολοκληρωμένη λύση για την αντικατάσταση χαλασμένων ή χαμένων  κλειδιών.  Όλα 
τα κλειδιά έχουν παρόμοιο σχεδιασμό με τα γνήσια, είναι έτοιμα για προγραμματισμό και περιλαμβάνουν την πλακέτα (PCB), το τσιπάκι και τη λεπίδα τους. Για τον 
προγραμματισμό τους είναι απαραίτητη η χρήση διαγνωστικού. Το site μας www.sotiropoulosfs.gr ενημερώνεται συνεχώς με τους νέους διαθέσιμους κωδικούς.

HU131RS05

HU100R01 HU100R02 HU66R09 HU152S16VA150S13/VA150S15

SIP22R01/SIP22R07 HU198P14/HU198P15

Ακολουθεί λίστα με τους διαθέσιμους κωδικούς. 

NSN14P01 NSN14P04

TIPS
Οι κατάλογοι του SILCA και κυρίως ο ηλεκτρονικός κατάλογος, αποτελούν 

πολύτιμα εργαλεία για τον επαγγελματία.

Όλοι οι κατάλογοι διανέμονται ΔΩΡΕΑΝ!
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Έπιπλα από την Ίταλία με καταπληκτικό design και εξαιρετική ποιότητα για την οργάνωση του καταστήματός σας. Ακολουθούν χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα συνθέσεως των νέων επίπλων από το Silca.

ΕΠΙΠΛΑ  
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Σφραγίδα από το SILCA για να δημι-
ουργήσετε κλειδιά με τα προσωπικά 
σας στοιχεία. Έχει δυνατότητα 16 
χαρακτήρων σε δύο γραμμές.

ΚΡΙΚΟΙ
Ατσάλινοι κρίκοι από το SILCA σε 
μεγέθη: 20mm - 300τμχ.
 25mm - 100τμχ.
 30mm - 100τμχ.

AVK1520
ΚΡΙΚΟΙ
Ατσάλινοι νίκελ κρίκοι (100mm) 
ανοιγόμενοι από το SILCΑ.

AVK131001
ΛΙΠΑΝΣΗ
O πιο σωστός τρόπος λίπανσης 
των κυλίνδρων με ξηρή πούδρα 
γραφίτη

AVH 3100

Νέα αυτοκόλλητα και διακοσμητικά από τον SILCA.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  

POWE
Κόκκινο πλαστικό απλό κλειδί 

660x313x5 mm

POWF
Κόκκινο πλαστικό κλειδί ασφαλείας 

660x283x5 mm

POWD
Mπλε πλαστικό remote car key 

660x231x5 mm

POXL
Aυτοκόλλητο 600x120 mm

POXT
Aυτοκόλλητο 400 mm μήκος

POXU
Aυτοκόλλητο Α5 148.50x210 mm

POXQ
Aυτοκόλλητο 250 mm ύψος

POXV
Aυτοκόλλητο Α5 148.50x210 mm

POSH
Aυτοκόλλητο σε σχήμα βέλους

POXR
Aυτοκόλλητο στρογγυλό 

300 mm διάμετρος

POXS
Aυτοκόλλητο στρογγυλό 

300 mm διάμετρος

POXM
Aυτοκόλλητο 600x120 mm

POXP
Aυτοκόλλητο 430x120 mm

Μπρελοκάκια, κρίκοι και αξεσουάρ του οίκου SILCA.

ΔΙΑΦΟΡΑ
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COLOR RING
COLOR RING με εξωτερική διάμετρο 21 mm σε 
συσκευασία των 200 τμχ (σε πλαστικό βάζο, 
δέκα διαφορετικά χρώματα).

AVK100600

KAΡΤΕΛΑΚΙΑ
Μεγάλα καρτελάκια Color Label διπλής όψεως 
με βάση. Στην blister συσκευασία 
περιλαμβάνονται 4 τεμ. σε διαφορετικά χρώματα 
(εξωτερική διάσταση: 56x30 mm).

AVK7205

AVK7206

KAΡΤΕΛΑΚΙΑ
Μεγάλα καρτελάκια Color Label διπλής όψεως 
με βάση. Στην blister συσκευασία 
περιλαμβάνονται 8 τεμ. σε διαφορετικά χρώματα 
(εξωτερική διάσταση: 56x30 mm).

COLOR LABEL
Πλαστικά καρτελάκια COLOR LABEL σε σχήμα 
oval 55x20 mm σε συσκευασία 200 τχμ (10 
χρώματα).

AVK201610

AVK404085

ΚΛΕΙΔΙΑ
Κλειδιά fashion από το SILCA με τις Ελληνικές 
ομάδες.

ΜΠΡΕΛΟΚ
Μπρελοκάκια αλουμινίου ULTRALIGT σε 
5 διαφορετικά χρώματα καθώς και μπρελόκ
με ομάδες (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός-ΑΕΚ).

SCOOTER
Μπρελόκ σε σχήμα «Scooter», σε διάφορα 
χρώματα, σε συσκευασία των 12 τεμαχίων.

ΜΠΡΕΛΟΚ
Μπρελόκ με emoji σε συσκευασία 6 σχεδίων.

AVK7240

ΣΩΣΙΒΙΟ
Μπρελόκ Floating σε σχήμα «σωσίβιο», σε 
διάφορα χρώματα, σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων.

AVK404086
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CHIPOLO
Bluetooth ανιχνευτής αντικειμένων με την ονομασία Chipolo Classic.  Ένας έξυπνος και σύγχρονος τρόπος να μη χάνετε τα πράγματα σας!
1. Βάλτε ένα Chipolo στα κλειδιά/πορτοφόλι ή οτιδήποτε θέλετε να εντοπίζετε εύκολα
2. Εγκαταστήστε στο τηλέφωνο σας τη δωρεάν εφαρμογή
3. Συνδέστε το Chipolo με την εφαρμογή με τις απλές οδηγίες που θα βρείτε στη συσκευασία. 
4. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μπορείτε να εντοπίσετε το chipolo και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας το chipolo μπορείτε να εντοπίσετε το κινητό σας ακόμα 

και αν είναι σε αθόρυβη λειτουργία!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Διάρκεια μπαταρίας έως και 9 μήνες
• Ηχητικό σήμα
• Bluetooth 4.0
• Συμβατό με iOS 9 και άνω και Android 4.4 και άνω
• Εμβέλεια μέχρι 60m

CLASSIC
Μπρελόκ Floating Classic, σε διάφορα χρώματα, 
σε συσκευασία των 12 τεμαχίων.

AVK404089
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ
Μπρελόκ Floating σε σχήμα «καρχαρίας», σε 
διάφορα χρώματα, σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων.

ΣΚΟΙΝΙ
Μπρελόκ σε σχήμα «σκοινί», σε διάφορα 
χρώματα, σε συσκευασία των 12 τεμαχίων.

AVK404090AVK404087
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Κλειδιά από τη Γερμανία σε μαλακό σίδερο επινικελωμένα.

ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΙΑ
Κλειδιά μπαλταδάκια χωρίς δόντι, με πάχος 
καλαμιού 5,8mm, σε συσκευασία των 100 τεμ.
σε 6 νούμερα.
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17
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MIRO
Κλειδιά MIRO με ψευτοδοντάκι με πάχος 
καλαμιού 5,8mm, σε συσκευασία των 100 τεμ.
σε 6 νούμερα.
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ΣΙΔΕΡΟΠΟΡΤΑΣ
Κλειδιά σιδερόπορτας που τα ζητάτε με το νούμερο του αναλυτικού καταλόγου που βλέπετε ο οποίος δείχνει πάντα κλειδαρότρυπες.  
* Tα κλειδιά με αστεράκι υπάρχουν και σε σπαστά για συρόμενες πόρτες.

ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ
Κλειδιά μπαλταδάκια χωρίς δόντι, με πάχος 
καλαμιού 5,8mm, σε συσκευασία των 100 τεμ.
σε 6 νούμερα.
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PICOLO
Κλειδιά PICOLO με πάχος καλαμιού 5,5mm, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. σε 6 νούμερα.
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ΤΡΑΒΗΧΤΗΣ
Κλειδιά τραβηχτής με πάχος καλαμιού 5,8mm, σε 
συσκευασία των 50 τεμ. σε 4 νούμερα.

5,81

3

2

4

19
.5

121

17

145122

18

146

25 26 27 57

17369 70

58

174

28

* * 

* 

* * 

* 

6,5

20

21

ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ
Κλειδιά ελατηρίου 
ακατέργαστα με 
πάχος καλαμιού 
5,7mm.

Κλειδιά σπανιολέτας 
ακατέργαστα με 
πάχος καλαμιού 
5mm.

10
,2

5,7

16,8

8,
4

5

14,2
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3Τ 16
Mόνο κεφαλάκι σε μπρονζέ και 
nickel.

3Τ 17
Mόνο κεφαλάκι σε μπρονζέ.

3Τ 29
Mόνο κεφαλάκι σε μπρονζέ και 
χρυσό.

3Τ 43
Mόνο κεφαλάκι σε χρυσό.

3Τ 47
Mόνο κεφαλάκι σε μπρονζέ και 
χρυσό.

3Τ 52
Mόνο κεφαλάκι σε μπρονζέ και 
χρυσό.

3P 16
Κλειδί μεσόπορτας μόνο σε nickel.

3Μ 1735
Κλειδί σπανιολέτας σε μπρονζέ.

3Μ 2127
Κλειδί σπανιολέτας σε μπρονζέ 
και χρυσό.

3Μ 3427
Κλειδί σπανιολέτας σε nickel, 
μπρονζέ και χρυσό.

3Μ 3437
Κλειδί σπανιολέτας σε nickel, 
μπρονζέ και χρυσό.

3S 3632
Κλειδί ελατηρίου σπαστό κοντό 
και μακρύ σε μπρονζέ.

3S 4632
Κλειδί ελατηρίου σπαστό σε 
μπρονζέ και χρυσό και πολύ 
κοντό σε μπρονζέ και χρυσό.

3S 4642
Κλειδί ελατηρίου σπαστό σε 
μπρονζέ και χρυσό.

3S 5032
Κλειδί ελατηρίου σπαστό σε μπρονζέ 
και πολύ κοντό σε μπρονζέ.

3S 5042
Κλειδί ελατηρίου σπαστό σε 
μπρονζέ.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
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3S 7032
Κλειδί ελατηρίου σπαστό σε 
μπρονζέ και πολύ κοντό σε 
μπρονζέ και χρυσό.

3S 7042
Κλειδί ελατηρίου σπαστό σε 
μπρονζέ και χρυσό.

3S 7232
Κλειδί ελατηρίου σπαστό σε 
μπρονζέ και χρυσό και πολύ 
κοντό σε μπρονζέ και χρυσό.

3S 7242
Κλειδί ελατηρίου σπαστό σε 
μπρονζέ και χρυσό.

3F 1630
Κλειδί ελατηρίου σε nickel.

3F 2923
Κλειδί ελατηρίου σε μπρονζέ 
(κοντό).

3F 3730
Κλειδί ελατηρίου σε μπρονζέ και 
nickel.

3F 3735
Κλειδί ελατηρίου σε μπρονζέ και 
nickel.

3F 4333
Κλειδί ελατηρίου σε χρυσό κοντό
και μπρονζέ κοντό.

3F 4433
Κλειδί ελατηρίου πολύ κοντό σε 
μπρονζέ.

3F 4535
Κλειδί ελατηρίου σε μακρύ, μεσαίο 
και κοντό μόνο nickel και σε κοντό 
σε χρυσό και μπρονζέ.

3F 4735
Κλειδί ελατηρίου σε nickel μικρό, 
μεσαίο και μεγάλο, σε μπρονζέ 
μόνο το κοντό.

3F 5233
Κλειδί ελατηρίου κοντό σε 
μπρονζέ και χρυσό.

3F 6932
Κλειδί ελατηρίου σε μπρονζέ.

3F 7132
Κλειδί ελατηρίου σε μπρονζέ και 
χρυσό.

3F 7142
Κλειδί ελατηρίου σε χρυσό.
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Όταν δύο γκρουπ ενώνονται προκαλούν εντύπωση. Το νέο υπεργκρούπ dormakaba με 

την Dorma από τη μία πλευρά και τον KABA από την άλλη, γνωστοί και οι δύο στην ελ-

ληνική αγορά για την ποιότητα, αλλά και την τεχνογνωσία σε συστήματα ασφαλείας και 

λύσεις access control. Οι για πάνω από 150 χρόνια ανταγωνιστές, αποφάσισαν να ενώ-

σουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα υπεργκρούπ με σκοπό να εντυπωσιάσουν.

Η εταιρία μας, όντας αποκλειστικός διανομέας του ΚΑΒΑ τα τελευταία 10 χρόνια, έχει 

πλέον πρόσβαση και στα προϊόντα dorma.

ΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
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Οι κύλινδροι GE GE-DormaKaba είναι διαθέσιμοι σε διάφορες διαστάσεις και σε 5 κατηγορίες: AP1000, E-SP, p-Extra, Matrix, expert. Όλες οι κατη-
γορίες κυλίνδρων του οίκου DormaKaba παραδίδονται σε συστήματα master ή Key Alike (ίδιο κλειδί).

AP1000
Με κλειδί GE 1 (Silca reference). Με 5 ή 6 μπίλιες, 10 βάθη και πάνω από 45 000 διαφορετικούς κωδικούς είναι μία εξαιρετική λύση για συνδυασμένα 
συστήματα master. Παραδίδονται με τρία προσωπικά κλειδιά GE 1.

Κύλινδρος GEGE με κλειδί GE1. Διατίθεται σε 
διαστάσεις 60mm, 70mm, 80mm, 90mm κ.λπ. σε 

φινίρισμα Brass και Nickel.

Κύλινδρος GEGE με κλειδί GE1, πομόλου. Διατίθεται 
σε διαστάσεις 60mm, 70mm, 80mm, 90mm κ.λπ. σε 

φινίρισμα Brass και Nickel.

Κύλινδρος GEGE με κλειδί GE1 οβάλ τύπου NORWAY-TRIOVING.   Κύλινδρος GEGE με κλειδί GE1 οβάλ τύπου ΑSSA.

E-SP SYSTEM
Οι κύλινδροι της κατηγορίας E-SP SYSTEM έρχονται στην Ελλάδα με πολλά διαφορετικά μεταξύ τους προφίλ, τα οποία μπορεί να ανήκουν σε ομάδες ή να είναι 
προσωπικά. Η μοναδικότητα του σχεδιασμού των προφίλ, καθιστά σχεδόν αδύνατη την είσοδο οποιουδήποτε άλλου κλειδιού. Παραδίδονται με 3 πολυγωνικά 
κλειδιά και το λογότυπο GEGE. Κατόπιν παραγγελίας τα κλειδιά μπορούν να παραδοθούν με την προσωπική σας σφραγίδα.

•  Οποιαδήποτε διάσταση ή τύπος κυλίνδρου 
μπορεί να παραδοθεί με το προσωπικό σας 
προφίλ κατόπιν παραγγελίας.

•  Όλοι οι κύλινδροι μπορούν να παραδοθούν 
και σε Brass φινίρισμα.

•  Όλοι οι κύλινδροι της κατηγορίας E-SP 
μπορούν να παραδοθούν σε μορφή SBS 
(Break Secure), BSZ (διπλός κύλινδρος) και 
LAM (ατσάλινη λάμα).
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pExtra SYSTEM
Οι κύλινδροι της κατηγορίας pExtra έρχονται στην Ελλάδα με πολλά διαφορετικά μεταξύ τους προφίλ, τα οποία μπορεί να ανήκουν σε ομάδες ή να είναι 
προσωπικά. Η μοναδικότητα του σχεδιασμού των προφίλ, καθιστά σχεδόν αδύνατη την είσοδο οποιουδήποτε άλλου κλειδιού. Παραδίδονται με 3 πολυγωνικά 
κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας. Κατόπιν παραγγελίας τα κλειδιά μπορούν να παραδοθούν με την προσωπική σας σφραγίδα.
Tο προφίλ του κλειδιού προστατεύεται, αποκλείοντας την περίπτωση να κατασκευαστεί αντίγραφο από μηχανές τύπου Easy Entry. Η Πατέντα του προφίλ έχει 
αριθμό WO 03/004806 A1 & ισχύει μέχρι το 2032. Διαθέτει ειδικό πατενταρισμένο σύστημα ενάντια στη μέθοδο bumping και ειδικά κατασκευασμένες μπίλιες 
εμποδίζουν το άνοιγμα του κυλίνδρου με copy, picking, impression etc. 
Οι μπρούτζινες μπίλιες του κυλίνδρου έχουν ειδική επεξεργασία κατά της σκουριάς & παρέχουν εξαιρετική λειτουργία του κλειδιού & μειωμένη φθορά. Τα 
πλαϊνά στοιχεία (side pins) διατίθενται για επιπλέον αύξηση των κωδικών & extra προστασία κατά του picking.

Για τα πολυγωνικά κλειδιά του GEGE διατίθενται και ειδικά 
διακριτικά (inserts). 

Στα κλειδιά τύπου pExtra υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης
με μακρύτερο λαιμό. Τα κλειδιά λέγονται pExtra Trendkey και 

είναι ιδανικά για χρήση σε κυλίνδρους με προστατευτικές ροζέτες 
(defender). Το πλαστικό στέλεχος (clip) είναι διαθέσιμο σε 4 

χρώματα: σκούρο μπλε, ανοιχτό μπλε, κόκκινο ή μαυρο.

• Οποιαδήποτε διάσταση ή τύπος κυλίνδρου μπορεί να παραδοθεί με το προσωπικό σας προφίλ κατόπιν παραγγελίας.

• Όλοι οι κύλινδροι της κατηγορίας pExtra μπορούν να παραδοθούν σε μορφή SBS (Break Secure), BSZ (διπλός κύλινδρος) και LAM (ατσάλινη λάμα).

• Όλοι οι κύλινδροι μπορούν να παραδοθούν και σε Brass φινίρισμα.
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maTrix
Οι κύλινδροι maTrix παραδίδονται μόνο με προσωπικό προφίλ με σύστημα pre-cut. Οι κύλινδροι έχουν σύστημα λειτουργίας με μπίλιες σε τρείς άξονες και 
μπορούν ταυτόχρονα να λειτουργούν μέχρι και 16 μπίλιες. Ο ειδικός σχεδιασμός για τις μπίλιες αποκλείει την περίπτωση picking και το ιδιαίτερα ανθεκτικό κλειδί 
έχει προφίλ που προστατεύεται μέχρι το  2032. Τα κλειδιά μπορούν να κατασκευαστούν στις ηλεκτρονικές μηχανές Quattrocode και Τriax με κωδικό ή στις 
χειροκίνητες μηχανές Matrix (S, SL, SLX, Pro, Evo) με αντιγραφή. Όλοι οι κύλινδροι maTrix παραδίδονται:
• Στο νέο κουτί του dormakaba
• Με οδηγίες συντήρησης στα Ελληνικά
• Κάρτα ιδιοκτησίας με το προσωπικό σας logo και τον κωδικό του κλειδιού
• 3 κλειδιά με μακρύτερο λαιμό, ειδικά για defender. 

• Όποιαδήποτε διάσταση ή τύπος κυλίνδρου μπορεί να σας παραδοθεί κατόπιν παραγγελίας.

• Όλοι οι κύλινδροι της κατηγορίας maTrix μπορούν να παραδοθούν σε μορφή BSZ (διπλός κύλινδρος) και LAM (ατσάλινη λάμα).

Το πλαστικό στέλεχος (LK clip) είναι διαθέσιμο σε 6 
διαφορετικά χρώματα: σκούρο πράσινο, μαύρο, ανοιχτό 

πράσινο, κόκκινο, μπλε ή λευκό σε πακέτα των 25 τεμαχίων.

O οίκος ΚΑΒΑ σας δίνει τη δυνατότητα να προμηθεύεστε τους 
κυλίνδρους maTrix με σύστημα modular δηλ. να μπορείτε 

-ανάλογα με τις ανάγκες σας- να συναρμολογείτε γρήγορα και 
εύκολα κυλίνδρους maTrix.
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experT
Ο κύλινδρος experT αντιπροσωπεύει τον καλύτερο μηχανικό κύλινδρο του οίκου ΚΑΒΑ. Έχει σύστημα λειτουργίας με μπίλιες σε 4 άξονες και μπορούν 
ταυτόχρονα να λειτουργούν μέχρι & 22 μπίλιες. Οι συνολικά 44 διαφορετικές θέσεις για τις μπίλιες εξασφαλίζουν απεριόριστο αριθμό συνδυασμών. Ο ειδικός 
σχεδιασμός για τις μπίλιες αποκλείει την περίπτωση picking και το ιδιαίτερα ανθεκτικό κλειδί έχει προφίλ που προστατεύεται μέχρι το 2032. Όσοι ενδιαφέρονται 
μπορούν να έχουν προσωπικό προφίλ κυλίνδρου. Τα κλειδιά κατασκευάζονται με ηλεκτρονικές μηχανές TRIAX-E-CODE ή VERSA. Όλοι οι κύλινδροι experT 
παραδίδονται:
• Στο νέο κουτί του dormakaba
• Με οδηγίες συντήρησης στα Ελληνικά
• Κάρτα ιδιοκτησίας με το προσωπικό σας logo και τον κωδικό του κλειδιού
• 5 κλειδιά τύπου LK, με μακρύτερο λαιμό ιδανικά για defender.

• Οποιαδήποτε διάσταση ή τύπος κυλίνδρου μπορεί να σας παραδοθεί κατόπιν παραγγελίας.

• Όλοι οι κύλινδροι της κατηγορίας experT μπορούν να παραδοθούν σε μορφή BSZ (διπλός κύλινδρος) και LAM (ατσάλινη λάμα).

• Όλοι οι κύλινδροι μπορούν να παραδοθούν και σε Brass φινίρισμα.

Το πλαστικό στέλεχος (clip) είναι διαθέσιμο σε 6 χρώματα:
Σκούρο πράσινο, μαύρο, ανοιχτό πράσινο, κόκκινο, μπλε ή λευκό

σε πακέτα των 25 τεμαχίων.
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71111 Τ52
Kλειδαριά χρηματοκιβωτίου με 8 ελατήρια εξαιρετικής ποιότητας και 
υψηλών προδιαγραφών. Διατίθεται και το άκοπο κλειδί. H κλειδαριά 
αντικαθιστά ακριβώς την κλειδαριά τύπου ρολόι ενός χρηματοκιβωτίου.

Επαναστατική ηλεκτρονική κλειδαριά χρηματοκιβωτίου που λειτουργεί 
χωρίς μπαταρίες (Power Star) με μεγάλες δυνατότητες.

150224 ΚΛΕΙΔΙΑ
KABA κωδικός χρηματοκιβωτίου 3 δίσκων σε νίκελ χρώμα. Γνήσιο κλειδί KABA MAUER για κλειδαριές χρηματοκιβωτίου με διπλό πάχος 

καλαμιού και στενό πτερύγιο.

ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Γνήσιο κλειδί KABA MAUER για κλειδαριές χρηματοκιβωτίου με διπλό πάχος 
καλαμιού και φαρδύ πτερύγιο.

Γνήσιο κλειδί KABA MAUER για κλειδαριές χρηματοκιβωτίου με 
μονοκόμματο πάχος καλαμιού και στενό πτερύγιο.

Διαθέσιμο με:

Συνολικό μήκος κλειδιού 120mm 150101
Συνολικό μήκος κλειδιού 150mm 150102

Διαθέσιμο με:

Συνολικό μήκος κλειδιού 90mm 150102-03

Διαθέσιμο με:

Συνολικό μήκος κλειδιού 120mm 150102-01
Συνολικό μήκος κλειδιού 150mm 150102-02
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Η Νο 1 εταιρία σε αναγνωρισιμότητα, ποικιλία και ποιότητα στην ελληνική αγορά. 

Κλειδαριές, ηλεκτρικές, θωρακισμένης πόρτας, συστήματα πανικού, σούστες, λουκέ-

τα, χρηματοκιβώτια, κύλινδροι απλοί, ασφαλείας και υπερασφαλείας, κλειδαριές ξε-

νοδοχείου είναι μερικά από τα προϊόντα που υπάρχουν στην γκάμα της. Με παρουσία 

σε πάνω από 70 χώρες και 7 εργοστάσια παραγωγής κατατάσσεται στη λίστα των 

πιο σημαντικών κατασκευαστών.

ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALLEGION
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41111-60 41010-80
Κλειδαριά γκαραζόπορτας μονή δεξιά και αριστερή σε ζευγάρια Κ.Α. και 
κέντρο 60mm.

Κλειδαριά γκαραζόπορτας διπλή και κέντρο 80mm.

Κλειδαριές για γκαραζόπορτες οι οποίες, κατόπιν παραγγελίας, παραδίδονται με κλειδί Master (M.K.) ή με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.).

ΣΕΙΡΑ 41     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ-ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ 43     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

43130 43190
Κλειδαριά για πόρτες πυρασφάλειας με λειτουργία πανικού, κέντρο 65mm και 
καρέ πομόλου 9mm. Η κλειδαριά διαθέτει κεντρική γλώσσα και γλωσσάκια 
κλειδώματος. Από τη μέσα πλευρά ανοίγει από το πόμολο ή την μπάρα 
πανικού ή τον κύλινδρο, και η γλώσσα και τα γλωσσάκια. Από την έξω πλευρά 
ο κύλινδρος ανοίγει τη γλώσσα και το κλείδωμα. Το πόμολο ανοίγει μόνο τη 
γλώσσα όταν είναι ξεκλείδωτη και πρέπει το πόμολο να έχει διαιρούμενο άξονα.

Με κέντρο 65mm και καρέ πομόλου 9mm. Κλειδαριά πυρασφαλείας και 
πανικού για το δευτερεύον φύλλο, δίφυλλης πόρτας. Συνεργάζεται με 
μπάρες πανικού της σειράς 59600 και 59711 και κλειδαριά 43110. Το 
πόμολο πρέπει να έχει διαιρούμενο άξονα.

43020
Κλειδαριά για πόρτες πυρασφάλειας με κέντρο 
65mm και καρέ πομόλου 9mm. Η κεντρική 
γλώσσα ανοίγει με τον κύλινδρο ή το πόμολο. 
Τα πάνω και κάτω γλωσσάκια (κλείδωμα) 
ανοίγουν και κλείνουν μόνο από τον κύλινδρο.

43091
Αυτόματος σύρτης για χρήση δευτερεύοντος 
φύλλου πόρτας με μπάρα πανικού και ντίζες.
Συνδυάζεται με τις ντίζες (κωδικός 07088.3) 
καθώς και την αυτόματη γλώσσα (κωδικός 
07089-50).

43110
Κλειδαριά για πόρτες πυρασφάλειας με 
λειτουργία πανικού, κέντρο 65mm, και καρέ 
πομόλου 9mm. Από τη μέσα πλευρά ανοίγει 
πάντα με την μπάρα πανικού ή το πόμολο ή 
τον κύλιδρο. Από την έξω πλευρά ανοίγει μόνο 
αν είναι ξεκλείδωτη. Το πόμολο πρέπει να έχει 
διαιρούμενο άξονα.
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43220

43520

Κλειδαριά πανικού. Tο πόμολο τραβάει γλώσσα 
και κλείδωμα και από μέσα και από έξω. H 
κλειδαριά έχει γλώσσα ασφαλείας (δεν ανοίγει 
με σύρμα, ταυτότητα κ.ά.). Στην περίπτωση που 
από την εξωτερική πλευρά δεν θέλετε να είναι 
ενεργή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πόμολο fix. 
Tο πρόσωπο είναι 22mm και το καρέ 8mm. Η 
απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου 
και του καρέ είναι 92mm. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 30mm.

Κλειδαριά πυρασφάλειας. H κλειδαριά έχει 
γλώσσα ασφαλείας (δεν ανοίγει με σύρμα, 
ταυτότητα κ.ά.). Tο πρόσωπο είναι 24mm και 
το καρέ 9mm. Η απόσταση μεταξύ του κέντρου 
του κυλίνδρου και του καρέ είναι 92mm. Η 
κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 40mm.

43225

43620

43295

43632

Κλειδαριά πανικού για το κυρίως φύλλο. 
Συνεργάζεται με τη 43295 (για δευτερεύον 
φύλλο) και τις μπάρες 59607. Διατίθεται σε 
κέντρα 35mm. Η απόσταση μεταξύ του κέντρου 
και του καρέ του πομόλου είναι 92mm. Το 
πρόσωπο είναι 24mm. Το καρέ είναι 8mm. 
Εσωτερικά ανοίγει με την μπάρα πανικού και 
κλειδώνει με το κλειδί. Εξωτερικά το κλειδί 
τραβάει τη γλώσσα ή ξεκλειδώνει. Το εξωτερικό 
πόμολο αν υπάρχει λειτουργεί μόνο όταν η 
κλειδαριά είναι ξεκλείδωτη.

Κλειδαριά πυρασφάλειας και πανικού. Tο 
πόμολο τραβάει γλώσσα και κλείδωμα και από 
μέσα και από έξω. H κλειδαριά έχει γλώσσα 
ασφαλείας (δεν ανοίγει με σύρμα, ταυτότητα 
κ.ά.). Στην περίπτωση που από την εξωτερική 
πλευρά δεν θέλετε να είναι ενεργή, πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε πόμολο fix (σταθερό). Tο 
πρόσωπο είναι 24mm και το καρέ 9mm. Η 
απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου 
και του καρέ είναι 92mm. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 35mm.

Κλειδαριά πανικού για δευτερεύον φύλλο σε 
συνδυασμό με τη 43225 ή 43725. Κέντρο 
30mm. Το πρόσωπο 24mm. Το καρέ 8mm.
Λειτουργεί εσωτερικά με μπάρα πανικού. Δεν 
υπάρχει εξωτερική χρήση.

Kλειδαριά πυρασφάλειας και πανικού για 
μονή πόρτα. Tο πόμολο τραβάει γλώσσα και 
κλείδωμα μόνο από την εσωτερική πλευρά. 
H κλειδαριά έχει γλώσσα ασφαλείας (δεν 
ανοίγει με σύρμα, ταυτότητα κ.ά.). Εξωτερικά, 
το πόμολο τραβάει μόνο τη γλώσσα όταν η 
κλειδαριά είναι ξεκλείδωτη. Είναι απαραίτητη η 
χρήση διαιρούμενου άξονα στο πόμολο (split). 
Tο πρόσωπο είναι 24mm και το καρέ 9mm. Η 
απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου 
και του καρέ είναι 92mm. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 45mm.
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43660 43662
Κλειδαριά πανικού και πυρασφάλειας για μονή ή διπλή πόρτα. Με τον 
κύλινδρο κλειδώνει και ξεκλειδώνει (εσωτερικά και εξωτερικά) και 
ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το εξωτερικό πόμολο για το τράβηγμα μόνο 
της γλώσσας (day use). Ο κύλινδρος δεν τραβάει τη γλώσσα του πομόλου 
(ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά). Το πόμολο εσωτερικά λειτουργεί πάντα 
και εξωτερικά ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από τον κύλινδρο για το 
τράβηγμα της γλώσσας του πομόλου. Η απόσταση μεταξύ του κέντρου του 
κυλίνδρου και του καρέ είναι 92mm. Το καρέ είναι 9mm. Το πρόσωπο της 
κλειδαριάς έχει πλάτος 2,4cm και το μήκος του προσώπου είναι 31,5cm. Για 
τη λειτουργία της κλειδαριάς απαιτείται διαιρούμενο αξονάκι. Η κλειδαριά 
είναι διαθέσιμη με κέντρο 25mm και 40mm.

Κλειδαριά πανικού και πυρασφάλειας για το κυρίως φύλλο δίφυλλης 
πόρτας. Με τον κύλινδρο κλειδώνει και ξεκλειδώνει (εσωτερικά και 
εξωτερικά). Ο κύλινδρος δεν τραβάει τη γλώσσα του πομόλου (ούτε 
εξωτερικά ούτε εσωτερικά). Το πόμολο εσωτερικά λειτουργεί πάντα και 
εξωτερικά τραβάει τη γλώσσα του πομόλου πάντα. Η απόσταση μεταξύ του 
κέντρου του κυλίνδρου και του καρέ είναι 92mm. To καρέ είναι 9mm. Το 
πρόσωπο της κλειδαριάς έχει πλάτος 2,4cm και το μήκος του προσώπου 
είναι 31,5cm. Για τη λειτουργία της κλειδαριάς απαιτείται διαιρούμενο 
αξονάκι. Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 35mm ή 40mm.

43690
Κλειδαριά για το σταθερό φύλλο διπλής πόρτας 
πανικού. Το πρόσωπο της κλειδαριάς έχει 
πλάτος 2,8cm και το μήκος του προσώπου 
είναι 31,5cm. Το καρέ είναι 9mm. Η κλειδαριά 
μπορεί να συνδυαστεί με τη σειρά 43660 και 
43662 οι οποίες τοποθετούνται στο κύριο 
φύλλο. Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 
30mm ή 40mm.

43725
Κλειδαριά πανικού 3ων σημείων για μονή ή 
διπλή πόρτα με κέντρο 35mm. Χρησιμοποιείται 
για το κυρίως φύλλο δίφυλλης πόρτας. 
Εσωτερικά, ανοίγει με την μπάρα πανικού. 
Εξωτερικά, η γλώσσα του πομόλου και 
το κλείδωμα ανοίγει μόνο με το κλειδί. Το 
πρόσωπο είναι 24mm και το καρέ 8mm.
Η απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου 
και του καρέ είναι 92mm. Το ύψος της 
κλειδαριάς είναι 2,3m. Για δίφυλλη πόρτα, η 
κλειδαριά μπορεί να συνδυαστεί με τη 43295.

43825
Κλειδαριά πανικού 3 σημείων με Πρόσωπο U 
για δίφυλλες πόρτες (για το κυρίως φύλλο). 
Συνεργάζεται με τη σειρά 43295 για το 
δευτερεύον φύλλο. Και οι δύο λειτουργούν με 
μπάρες πανικού της σειράς 59600. Η σειρά 
43825 διατίθεται σε κέντρο 35mm. Εσωτερικά, 
ανοίγει με την μπάρα πανικού. Εξωτερικά, η 
γλώσσα του πομόλου και το κλείδωμα ανοίγει 
μόνο με το κλειδί. Το πρόσωπο είναι 24mm και 
το καρέ 8mm. Η απόσταση μεταξύ του κέντρου 
του κυλίνδρου και του καρέ είναι 92mm. Το 
ύψος της κλειδαριάς είναι 2,3m.
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ΣΕΙΡΑ 44     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Η ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ

44630 44660
Κλειδαριά στενή με μπίλια και κύλινδρο 54mm (Brass). Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 30mm.

Κλειδαριά στενή με κέντρο 20mm.

44150
Κλειδαριά για αλουμινόπορτες με φάσα 
αλουμινίου στη μέση και θέση για οβάλ 
κύλινδρο. Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με 
κέντρο 60mm ή 70mm ή 80mm.

44220
Κλειδαριά για αλουμινόπορτες με θέση για 
κύλινδρο οβάλ. Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με 
κέντρο 15mm.

44361
Κλειδαριά για αλουμινόπορτες με θέση για 
κανονικό κύλινδρο. Διαθέτει γλωσσάκι και 
γλώσσα κλειδώματος. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 70mm.

ΣΕΙΡΑ 45     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΑΝΤΖΟΥ

45010
Κλειδαριά με γλώσσα παπαγαλάκι και θέση για οβάλ κύλινδρο. Η κλειδαριά 
είναι διαθέσιμη με κέντρο 16mm.

45110
Κλειδαριά με γλώσσα παπαγαλάκι και θέση για κανονικό κύλινδρο. Η 
κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 40mm ή 45mm.
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46210

46270

Κλειδαριά μαχαιρωτή χωρίς γλωσσάκι με 
κέντρο 30mm.

Κλειδαριά στενή για κάγκελα συρώμενα με 
θέση για ντίζες (κλείδωμα πάνω-κάτω). Η 
κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 30mm ή 
35mm.

46225

46525

46260

49526

Μαχαιρωτή κλειδαριά κυλίνδρου με θέση για 
ντίζες και κέντρο 35mm.

Κλειδαριά στενή για αλουμινόπορτες με 3 
σημεία κλειδώματος και μαχαιρωτές γλώσσες. 
Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 35mm. 
Το ύψος είναι 2.60m.

Κλειδαριά μαχαιρωτή με γάντζο και πάνω 
κάτω κλείδωμα. Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με 
κέντρο 25mm, 30mm ή 35mm.

Κλειδαριά στενή για αλουμινόπορτες, γραναζωτή 
με 3 σημεία κλειδώματος. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 35mm. Στο πάνω-κάτω 
κλείδωμα οι γλώσσες είναι παπαγαλάκι για 
πρόσθετη ασφάλειας. Το ύψος είναι 2.30m.

ΣΕΙΡΑ 46     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕΙΡΑ 49     
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ

Η κλειδαριά 
χρησιμοποιώντας το 
κυλινδράκι με κωδικό 

02400-11 
μετατρέπεται σε 
κλειδαριά σταυρού
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ΣΕΙΡΑ 52     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΧΩΝΕΥΤΕΣ

52810 52840

52310
Κλειδαριά χωνευτή μόνο με γλώσσα χωρίς 
πόμολο τύπου ασανσέρ. H κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 45mm σε brass ή nickel 
φινίρισμα.

52521
Κλειδαριά χωνευτή φαρδιά με πίρους. 
Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 
45mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί defender. 
Αντικαθιστά τις κλειδαριές 57211 και 57291.

52611
Κλειδαριά χωνευτή φαρδιά για ξύλινες πόρτες. 
H κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 45mm, 
60mm (5C110-60) και 70mm (5C110-70). 

ΣΕΙΡΑ 50     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΟΥΤΙΑΣΤΕΣ

50161
Κλειδαριά κουτιαστή με κυπρί, δεξιά ή αριστερή. Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη 
με κέντρο 40mm, 50mm, 60mm.

50211
Κλειδαριά κουτιαστή με υποδοχή για πόμολο και κέντρο 45mm δεξιά ή 
αριστερή. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το κυπρί.

Κλειδαριά πανικού με γλώσσα ασφαλείας. Γίνεται δεξιά ή αριστερή. Η 
κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 45mm. Ξεκλειδώνει αυτόματα με 
τη χρήση πομόλου ή μπάρας πανικού όταν είναι κλειδωμένη. Εξωτερικά 
χρησιμοποιείται μόνο σταθερό πόμολο.

Κλειδαριά πανικού, βαρύ τύπου που κλειδώνει αυτόματα κάθε φορά που 
κλείνει η πόρτα. Γίνεται δεξιά ή αριστερή. Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με 
κέντρο 60mm.



www.sotiropoulosfs.grwww.sotiropoulosfs.gr 53

53003
Κλειδαριά χωνευτή τριών σημείων με θέση για κύλινδρο. Η κλειδαριά 
παραδίδεται με μονοκόματο κυπρί και έχει brass ή nickel φινίρισμα 
και κέντρο 45mm. Το ύψος της κλειδαριάς είναι 1.60m.

54341
Κλειδαριά κουτιαστή που από μέσα κλειδώνει με πομολάκι με κέντρο 
60mm.    

ΣΕΙΡΑ 53     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
       3ΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ 56     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 
       ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ 54     ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΟΥΤΙΑΣΤΕΣ  
       ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ

56013
Κλειδαριά 3 στροφών με θέση για κύλινδρο και 
ειδικές τρύπες για την τοποθέτηση defender. 
Είναι ιδανική για αντικατάσταση κλειδαριών 
τύπου 57010 και 57028. Στη συσκευασία δεν 
περιλαμβάνεται το κυπρί. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 50mm ή 60mm.

ΣΕΙΡΑ 56 56250
Κλειδαριές CISA της σειράς 56. Ίδανικές 
για αντικατάσταση παλαιών κουτιαστών 
κλειδαριών της σειράς 57 σε κυλίνδρου με 
defender. Υπάρχουν δεξιές και αριστερές. Με 
κέντρο 60mm.

Κλειδαριά κυλίνδρου με μονοκόμματη γλώσσα 
και πόμολο, κέντρο 60mm, αντικαθιστά την 
57250. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και de-
fender.

Κωδικοί:

• 56152 με 4 πίρους. Aντικαθιστά 
 την 57152

• 56157 με 3 πίρους και γλώσσα.
 Aντικαθιστά την 57157 

• 56167 με κλείδωμα μόνο πάνω-κάτω  
 με 3 πίρους, γλώσσα και θέση για ντίζες.  
 Aντικαθιστά την 57167.

• 56177 με ντίζες πάνω κάτω και στο  
 πλάι, με 3 πίρους, γλώσσα και θέση για  
 ντίζες. Αντικαθιστά την 57177.
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56255

56815

56515

56917

Κλειδαριά κυλίνδρου CISA με κέντρο 60mm και θέση για ντίζα. Κατάλληλη 
για ξύλινες πόρτες.
Αντικαθιστά τις παλαιές κλειδαριές με κλειδί χρηματοκιβωτίου 57255 και 
57250.

Κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας πανικού με την ονομασία Comfort (για 
ιδιωτική χρήση), με κέντρο 60mm και θέση για κύλινδρο. Η κλειδαριά με 
την χρήση του πομόλου μπορεί να κλειδώσει αυτόματα εσωτερικά και 
εξωτερικά. Εσωτερικά, η λειτουργία πανικού μπορεί να είναι επιλεκτική.

Κλειδαριά κυλίνδρου θωρακισμένης πόρτας με την ονομασία Revolution Pro 
Lock για αντικατάσταση των τριών βασικών μοντέλων τύπου ATRA (70mm), 
CISA (60mm), MOTTURA (60mm).
Τύπου ATRA (κωδ. Β6515-ATRA).
Τύπου MOTTURA (κωδ. Β6515-MOTTURA).
Τύπου CISA (κωδ. 56515).

Κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας πανικού και πυρασφαλείας με την 
ονομασία Exit lock (για δημόσια χρήση), με κέντρο 60mm και θέση για 
κύλινδρο. Εξωτερικά, η κλειδαριά με την απλή ανασήκωση του πομόλου 
κλειδώνει. Εσωτερικά, τοποθετείται μπάρα πανικού.
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ΣΕΙΡΑ 57          ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
    ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

57010
Κλειδαριά 4 στροφών και μονοκόμματη 
γλώσσα με κέντρο 50mm.

57157
Κλειδαριά κουτιαστή με 3 πίρους και γλώσσα, 
σπαστό τηλεσκοπικό κλειδί και κέντρο 60mm. 
Στην παραγγελία πρέπει να ορίσετε αν θέλετε 
δεξιά ή αριστερή.

57220
Κλειδαριά 2 στροφών και μονοκόμματη 
γλώσσα με κέντρο 45mm.

57177
Κλειδαριά κουτιαστή με 3 πίρους και γλώσσα, 
τηλεσκοπικό κλειδί και υποδοχή για ντίζες 
πάνω-κάτω και στα πλάγια με κέντρο 60mm.
Οι ντίζες με κωδικό 06426-01 πρέπει να 
παραγγελθούν ξεχωριστά. Στην παραγγελία 
πρέπει να ορίσετε αν θέλετε δεξιά ή αριστερή.

57234
Κλειδαριά 2 στροφών και 3 πίρους με κέντρο 
45mm.

57211
Κλειδαριά 2 στροφών αντικατάστασης με 
κέντρο 45mm.

57250
Κλειδαριά 4 στροφών με μονοκόμματη γλώσσα 
και πόμολο. Η κλειδαριά έχει κέντρο 60mm.

57028
Κλειδαριά 4 στροφών και 3 πίρους με κέντρο 
50mm.   57028-50 
Κλειδαριά 4 στροφών και 4 πίρους με κέντρο 
60mm.   57028-60

57152
Κλειδαριά κουτιαστή με 4 πίρους, σπαστό 
τηλεσκοπικό κλειδί και κέντρο 60mm. Στην 
παραγγελία πρέπει να ορίσετε αν θέλετε δεξιά 
ή αριστερή.
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57255
Κλειδαριά 4 στροφών με μονοκόμματη 
γλώσσα, πόμολο και υποδοχές για ντίζες 
πάνω-κάτω. Η κλειδαριά έχει κέντρο 60mm.

57260
Κλειδαριά 4 στροφών με 4 πίρους και πόμολο   
Η κλειδαριά έχει κέντρο 60mm.

57291
Κλειδαριά 2 στροφών αντικατάστασης και 
πίρους με κέντρο 45mm.

57665
Κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας με NUCLEO 
(ο συνδυασμός αλλάζει με alen). Τα NUCLEO 
πωλούνται και μεμονωμένα.

57416
Κλειδαριά χρηματοκιβωτίων CISA με 3 κλειδιά.
Κατάλληλη για χρηματοκιβώτια, μεταλλικές 
ντουλάπες κ.λπ.

57855
Κλειδαριά 3 σημείων κλειδώματος με 3 πίρους στο 
κάθε σημείο και κέντρο 45mm. Στη συσκευασία 
περιλαμβάνεται το μονοκόμματο κυπρί. Το ύψος 
της κλειδαριάς είναι 2.60m.

1Α731-00 (ELETTRIKA)
Ηλεκτρική κουτιαστή κλειδαριά του CISA με μοντέρνο ντιζάιν, ρυθμιζόμενη για κέντρα 50, 60, 70, 
80mm. Η κλειδαριά μπορεί να γίνει δεξιά και αριστερή. Aντικαθιστά ακριβώς τα παλαιά μοντέλα 
και αντέχει σε πίεση 2.000 kg. H κλειδαριά δουλεύει με τάση 12V και συνεχές ή εναλλασσόμενο 
ρεύμα. Το εσωτερικό κουμπί μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας για περιπτώσεις που τοποθετούμε 
την κλειδαριά σε καγκελόπορτες. Από την εξωτερική πλευρά λειτουργεί μόνο με το κλειδί. Διατίθενται 
ξεχωριστά ως ανταλλακτικά, το κόκκινο κουμπί και το πηνίο της κλειδαριάς.

12011
Κλειδαριά χωνευτή φαρδιά ηλεκτρική. Η κλειδαριά 
δεν κλειδώνει αυτόματα. Πατώντας το ηλεκτρικό 
μπουτόν ξεκλειδώνει αυτόματα. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 50mm.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
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13110

16215

Κλειδαριά ηλεκτρική για πόρτες πανικού και 
πυρασφαλείας, ιδανική λύση για χρήση με 
Access Control. Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με 
κέντρο 65mm. Το καρέ είναι 9mm. To πόμολο 
πρέπει να έχει διαιρούμενο άξονα.

Ηλεκτρική κλειδαριά με μαχαιρωτή γλώσσα. 
Mπορεί να συνδεθεί με ρεύμα (12V AC/DC)  
ώστε με το πάτημα του BUTTON να τραβιέται 
η γλώσσα του πόμολου. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 35mm.

14351

16525

15515

17665

Κλειδαριά ηλεκτρική για αλουμινόπορτες και 
θέση για κανονικό κύλινδρο. Το πρόσωπο έχει 
φάρδος 20mm. Μπορεί να συνδεθεί με ρεύμα 
(12V AC/DC) ώστε με το πάτημα του BUTTON 
να τραβιέται η γλώσσα του πομόλου. Η 
κλειδαριά είναι διαθέσιμη με κέντρο 70mm.

Ηλεκτρική κλειδαριά για αλουμινόπορτες με 3 
σημεία κλειδώματος και μαχαιρωτές γλώσσες
Μπορεί να συνδεθεί με ρεύμα (12V AC/DC)  
ώστε με το πάτημα του BUTTON να τραβιέται 
η γλώσσα του πομόλου. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 35mm. Το ύψος της 
κλειδαριάς είναι 2.60m.

Ηλεκτρική κλειδαριά κυλίνδρου θωρακισμένης 
πόρτας, 4 πίροι, γλώσσα πάνω. Η κλειδαριά 
είναι διαθέσιμη με κέντρο 63mm ή 100mm.

Ηλεκτρική κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας 
κλειδί χρηματοκιβωτίου, κέντρο 60mm, 4 πίροι 
και γλώσσα πάνω. Συνοδεύεται με nucleo (ο 
συνδυασμός αλλάζει με alen).

Η κλειδαριά 
χρησιμοποιώντας το 
κυλινδράκι με κωδικό 

02400-11 
μετατρέπεται σε 
κλειδαριά σταυρού
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MY EVO-CISA
Ηλεκτρική Motorized Κλειδαριά Αυτόματου Κλειδώματος  My EVO από τον CISA. Αντικαθιστά μόνο κλειδαριές με κέντρα CISΑ 60mm, 4 πίροι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

E6516
E6536 (με πρόσωπο)

07030-80 
Θήκη μπαταριών

07060-03
Τροφοδοτικό 24v DC 

07030-70
Καλώδιο σύνδεσης με το ρεύμα

06515-00
Χωνευτός αγωγός καλωδίων

07060-03
Τροφοδοτικό 24v DC 

07030-80 
Θήκη μπαταριών
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MY EVO-CISA
Ηλεκτρική Motorized Κλειδαριά Αυτόματου Κλειδώματος  My EVO από τον CISA. Αντικαθιστά μόνο κλειδαριές με κέντρα CISΑ 60mm, 4 πίροι.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ RFID

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

E6516
E6536 (με πρόσωπο)

06525-51
Εσωτερικό μπουτόν ανοίγματος Διαθέσιμο σε 

dove greyΚατόπιν παραγγελίας διατίθενται 
και σε άλλα φινιρίσματα.

06525-75
Εξωτερικός καρταναγνώστης.Διαθέσιμο σε 
dove grey.Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται 

και σε άλλα φινιρίσματα: graphite 
black,aluminum,white pearlΠεριλαμβάνεται 1 
κιτ καρτών 5τμχ, μικρό μέγεθος καθώς και το 

master-reset kit card.

06525-71
Εξωτερικό πληκτρολόγιο για άνοιγμα 

με χρήση κωδικού. Διαθέσιμο σε dove 
greyΚατόπιν παραγγελίας διατίθενται και σε 
άλλα φινιρίσματα: graphite black, aluminum, 

white pearl.

06525-73
Εξωτερικό πληκτρολόγιο & Καρταναγνώστης. 

Διαθέσιμο σε dove grey. Κατόπιν 
παραγγελίας διατίθενται και σε άλλα 

φινιρίσματα: graphite black, aluminum, white 
pearl. Περιλαμβάνεται 1 κιτ καρτών 5τμχ 

μικρό μέγεθος καθώς και το master-reset kit 
card.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ STANDARD ΧΡΗΣΗ

06525-50
Εσωτερικό μπουτόν ανοίγματος Διαθέσιμο σε 

brass ή nickel 

06525-70
Εξωτερικό πληκτρολόγιο για άνοιγμα με 

χρήση κωδικού.Διαθέσιμο σε brass ή nickel.

07030-72 
Καλώδιο σύνδεσης 
θυροτηλεφώνου.

06510-50 
Ζευγάρι μαγνητικών επαφών.

06526-11 
Κιτ καρτών για καρταναγνώστη, 

5 τμχ, ΚΑΝΟΝΊΚΟ μέγεθος.

06526-21 
Κιτ καρτών για καρταναγνώστη, 

5 τμχ, MINI μέγεθος.
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eSIGNO
Ολοκληρωμένη λύση για τις ανάγκες του ξενοδοχείου  Άνοιγμα κλειδαριάς μέσω ηλεκτρονικών πόμολων με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας. Πρόγραμμα διαχείρισης 
καρτών ανοίγματος κλειδαριάς. Ηλεκτρονική συσκευή εγγραφής καρτών. Ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνίας με κλειδαριές. Επιλογή για Online σύστημα 
επικοινωνίας διαχειριστή με κλειδαριές. Επιπλέον επιλογές χρήσης κάρτας μέσω card saver / wall reader / ηλεκτρονικούς κυλίνδρους / συσκευή ασανσέρ. Επιλογή 
ανάλογα με τις ανάγκες μεταξύ διαφορετικών μηχανικών κλειδαριών. Υποστήριξη ανοίγματος και μηχανικά μέσω κυλίνδρου.

eGO
Κλειδαριές ξενοδοχείου με κάρτα. Σύστημα λειτουργίας ξενοδοχείου με κάρτα και ηλεκτρονικά πόμολα. Χρήση μέσω υπολογιστή και Internet. Ηλεκτρονικός 
μηχανισμός προγραμματισμού καρτών. Εύκολη και γρήγορη λειτουργία. Λειτουργία μέσω μπαταρίας δεν χρειάζονται καλώδια. Υποστήριξη ανοίγματος και 
μηχανικά μέσω κυλίνδρου.
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59607-10

59016-10

59001-10
Εξωτερική μπάρα πανικού κουτιαστή με την ονομασία FAST PUSH, με 
εξαιρετικό σχεδιασμό και εύκολη τοποθέτηση. Στην περίπτωση που η μπάρα 
59001-10 τοποθετείται σε διπλή πόρτα, στο δευτερεύον φύλλο τοποθετούμε 
την μπάρα 59016-10. Διατίθεται και σε φινίρισμα βαμμένο γκρι.

Μπάρα πανικού που για τη λειτουργία της απαιτείται και μια κλειδαριά με 
χρήση πανικού. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται η διακοσμητική ροζέτα 
η οποία διατίθεται και ξεχωριστά 07076-71. Για την εξωτερική χρήση 
της μπάρας 59607-10 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πόμολο 
07076-16. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και το διαιρούμενο αξονάκι. 
Για τις ίδιες μπάρες εάν δεν θέλουμε να ανοίγουν με το πόμολο από έξω 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το fix πόμολο 07076-14. Στα πόμολα 
07076-16 και 07076-14 η απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου 
και του καρέ είναι 72mm. Διατίθεται και σε φινίρισμα βαμμένο γκρι.

Εξωτερική μπάρα πανικού που τοποθετείται στο δευτερεύον φύλλο δίφυλλης 
πόρτας. Για το πρωτεύον φύλλο τοποθετείται η FAST PUSH 59001.
Στη FAST PUSH 59016 περιλαμβάνονται: κάθετες μπάρες και πάνω-κάτω 
κλείδωμα.

59617-00
Μπάρα πανικού με μονοκόμματη ροζέτα που για τη λειτουργία της 
απαιτείται και κλειδαριά με χρήση πανικού. Απόσταση καρέ πόμολου-
κύλινδρου 72mm.

ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

 Για την εξωτερική χρήση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

πόμολο με κωδικό

07078-38

Κάθετες μπάρες Πάνω-κάτω κλείδωμα

Πόμολο 

07076-16
Διακοσμητική ροζέτα

07076-71
Fix πόμολο 

07076-14

59011-10
Εξωτερική μπάρα πανικού της σειράς FAST PUSH. Σαν τη 59001, με δυνατότητα 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της πλαϊνής γλώσσας αλλά και χρήση με 
ντίζες (ΚΩΔ. 07063-51, διατίθενται ξεχωριστά) για κλείδωμα πάνω-κάτω.

59617-12
Μπάρα πανικού με μονοκόμματη ροζέτα που για τη λειτουργία της 
απαιτείται και κλειδαριά με χρήση πανικού. Απόσταση καρέ πόμολου-
κυλίνδρου 92mm.

TIPS

Απαιτείται χωνευτή κλειδαριά πανικού 
(σειράς 43). Η μπάρα πανικού 59607 
λειτουργεί και σε μονόφυλλες και σε 
δίφυλλες πόρτες με χωνευτή κλειδαριά 
43690 (για το δευτερεύον φύλλο). 
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59801-1059711-10
Μπάρα πανικού της σειράς FAST TOUCH, που για τη λειτουργία της 
χρειάζεται κλειδαριά πανικού της σειράς 52. 

Εξωτερική μπάρα πανικού κουτιαστή του CISA με την ονομασία FAST 
TOUCH, με εξαιρετικό σχεδιασμό και εύκολη τοποθέτηση. 

Κύλινδροι ορειχάλκινοι με απλό κλειδί, μισοί ή με πόμολο. Όλοι οι παρακάτω κύλινδροι, κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραδοθούν με ίδιο κλειδί 
(Κ.Α.).

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

OG300

08210

Κύλινδρος ορειχάλκινος 44mm (Α 22xΒ 22) με 3 μπίλιες nickel OG300-02-12

Κύλινδρος ορειχάλκινος 49mm (Α 22xΒ 27) με 3 μπίλιες OG300-03
   
Κύλινδρος ορειχάλκινος 54mm (Α 27xΒ 27) με 4 μπίλιες OG300-05

Κύλινδρος ορειχάλκινος μισός, 50mm (A 40xΒ 10) με 5 μπίλιες και nickel φινίρισμα OG304-03-12 

Κύλινδρος ορειχάλκινος μισός, 90mm (A 80xΒ 10) με 5 μπίλιες και nickel φινίρισμα OG304-20-12 

Κύλινδρος ορειχάλκινος μισός, 105mm (A 95xΒ 10) με 5 μπίλιες και nickel φινίρισμα OG304-13-12  

Κύλινδρος oval 81mm (28x53) με 5 μπίλιες 08210-16 Κύλινδρος oval μισός με 5 μπίλιες (30x10) 08220-02
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08710

Κύλινδρος LIM με κλειδί CS 17 (Κωδ. SILCA) 62mm (31x31) με 3 κλειδιά
Ο κύλινδρος LIM έχει προστασία κατά του τρυπήματος 08710-08

Κύλινδρος LIM με κλειδί CS 17 (Κωδ. SILCA) 80mm (30x50) με 3 κλειδιά
Ο κύλινδρος LIM έχει προστασία κατά του τρυπήματος 08710-17 0G500

Κύλινδρος για κουτιαστές κλειδαριές διαιρούμενες μόνο το εξωτερικό 
μέρος.

02400-11
Κυλινδράκι με κλειδί σταυρού (μακρύ) για τις μαχαιρωτές κλειδαριές.

02106
Κύλινδρος για κουτιαστές κλειδαριές, το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος.

C-3000 (ΟΝ)
Ο κύλινδρος παρέχει ύψιστη προστασία κατά του “bumping” και 
πατενταρισμένο κλειδί για την αποφυγή παράνομης αντιγραφής του. Μπορεί 
κάποιος να επιλέξει προσωπικό προφίλ. Διατίθεται με τρία κλειδιά στις 
παρακάτω διαστάσεις:
• 60mm (30x30), Νίκελ 
• 70mm (30x40), Νίκελ
• 80mm (30x50), Νίκελ
Και σε οποιαδήποτε άλλη διάσταση κατόπιν παραγγελίας.

TIPS

Οι κύλινδροι διαιρούμενου τύπου (π.χ. 

OG500) προσφέρουν λύση σε όλες τις 

παλαιού τύπου κουτιαστές κλειδαριές 

από την εξωτερική πλευρά.
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ΑSIX
Κύλινδροι ASIX σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών. Ο οικονομικός κύλινδρος ασφαλείας του CISA.

Κύλινδρος ASIX 60mm (28x32) με 5 κλειδιά, με σύστημα 
Break Secure σε brass και nickel φινίρισμα ΟΕ300-08-BS

Κύλινδρος ASIX 80mm (30x50) με 5 κλειδιά, με σύστημα 
Break Secure και nickel φινίρισμα ΟΕ300-17-BSΝ

Κύλινδρος ASIX μισός 40mm (30x10) με 5 κλειδιά, nickel OE304-02-12   
Κύλινδρος ASIX μισός 50mm (40x10) με 5 κλειδιά, nickel OE304-03-12   
Κύλινδρος ASIX 60mm (28x32) με 3 κλειδιά, brass OE300-08-3C   
Κύλινδρος ASIX 60mm (28x32) με 5 κλειδιά, brass OE300-08-5C
Κύλινδρος ASIX 60mm (28x32) με 5 κλειδιά, nickel OE300-08-12-5C

Ο κύλινδρος ASIX με 5 κλειδιά και nickel φινίρισμα διατίθεται στις εξής διαστάσεις: 70mm (30x40), 75mm (30x45), 
80mm (30x50), 90mm (40x50), 100mm (35x65), 110mm (40x70), 110mm (50x60), 110mm (30x80), 120mm (60x60)

Κύλινδρος ASIX για μετατροπή της κουτιαστής κλειδαριάς 
ELETTRIΚA σε κλειδαριά με κύλινδρο ασφαλείας.
Παραδίδεται με 3 κλειδιά.  ΟΕ150

ASIX PRO
Ο κύλινδρος ASIX PRO παραδίδεται με 1 κλειδί εγκατάστασης σε κόκκινο 
χρώμα και 5 κλειδιά με μακρύτερο λαιμό και πλαστικό γκρι κεφαλάκι. Το 
κλειδί εγκατάστασης απενεργοποιείται μόλις τεθούν σε λειτουργία τα κλειδιά 
του κυλίνδρου.

Ο κύλινδρος διατίθεται σε διάσταση 80mm (30x50) 
και nickel φινίρισμα ΟΕ300-PRO

ASTRAL

Κύλινδρος ASTRAL για κουτιαστή κλειδαριά CISA με κλειδί ASTRAL. Tο σετ 
περιλαμβάνει τον εξωτερικό και εσωτερικό κύλινδρο OA 116-00

Ανταλλακτικά κυλινδράκια με κλειδί ASTRAL για τη μετατροπή των ατσάλινων 
λουκέτων του CISA σε λουκέτα με κλειδί ασφαλείας ΟΑ 610-00
Για την μετατροπή των λουκέτων πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά
το πορτάκι 07589-04
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ASTRAL S

ASTRAL TEKNO PRO

Κύλινδροι ασφαλείας ASTRAL SIGILLO σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών. O άθραυστος κύλινδρος ασφαλείας του CISA.

Κύλινδρος ασφαλείας του CISA με την ονομασία ASTRAL TEKNO PRO. Ο κύλινδρος παρέχει ύψιστη προστασία κατά του “bumping” και πατενταρισμένο κλειδί για 
την αποφυγή παράνομης αντιγραφής του. Μπορεί κάποιος να επιλέξει προσωπικό προφίλ (μηχανικό) με τη δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του στο κλειδί.

• 60mm (28x32) Brass ή Nickel
• 70mm (30x40) Brass ή Nickel
• 75mm (30x45) Nickel
• 80mm (30x50) Brass ή Nickel

• 80mm (40x40) Brass ή Nickel
• 80mm (35x45) Nickel
• 90mm (40x50) Brass ή Nickel
• 100mm (40x60) Nickel

O κύλινδρος ASTRAL S διαθέτει 2 ατσάλινες μπάρες κατά του σπασίματος και παραδίδεται με 5 κλειδιά σφραγισμένα σε 
μαύρο σακουλάκι και ωραία συσκευασία. Ο κύλινδρος ASTRAL SIGILLO διατίθεται στις εξής διαστάσεις:

Κύλινδρος Astral Sigillo CL, 80mm(30X50) σε nickel φινίρισμα με 5 κλειδιά με πλαστικό κεφάλι και μακρύ λαιμό ειδικό 
για defender. Ο κύλινδρος διαθέτει και κλειδί εγκατάστασης.    ΟΑ3S1-17-12CL

• Kατηγορία C attack resistance EN/303:2015
• Πατενταρισμένο μηχανικό προφίλ του κλειδιού
• Ειδικό κλειδί με πλαστικό κεφάλι και μακρύ λαιμό ιδανικό για defender
• Κάρτα ιδιοκτησίας με κωδικό
• Όλοι οι κύλινδροι της σειράς διαθέτουν clutching σύστημα (διπλή λειτουργία)
• Σύστημα Break-secure.

60mm (30X30) με 5 κλειδιά, Nickel ΟΜ3T1-07-12
80mm (30X50) με 5 κλειδιά, Nickel ΟΜ3T1-17-12
80mm (30X50) με 5 κλειδιά, Brass ΟΜ3T1-17
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AP4 MODULO
O μοναδικός κύλινδρος με άθραυστη μπάρα που μπορεί να συναρμολογηθεί σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα!

• Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση
• Δυνατότητα επιλογής προσωπικού προφίλ
• Ίδανική λύση για μειωμένο stock Κυλίνδρων
• Δυνατότητα κατασκευής κυλίνδρων μέχρι 120mm
• Δυνατότητα αγοράς ειδικής βαλίτσας με τα απαραίτητα εργαλεία και components

AP4 S
Κύλινδρος ασφαλείας του CISA με την ονομασία AP4S. Ο κύλινδρος έχει υψηλά standard ασφαλείας και πατενταρισμένο κλειδί. Ένας υψηλής ποιότητας 
κύλινδρος που αποτελεί την ιδανική λύση για όσους χρειάζονται υψηλή απόδοση.

• Νέος σχεδιασμός κλειδιού 
• Ειδικές anti-picking μπίλιες 
• Νέα εντυπωσιακή συσκευασία 
• Anti-drilling προστασία (προστασία κατά του τρυπήματος) 
• Anti-snap (προστασία κατά του σπασίματος) 
• Ελεγχόμενης Αντιγραφής –Το κλειδί αντιγράφεται μόνο με την κάρτα ασφαλείας σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα. 
• Διπλής λειτουργίας (Clutching system).
 
60mm (30x30) με 3 κλειδιά, Nickel OP3S1-07-12
70mm (30x40) με 3 κλειδιά, Nickel OP3S1-12-12
80mm (30x50) με 3 κλειδιά, Nickel OP3S1-17-12
90mm (30x60) με 3 κλειδιά, Nickel OP3S1-20-12
90mm (40x50) με 3 κλειδιά, Nickel OP3S1-21-12
75mm (30x45) με 3 κλειδιά, Nickel OP3S1-27-12

Κύλινδρος για μετατροπή της ηλεκτρικής 
κουτιαστής (ELETTRIKA) σε κλειδαριά με 
κλειδί πατενταρισμένο. OP150-00
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RS3 S
Κύλινδρος ασφαλείας του CISA με την ονομασία RS3 S. Ο κύλινδρος έχει υψηλά standard ασφαλείας και πατενταρισμένο κλειδί το οποίο αντιγράφεται μόνο με 
την κάρτα ασφαλείας από τον CISA, που εγγυάται την παράδοση του νέου κλειδιού μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες. 

Κύλινδρος RS3 S 60mm (30x30), με 5 κλειδιά, Nickel ΟL3S1-07-12

Κύλινδρος RS3 S 80mm (30x50), με 5 κλειδιά, Nickel ΟL3S1-17-12

Κύλινδρος RS3 S 60mm (30x30), με ρυθμιζόμενο πόμολο, 5 κλειδιά Brass ΟL3S7-07

AUTHENTICARD
Ο απόλυτα ασφαλής τρόπος για την κατασκευή αντιγράφων κλειδιών μέσω Internet για τους κυλίνδρους AP4S και RS3S δημιουργήθηκε από το CISA και 
ονομάζεται AuthentiCard.

• Κάρτες AuthentiCard μπορούν να έχουν όλα τα καταστήματα
• Η αντιγραφή των κλειδιών RS3 γίνεται μέσω της AuthentiCard μόνο από το CISA
• Η αντιγραφή των κλειδιών AP4 γίνεται μέσω της AuthentiCard μόνο από τους Solution Partner
• 8 απλά βήματα εξασφαλίζουν στον κάτοχο του κυλίνδρου (AP4S ή RS3S) την απόλυτη ασφάλεια

WAVE MODE
Ηλεκτρονικός κύλινδρος από το CISA με την ονομασία Wave Mode.

• Έκδοση stand alone ή διαχείρισης
• Κατάλληλος για ξενοδοχεία, δημόσια κτίρια κλπ.
• Εύκολη τοποθέτηση σε όλους τους τύπους πόρτας

• Χωρίς καλώδιο, τροφοδοσία με μπαταρία
• Αντικαθιστά όλους τους τύπους μηχανικών κυλίνδρων
• Ο κύλινδρος είναι διαθέσιμος μόνο κατόπιν παραγγελίας
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ΛΟΥΚΕΤΑ

22010 / 22011
Λουκέτα ορειχάλκινα βαρύ τύπου καθώς και μακρύλαιμα. Η σειρά 22010 αφορά ημιφτιαγμένα λουκέτα που κατόπιν παραγγελίας παραδίδονται Κ.Α. ή Master.

Λουκέτα βαρύ τύπου CISA 40mm (A=40, C=24, D=6, L=23, S=16.5) ημιφτιαγμένο 22010-40-90
Λουκέτα βαρύ τύπου CISA 50mm (A=50, C=29.5, D=8, L=27.5, S=17.5) ημιφτιαγμένο 22010-50-90
Λουκέτα βαρύ τύπου CISA 60mm (A=60, C=35, D=10, L=37.5, S=20) ημιφτιαγμένο 22010-60-90
Λουκέτα βαρύ τύπου CISA 50mm μακρύλαιμο (A=50, C=29.5, D=8, L=127, S=17.5) 22011-52

28050
Λουκέτα ανοξείδωτα και ατσάλινα σε κανονικό σχήμα.

28550
Λουκέτα ανοξείδωτα και ατσάλινα τάκου.

Λουκέτο CISA ατσάλινο με κλειδί CS17 50mm (A=55, C=25, D=11, L=25)* 28050-55
Λουκέτο CISA ατσάλινο με κλειδί CS17 50mm μακρύλαιμο (A=55, C=26, D=11, L=65)* 28050-57

*	 Κατόπιν	παραγγελίας,	παραδίδονται	Master	ή	με	το	ίδιο	κλειδί	(Κ.Α.)	και	μπορούν	να	συνδυασθούν	με	τους	κυλίνδρους	LIM	του	CISA.

Λουκέτο τάκου ατσάλινο 66mm (A=66, C=20, D=10, L=11, S=25) με κλειδί CS17* 28550-66
Λουκέτο τάκου ατσάλινο 75mm (A=75, C=27, D=12, L=13.5, S=28) με κλειδί CS17* 28550-75
Λουκέτο τάκου ατσάλινο 84mm (A=84, C=36, D=12, L=17.5, S=28) με κλειδί CS17* 28550-84
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ΣΟΥΣΤΕΣ - ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΒΑΡΥ ΤΥΠΟΥ SMART PLUS

Σούστα βαρύ τύπου μπουκάλα Νο 1 60130-01

Σούστα βαρύ τύπου μπουκάλα Νο 2 60140-02

Σούστα βαρύ τύπου μπουκάλα Νο 3 60150-03

Σούστα βαρύ τύπου μπουκάλα Νο 4 60160-04

Σούστα πλακέ No3, Nickel, βαρύ τύπου, ρυθμιζόμενη 
από το μπράτσο. Για πόρτες βάρους εώς 60kg. C1415

Η ίδια σούστα διατίθεται και με stop 
(η πόρτα παραμένει ανοιχτή στις 90°).
Ρυθμίζεται από Νο2-Νο4 για πόρτες βάρους
40kg εώς 80kg. C1416

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

Ανταλλακτικό ελατήριο για τις σούστες μπουκάλα Νο 1 07101-01

Ανταλλακτικό ελατήριο για τις σούστες μπουκάλα Νο 2 07102-02

Ανταλλακτικό ελατήριο για τις σούστες μπουκάλα Νο 3 07103-03

Ανταλλακτικό ελατήριο για τις σούστες μπουκάλα Νο 4 07104-04

TIPS

Η σωστή τοποθέτηση είναι το Α και το Ω 

για τη σωστή λειτουργία της σούστας.

Τα συρώμενα μπράτσα μειώνουν τη 

δύναμη της σούστας κατά το 1/3.

Ρωτήστε μας!!!

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ

07088-03 07089-50
Σετ 2 τεμαχίων ντίζες , κατάλληλες για μεταλλικές πόρτες (σειρά 46). Ειδικό γλωσσάκι για πόρτες πυρασφαλείας.
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06302-60 06300-14
Καμπάνα ατσάλινη για παραπάνω ασφάλεια σε γυάλινες πόρτες, ρολά κ.λπ. Γωνίες ατσάλινες σε ζευγάρια με τρύπες διαμέτρου 14mm.

06224-50 06510-10
Μαύρη γλύστρα για ηλεκτρικές κλειδαριές του CISA ΣΕΊΡΑ 17 και ΣΕΊΡΑ 15. CISA ζευγάρι ηλεκτρικές επαφές για τη διευκόλυνση της τοποθέτησης των 

ηλεκτρικών κλειδαριών.

ΠΡΟΣΩΠΑ

Πρόσωπο για κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας ΣΕΊΡΑ 57 06221-00

Πρόσωπο για ηλεκτρικές κλειδαριές θωρακισμένης 
πόρτας με κλειδί χρηματοκιβωτίου ΣΕΊΡΑ 17 06221-10

Πρόσωπο για ηλεκτρικές κλειδαριές θωρακισμένης 
πόρτας κυλίνδρου ΣΕΊΡΑ 15 06221-11

ΚΥΠΡΙΑ

Κυπρί για όλες τις ηλεκτρικές κλειδαριές CISA 
θωρακισμένης πόρτας 06220-20

Κυπρί για ηλεκτρικές κλειδαριές μαχαιρωτές 
(τριών σημείων και μη) 06462-01

Κυπρί για την κλειδαριά της σειράς 56013 06232-00
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06515-00 06195
Εσωτερικός αγωγός καλωδίων για όλες τις ηλεκτρικές κλειδαριές. Μικρο-διακόπτης επαφής με έξοδο common (N.O/N.C).

Για μπάρα πανικού 59001 και 59011 06195-06
Για μπάρα πανικού 59607 και 59617 06195-09

ΚΙΤ 0600-00
CISA ανταλλακτικό κιτ για κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας 57665. Μετατροπέας απλής κλειδαριάς σε μπίλια. Μόνο για την σειρά 49000.

0207 PINS 06355
Mπίλιες Μaster και κανονικές για την κατασκευή συστημάτων Master και K.A.    Πομολάκι Cisa σε φινίρισμα Brass ή Nickel για κυλίνδρους με άξονα.

07165-03 07084-10
Σετ επιμήκυνσης κυλίνδρων για κουτιαστές κλειδαριές CISA με μήκος 66mm. 
Συνολικό μήκος κυλίνδρου: 90mm.

Eπιλογέας διπλής πόρτας πανικού.

Nέο (3 κλειδιά και ALLEN) 06520-50-1
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Σετ πόμολα σε μαύρο χρώμα από το CISA που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και αντί για μπάρα πανικού  07070-16
Σε αυτή την περίπτωση όμως, πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά
μια κλειδαριά πανικού καθώς και το διαιρούμενο αξονάκι 07083-53
για την υποδοχή του πομόλου 

ΑΞΟΝΕΣ

Διαιρούμενο αξονάκι για κλειδαριές πανικού 
με καρέ 8mm 07206-01

Διαιρούμενο αξονάκι για κλειδαριές πανικού 
με καρέ 9mm 07083-53

Μονοκόμματος άξονας για μπάρες πανικού 
με καρέ 9mm 07083-70

Μονοκόμματος άξονας για κλειδαριές πανικού με stop
με καρέ 8mm 07085-76

Μονοκόμματος άξονας για κλειδαριές πανικού με stop
με καρέ 9mm 07085-75

ΣΕΤ ΠΟΜΟΛΑ

ΠΗΝΙΑ

Πηνίο (12V) για ηλεκτρικές κλειδαριές θωρακισμένης 
πόρτας του CISA 07086-00

Πηνίο (12V) για ηλεκτρική κλειδαριά ELETTRIKA του CISA 07025-00

Πηνίο (12V) για παλαιά ηλεκτρική κουτιαστή CISA. Στην παραγγελία 
πρέπει να ορίσετε αν θέλετε για Δεξιά ή Αριστερή: 

 07120.1-Δεξί , 07120.2-Αριστερό

TIPS

Τα ηλεκτρικά πηνία του CISA είναι 

εύκολα στην αλλαγή.

Χρησιμοποιήστε το Smart Protector 

μας για να τα προστατεύσετε!

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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Από όλες τις κλειδαριές και τους κυλίνδρους CISA υπάρχουν διαθέσιμα και τα original κλειδιά.

ΚΛΕΙΔΙΑ

00100
Κλειδί 4 στροφών CISA.

00101
Κλειδί 4 στροφών CISA με 
πλαστικό κεφάλι.

00450
Κλειδί από κύλινδρο CISA TOP.

00600
Κλειδί από κύλινδρο ASTRAL - 
παλαιό.

C3000

R021

Κλειδί ΟΝ.

Κλειδί με profil R021 CISA.

00125

06526-00

Κλειδί τηλεσκοπικό του CISA.

Ηλεκτρονικά κλειδιά proximity 
για την κλειδαριά E-VOLUTION 
(παλιά).

00163
Κλειδί από νέα κλειδαριά 
θωρακισμένης πόρτας σε μακρύ.

00200
Κλειδί σταυρού CISA με κοντό ή 
μακρύ στέλεχος.

00620
Κλειδί από κύλινδρο ASTRAL - 
νέο.

00620-90
Κλειδί από κύλινδρο ASTRAL - 
νέο με πλαστικό κεφαλάκι και 
μακρύ λαιμό για θωρακισμένες 
πόρτες.

00660/00670
Κλειδί από τον κύλινδρο ASIX με 
στρογγυλό ή τετράγωνο κεφαλάκι.

00815
Κλειδί από τον κύλινδρο AP4S.
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KΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ (ΣΤΕΝΕΣ)
Kλειδαριές χωνευτές (στενές) για σιδερόπορτες ή αλουμινόπορτες με γαλβανισμένο πρόσωπο. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ο κύλινδρος.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

Kλειδαριά στενή με κέντρο 20mm και 
κύλινδρο 54mm (27x27) brass 44860-20   

Kλειδαριά στενή με κέντρο 25mm και 
κύλινδρο 60mm (28x32) brass 44860-25   

Kλειδαριά στενή με κέντρο 30mm και 
κύλινδρο 60mm (28x32) brass 44860-30   

Kλειδαριά στενή με κέντρο 35mm και 
κύλινδρο 75mm (30x45) nickel 44860-35

Κλειδαριά στενή με μπίλια 
και κέντρο 20mm και κύλινδρο 
54mm (27x27) brass 44870-20

Κλειδαριά στενή με μπίλια 
και κέντρο 35mm και κύλινδρο 
75mm (30x45) nickel 44870-35

Κλειδαριά με μαχαιρωτή γλώσσα 
και κέντρο 30mm και κύλινδρο 
75mm (30x45) nickel 46015-30

Κλειδαριά με μαχαιρωτή γλώσσα 
και κέντρο 35mm και κύλινδρο 
75mm (30x45) nickel 46015-35

KΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ (ΦΑΡΔΙΕΣ)
Kλειδαριές χωνευτές (φαρδιές) για ξύλινες πόρτες με ατσάλινο πρόσωπο και ορειχάλκινη επικάλυψη. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το κυπρί, το 
προστατευτικό επιστόμιο καθώς και ο κύλινδρος. 

Kλειδαριά χωνευτή φαρδιά για ξύλινες πόρτες. 
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κύλινδρος 
60mm (28x32) brass. Η κλειδαριά είναι 
διαθέσιμη με κέντρο 40mm, 45mm, 50mm, 
60mm ή 70mm. Οι κλειδαριές με κέντρο 45mm 
και 60mm υπάρχουν και σε nickel φινίρισμα.
 
 5C611

Kλειδαριά χωνευτή φαρδιά με μπίλια. Στη 
συσκευασία περιλαμβάνεται κύλινδρος 60mm 
(28x32) brass. Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με 
κέντρο 40mm ή 45mm.
 
 5C621

Kλειδαριά χωνευτή φαρδιά με oval πρόσωπο. 
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κύλινδρος 
60mm (28x32). Η κλειδαριά είναι διαθέσιμη με 
κέντρο 45mm, σε brass ή nickel φινίρισμα.

 5C631

Locking Line
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50161-50-SF
Κλειδαριά κουτιαστή, χωρίς κυπρί με κέντρο 50mm και 3 κλειδιά. Για ξύλινες ή σιδερένιες πόρτες. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα διακοσμητικά καθώς και οι βίδες.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

08010 08011-06

0803008110

Κύλινδροι CISA LOCKING LINE σε όλες τις διαστάσεις, από 54mm (27x27) 
έως 100mm. Οι κύλινδροι υπάρχουν σε brass και nickel φινίρισμα με 3 
ορειχάλκινα κλειδιά. Οι κύλινδροι παραδίνονται κατόπιν παραγγελίας σε 
συστήματα Κ.Α. (ίδιο κλειδί) ή M.K. (master). 

Κύλινδρος με ειδικό ωστήριο (Universal), 60mm (28x32), σε φινίρισμα 
Brass.

Κύλινδρος μισός, ορειχάλκινος με 3 κλειδιά.Κύλινδροι ορειχάλκινοι οβάλ. Οι κύλινδροι παραδίνονται κατόπιν 
παραγγελίας σε συστήματα Κ.Α. (ίδιο κλειδί) ή M.K. (master).

40mm (30x10) σε φινίρισμα Brass 08030-02

40mm (30x10) σε φινίρισμα Nickel 08030-02-12

Kύλινδρος oval 56mm (28x28) 
με 3 ορειχάλκινα κλειδιά 08110-02

Kύλινδρος oval 56mm (28x28) nickel 
με 3 ορειχάλκινα κλειδιά 08110-02-12
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ΛΟΥΚΕΤΑ

21010 21011
Ορειχάλκινα λουκέτα με ματ φινίρισμα, λαιμό από επινικελωμένο 
ενισχυμένο ατσάλι και διπλό σύστημα κλειδώματος. Στην συσκευασία 
περιλαμβάνονται 2 κλειδιά. Η σειρά περιλαμβάνει όλα τα μεγέθη σε 
κοντόλαιμα. Στο κατάστημα μας υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα σε group με το 
ίδιο κλειδί (Κ.Α.).

Ορειχάλκινα λουκέτα με ματ φινίρισμα, λαιμό από επινικελωμένο 
ενισχυμένο ατσάλι και διπλό σύστημα κλειδώματος. Στην συσκευασία 
περιλαμβάνονται 2 κλειδιά. Η σειρά περιλαμβάνει όλα τα μεγέθη σε 
μακρύλαιμα. Στο κατάστημα μας υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα σε group με το 
ίδιο κλειδί (Κ.Α.).

Μακρύλαιμα,  40mm (A=40, D=6,3, L=40) 21011-40
Μακρύλαιμα,  50mm (A=50, D=7,9, L=80) 21011-50

20mm (A=20, D=3.5, L=11.3) 21010-20
25mm (A=25, D=3.9, L=13,1) 21010-25
30mm (A=30, D=4,7, L=16,9) 21010-30
40mm (A=40, D=6,3, L=22,4) 21010-40
50mm (A=50, D=7,9, L=28,7) 21010-50
60mm (A=60, D=9.5, L=34,7) 21010-60
70mm (A=70, D=11, L=36) 21010-70

21610
Συμπαγή λουκέτα τάκου από ορείχαλκο, γυαλισμένο σώμα, επινικελωμένο πίρο από σκληρό ατσάλι και 2 κλειδιά. Kατόπιν παραγγελίας παραδίδονται master (M.K).

21810
Συμπαγή λουκέτα τάκου από ορείχαλκο, γυαλισμένο σώμα, ατσάλινη επένδυση και επινικελωμένο πίρο από σκληρό ατσάλι και 2 κλειδιά. Kατόπιν παραγγελίας 
παραδίδονται master (M.K).

Λουκέτο τάκου 50mm
(A=52mm, C=15mm, D=7.9mm, L=13.50mm, S=14.7) 21610-50
Ετοιμοπαράδοτο σε group με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.) 21610-50KA

Λουκέτο τάκου 63mm
(A=63mm, C=19mm, D=10mm, L=14mm, S=18.5) 21610-63
Ετοιμοπαράδοτο σε group με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.) 21610-63KA

Λουκέτο τάκου 70mm
(A=70mm, C=22mm, D=12mm, L=13.50mm, S=20) 21610-70
Ετοιμοπαράδοτο σε group με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.) 21610-70KA

Λουκέτο τάκου 90mm
(A=90mm, C=35mm, D=12mm, L=18.20mm, S=22.5) 21610-90
Ετοιμοπαράδοτο σε group με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.) 21610-90KA

Λουκέτο τάκου ατσάλινο 65mm
(A=66mm, C=33mm, D=10mm, L=14mm, S=22.7) 21810-65   
Ετοιμοπαράδοτο σε group με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.) 21810-65KA

Λουκέτο τάκου ατσάλινο 80mm
(A=77mm, C=37mm, D=12mm, L=17mm, S=29.2) 21810-80
Ετοιμοπαράδοτο σε group με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.) 21810-80KA

Locking Line
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Με έδρα το Ίσραήλ, ένα από τα γνωστότερα εργοστάσια κυλίνδρων ασφαλείας στην 

Ελληνική αγορά αλλά και παγκοσμίως. Η διεθνής φήμη του εργοστασίου βασίζεται 

στο μοναδικό σχεδιαμό, στα ποιοτικά προϊόντα και στην προσαρμογή με τις νέες ανά-

γκες της αγοράς. Τα προϊόντα του οίκου ακολουθούν τα υψηλότερα διεθνή στάνταρς 

όπως UL, CEN, VDS, SKG, CPC, A2P και ISO9001/2000, ISO14001, SI18001. Από το 

2001, είναι μέλος του ASSA ABLOY GROUP και αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από 

την εταιρεία μας από το 2004. 

ΑΙΣΘΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
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M-60

CRONUS

080202
Kλειδαριά χωνευτή Mul-t-lock με κέντρο 60mm. Τα μπροστινά και τα πίσω 
καπάκια ενώνονται με 4 εσωτερικές βίδες. Το φινίρισμα της κλειδαριάς είναι 
ορειχάλκινο.

Κλειδαριά (deadbolt) από τον MUL-T-LOCK με την ονομασία CRONUS.
Η κλειδαριά:
• Είναι πυράντοχη (ANSI GRADE 2)
• Έχει υψηλής ασφάλειας κύλινδρος εξωτερικά
• Έχει εσωτερικό πομολάκι για γρήγορο κλείδωμα
• Μπορεί να προσαρμοστεί σε κέντρα 60mm και 70mm
• Έχει μηχανισμό κλειδώματος με ατσάλινες μπίλιες
• Διαθέτει προστατευμένη κλειδαρότρυπα
• Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα
• Είναι διαθέσιμη σε φινίρισμα Brass ή Nickel
• Μπορεί να παραδοθεί σε profile 7x7 ή Interactive.

Kλειδαριά Mul-t-lock για τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης 
εμπορευμάτων τύπου coca-cola.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

Οδηγός για την εύκολη τοποθέτηση 
των κλειδαριών CRONUS

081317

235
Κλειδαριά για θωρακισμένη πόρτα MUL-T-LOCK. Κλειδαριά με έξι σημεία 
κλεισίματος, τρεις στρογγυλούς πίρους και γλώσσα. Σε αυτού του τύπου τις 
κλειδαριές τοποθετούνται κύλινδροι με γρανάζι.
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Οι κύλινδροι MUL-T-LOCK υπάρχουν σε διάφορες διαστάσεις και 5 κατηγορίες: 7x7, CLASSIC PRO, MT5+, INTERACTIVE+ και INTEGRATOR. Όλες οι 
κατηγορίες κυλίνδρων του MUL-T-LOCK παραδίδονται από το κατάστημά μας MASTER ή K.A. (KEY ALIKE). Επίσης, όλες οι κατηγορίες κυλίνδρων 
MUL-T-LOCK διατίθενται με σύστημα Break Secure (B.S.), 3 σε 1 και FleX Control.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Κύλινδρος MUL-T-LOCK με την ονομασία FleX Control ο οποίος παρέχει μια βολική, εύκολη και απλή  λύση στο χρήστη που  θέλει να ελέγχει την 
πρόσβαση σύμφωνα με τις ανάγκες του. O κύλινδρος παραδίδεται με 3 κλειδιά με λευκή ένδειξη, 1 κλειδί με μπλε ένδειξη, 1 κλειδί με πράσινη 
ένδειξη και 1 κλειδί με κόκκινη ένδειξη. Στο σύστημα Interactive+ υπάρχουν διαθέσιμες οι διαστάσεις 62mm (31x31) και 81mm (31x50).

BREAK SECURE

3 ΣΕ 1

FLEX CONTROL

Διαθέτουν το σύστημα του 
προεπιλεγμένου σπασίματος (Break 

Secure). Δηλαδή, στην περίπτωση 
διάρρηξης, ο κύλινδρος σπάει στο 

συγκεκριμένο σημείο εμποδίζοντας 
την παραβίαση.

Οι κύλινδροι της κατηγορίας 3 σε 1:
• Έχουν 3 “ζωές”
• Στο σύστημα 7x7 υπάρχουν διαθέσιμες οι διαστάσεις 62mm και 80mm.
• Στο σύστημα Interactive+ υπάρχει διαθέσιμη η διάσταση 80mm (για θωρακισμένη πόρτα).
• Στο σύστημα ΜΤ5+ υπάρχει διαθέσιμη η διάσταση 80mm (για θωρακισμένη πόρτα).

1 κλειδί με κόκκινη ένδειξη 
(3η ζωή) και αντίστοιχη 
κάρτα ιδιοκτησίας.

Τρόπος Λειτουργίας
Κλειδί με λευκή ένδειξη: Δίνεται στους 
χρήστες που θα έχουν πρόσβαση πάντα.

1 κλειδί με κίτρινη ένδειξη (2η ζωή) 
και αντίστοιχη κάρτα ιδιοκτησίας.

Ο κύλινδρος παραδίδεται με 5 κλειδιά 
σφραγισμένα ως εξής:
3 κλειδιά με πράσινη ένδειξη (1η ζωή) 
και αντίστοιχη κάρτα ιδιοκτησίας.

Οι κύλινδροι της κατηγορίας Break Secure 
• O κύλινδρος συνεχίζει να λειτουργεί για τον κάτοχο του και μετά το σπάσιμο.
• Το σύστημα του σπασίματος υπάρχει και στις δυο πλευρές.
• Οι κύλινδροι παραδίδονται με 5 κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας
• Στo σύστημα 7x7 υπάρχουν διαθέσιμες από το κατάστημα μας οι διαστάσεις 
 62mm, 70mm, 75mm, 80mm, 90mm.

Κλειδί με κόκκινη ένδειξη: Όταν 
χρησιμοποιείται από τον χρήστη 

απενεργοποιεί την πρόσβαση στον 
κάτοχο του κλειδιού με την μπλε ένδειξη.

1

4
3

Κλειδί με μπλε ένδειξη: Δίνεται σε 
αυτούς που ο χρήστης επιλέγει να 

έχουν περιορισμένη πρόσβαση.

Κλειδί με πράσινη ένδειξη: Όταν χρησιμοποιείται 
από τον χρήστη ενεργοποιεί την πρόσβαση στον 
κάτοχο του κλειδιού με την μπλε ένδειξη.

2
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CLASSIC PRO
Nέα  πλατφόρμα από τον Mul-T-Lock, πατέντα με ισχύ έως 2028. Ελεγχόμενη αντιγραφή, σύστημα με τηλεσκοπικές μπίλιες και anti-drill προστασία. Οι 
κύλινδροι παραδίνονται με 5 κλειδιά, κάρτα ιδιοκτησίας. Διαθέσιμος σε brass και nickel. Παραδίδονται σε συστήματα Κ.Α. (ίδιο κλειδί) ή M.K. (master).

Σύστημα με τηλεσκοπικές διαιρούμενες 
μπίλιες που προσφέρουν υψηλή αντίσταση 

στις μεθόδους picking & bumping.

Πατενταρισμένες τηλεσκοπικές μπίλιες που 
προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια.

Υψηλή αντίσταση σε 
μεθόδους drilling & pulling.

Ανθεκτικά ελατήρια από 
ανοξείδωτο ατσάλι.

Κλειδιά με μοναδικό, 
πατενταρισμένο κόψιμο.

Ειδικοί ατσάλινοι πίροι 
που παρέχουν υψηλή 
προστασία ενάντια στις 
μεθόδους drilling & pulling.

INTEGRATOR
Η πλατφόρμα INTEGRATOR του MUL-T-LOCK έχει έναν υψηλής 
ακρίβειας μηχανισμό από 7 μπίλιες, anti-drill προστασία και ελεγχόμενη 
αντιγραφή. Οι κύλινδροι παραδίδονται με 5 κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας. 
Παραδίδονται σε συστήματα Κ.Α. (ίδιο κλειδί) ή M.K. (Master).

7x7
Η οικονομική πλατφόρμα του Mul-T-Lock, με 7 μπίλιες, anti-drill προστασία 
και ελεύθερη αντιγραφή. Οι κύλινδροι παραδίδονται σε όλες τις βασικές 
διαστάσεις και σε έκδοση πομόλου. Διαθέσιμος σε brass και nickel με 5 
κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας. Παραδίδονται σε συστήματα Κ.Α. (ίδιο κλειδί) ή 
M.K. (master).

Μπίλιες-μανιτάρια 
για προστασία σε 
μεθόδους picking Κάρτα ιδιοκτησίας

Κλειδί με 
αμφίπλευρη 
λειτουργία

Ενισχυμένη 
αντίσταση 

παραβίασης μέσω 
ενός συνδυασμού 

μοναδικών στοιχείων 
σχεδιασμού. 

Έλεγχος αντιγραφής 
ΜΟΝΟ με κάρτα 
ιδιοκτησίας

Πατενταρισμένο σχέδιο κλειδιού.
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INTERACTIVE+
Οι κύλινδροι της πλατφόρμας Interactive+ έχουν σύστημα με τηλεσκοπικές μπίλιες, ειδική κινούμενη μπίλια, anti-drill προστασία, κάρτα ιδιοκτησίας –είναι 
απαραίτητη για την αντιγραφή των κλειδιών, προστασία αντιγράφων μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα Mul-T-Lock. Παραδίδονται σε συστήματα Κ.Α. (ίδιο 
κλειδί) ή M.K. (master). 

Ειδικός μηχανισμός για 
αποτελεσματική προστασία κατά των 

μεθόδων bumping & picking 

Μετακινούμενη μπίλια για 
μεγαλύτερη ασφάλεια

Διαχρονικά πατενταρισμένο 
σύστημα Mul-T-Lock με ειδική 

interactive μπίλια

ΜΤ5+
Η κορυφαία  πλατφόρμα  του Mul-T-Lock, η οποία εμπεριέχει τρία διαφορετικά συστήματα, τηλεσκοπικές  μπίλιες ,  laser cut και  κινούμενο στοιχείο alpha 
spring.  Οι κύλινδροι παραδίνονται με 5 κλειδιά , σε φινίρισμα nickel. Συνοδεύονται από κάρτα  ιδιοκτησίας, με το πιο απόλυτο σύστημα ελέγχου αντιγράφου.

Σύστημα με τηλεσκοπικές 
διαιρούμενες μπίλιες που 

προσφέρουν υψηλή αντίσταση στις 
μεθόδους picking & bumping.

Πατενταρισμένη προστασία 
Alpha Spring

Πλαϊνός μηχανισμός κλειδώματος, με 
μοναδικά κατασκευασμένες μπίλιες. 

3 συστήματα κλειδώματος
Μπάρα ασφαλείας

Τηλεσκοπικές μπίλιες
Πατενταρισμένη μαγνητική μπίλια με ελατήριο 

1

1 2 3

2
3
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ΛΟΥΚΕΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

CLASSIC & INTERACTIVE 7x7 & INTEGRATOR

Λουκέτο ατσάλινο Νο 8
(A=8mm, B=50mm, C=22mm, D=22mm, E=22mm, F=47mm)

Λουκέτο ατσάλινο Νο 10
(A=9,5mm, B=63mm, C=30mm, D=22mm, E=33mm, F=47mm)
To παραπάνω λουκέτο διατίθεται και με μήκος λαιμού C=63mm και C=102mm

Λουκέτο ατσάλινο Νο 13
(A=12,7mm, B=73mm, C=37mm, D=25mm, E=33mm, F=51mm)

Λουκέτο ατσάλινο Νο 16
(A=15,8mm, B=92mm, C=50mm, D=32mm, E=38mm, F=53mm)

Λουκέτο MUL-T-LOCK 55mm ορειχάλκινο με φινίρισμα DARK NICKEL PLATED
(A=55mm, B=54mm, C=29mm, D=10mm, E=27mm)

Λουκέτα MUL-T-LOCK σε διάφορες διαστάσεις και 3 κατηγορίες: CLASSIC, INTERACTIVE, και 7x7. Όλα τα λουκέτα μπορούν να ενταχθούν στα συστή-
ματα MASTER με κυλίνδρους MUL-T-LOCK. Είναι όλα ασφαλείας, εξαιρετικής ποιότητας, παραδίδονται με τρία κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας.

0AE

B D

C
F

ΚΛΕΙΔΙΑ ΤHUMBTURN
Το κατάστημα μας διαθέτει όλους τους τύπους κλειδιών του εργοστασίου
MUL-T-LOCK όπως προφίλ 006, 050, 7x7, JUNIOR, INTEGRATOR καθώς
και όλα τα προφίλ των κλειδιών INTERACTIVE. Τα κλειδιά διατίθενται είτε με 
πλαστικό κεφάλι ή μεταλλικά (silver nickel). Όλοι οι βασικοί τύποι κλειδιών 
έρχονται τώρα και με πιο μακρύ λαιμό για την περίπτωση που ο κύλινδρος 
MUL-T-LOCK χρησιμοποιείται σε θωρακισμένες πόρτες.

Επαναστατικό σύστημα του MUL-T-LOCK για να μετατρέπετε μόνοι σας
όλους τους κυλίνδρους του οίκου σε κυλίνδρους με πόμολο μειώνοντας
έτσι το stock του καταστήματος σας. Τα πομολάκια υπάρχουν 
ετοιμοπαράδοτα στις εξής διαστάσεις: 30mm, 31mm, 33mm, 35mm, 
40mm, 45mm, 50mm και 60mm σε brass και nickel φινίρισμα.
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ΚΙΤ
Κιτ για την κατασκευή master και Κ.Α. συστημάτων Mul-t-lock.

ΚΡΙΚΟΙ
Kρίκοι για λουκέτα διάστασης 10’’. Αλλάζοντας μόνο τον ατσάλινο κρίκο     
δημιουργείτε λουκέτα μακρύλαιμα με ύψος κρίκου. Διάσταση 63mm και 
102mm.

Διαφημιστικά φυλλάδια στην Ελληνική γλώσσα για τους κυλίνδρους 
Interactive+ και MT5+ δίνονται δωρεάν από το κατάστημα μας.

GEAR
Γρανάζια του MUL-T-LOCK κατάλληλα για κλειδαριές στις οποίες 
τοποθετούνται κύλινδροι με γρανάζι. Σε δύο μεγέθη: με 10 και 13 δόντια
Ακόμα διατίθενται και ειδικά ωστήρια που μετατρέπουν τον κύλινδρο σας
σε κύλινδρο emergency (διπλής λειτουργίας).

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

TIPS

Στη νέα πλατφόρμα intergrator σας 

δίνεται η δυνατότητα νε έχετε και εσείς 

άκοπα κλειδιά!

Οι κύνδροι CLASSIC PRO μπορούν 

να διατεθούν και με προσωπικό 

προφίλ! Επικοινωνήστε μαζί μας για 

περισσότερες πληροφορίες.
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ΜΗΧΑΝΕΣ

COMPACT II
Μηχανή κοπής κλειδιών Mul-t-lock τύπου Classic, Interactive+ χωρίς 
αποκωδικοποιητή.

KC5
Nέα ηλεκτρονική μηχανή κοπής κλειδιών MUL-T-LOCK για όλους τους 
τύπους κλειδιών.

COMPACT 7X7
Μηχανή κοπής κλειδιών MUL-T-LOCK τύπου 7x7 και INTEGRATOR.

Μηχανές κοπής κλειδιών του οίκου Μul-t-lock για εύκολη κατασκευή αντιγράφων μέσω κωδικού.
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Το εργοστάσιο MUL-T-LOCK ITALY ειδικεύεται στην κατασκευή εξαιρετικής 

ποιότητας κλειδαριών για θωρακισμένες πόρτες. Στα προϊόντα του περιλαμ-

βάνονται κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας με κύλινδρο, κλειδαριές με κλειδί 

χρηματοκιβωτίου και κλειδαριές με το πατενταρισμένο σύστημα OMEGA.

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ITALY
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Οι κλειδαριές κυλίνδρου MUL-T-LOCK υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία 
μοντέλων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μηχανισμός υψηλής ακρίβειας με γρανάζια που δίνει το πλεονέκτημα 

στην κλειδαριά να λειτουργεί αθόρυβα και αποκλείει την περίπτωση 
μπλοκαρίσματος.

• Νέας τεχνολογίας καταπέλτης (relock), ο οποίος ενεργοποιείται και 
μπλοκάρει την κλειδαριά απλά και μόνο στην προσπάθεια αφαίρεσης 
του defender, πριν ακόμα φτάσουμε στον κύλινδρο, όπου πολλές φορές 
είναι αργά.

• Αντικαθιστά τους πιο γνωστούς τύπους κλειδαριών ασφαλείας για 
θωρακισμένες πόρτες (ATRA, MOTTURA, CISA, POTENT, SECUREMME, 

GARDESA κ.λπ.) καθώς και ηλεκτρικές.
• Συμβατή με όλους τους κυλίνδρους και τα defender της αγοράς.
• Η κλειδαριά κυλίνδρου MUL-T-LOCK με καταπέλτη είναι πατενταρισμένη 

και η ποιότητά της εγγυημένη από τον MUL-T-LOCK ΊTALY, ένα από 
τα μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής κλειδαριών ασφαλείας για 
θωρακισμένες πόρτες στην Ευρώπη.

Για μια απόλυτα ολοκληρωμένη λύση, μπορείτε να συνδυάσετε την 
κλειδαριά κυλίνδρου με καταπέλτη MUL-T-LOCK που επιλέξατε, με 
έναν κύλινδρο ελεγχόμενης αντιγραφής των κλειδιών και ένα επώνυμο 
defender. Οι κλειδαριές μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν αριστερές ή 
δεξιές και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τύπου CISA, τύπου ATRA, τύπου 
MOTTURA.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

Ένας καταπέλτης
στην ασφάλειά σας

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ CISA TYPE
Κλειδαριές για θωρακισμένες πόρτες με κύλινδρο, τύπου CISA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος επάνω).

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm, 4 πίρους 
και γλώσσα. CTC10328

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 70mm, 4 πίρους 
και γλώσσα. (Οι πίροι και η γλώσσα της κλειδαριάς 
περισσεύουν κατά 13mm  μετατρέποντας 
το κέντρο της σε 70mm). CTC11328

Κλειδαριά με κύλινδρο κέντρο 60mm, 3 πίρους 
και γλώσσα. CTC10337

Ηλεκτρική κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm, 
4 πίρους και γλώσσα. CTC1ES01

ITALY
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ CISA TYPE
Κλειδαριές για θωρακισμένες πόρτες με κύλινδρο, τύπου CISA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος επάνω).

Κλειδαριά διπλή με δυο κυλίνδρους, κέντρο 60mm, γλώσσα και 
ρυθμιζόμενο block. Η κλειδαριά υπάρχει διαθέσιμη. 
με 3 πίρους CTC40337
ή 4 πίρους CTC30328

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm και 5 πίρους χωρίς γλώσσα. 
 CTCΑ0328

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ MOTTURA TYPE
Κλειδαριές για θωρακισμένες πόρτες με κύλινδρο, τύπου MOTTURA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος κάτω).

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm, 3 πίρους και γλώσσα. 
 CTM10337

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 70mm, 3 πίρους και γλώσσα.
(Οι πίροι και η γλώσσα της κλειδαριάς περισσεύουν 
κατά 13mm μετατρέποντας το κέντρο της σε 70mm). CTM11337

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ATRA TYPE
Κλειδαριές για θωρακισμένες πόρτες με κύλινδρο, τύπου ATRA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 70mm και τη γλώσσα του ανοίγματος κάτω).

Κλειδαριά για θωρακισμένες πόρτες με κύλινδρο, κέντρο 70mm, 4 πίρους 
με κενό ανάμεσα τους και γλώσσα, τύπου TESIO. H κλειδαριά έχει θέση για 
κύλινδρο για τη λειτουργία του block, τον οποίο (ανάλογα 
με την περίπτωση) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή όχι. CTT4S01

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 70mm, 4 πίρους και γλώσσα.   
 CTD10528

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm, 4 πίρους και γλώσσα.
 CTM10328

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 70mm, 4 πίρους και γλώσσα.
(Οι πίροι και η γλώσσα της κλειδαριάς περισσεύουν 
κατά 13mm μετατρέποντας το κέντρο της σε 70mm). CTM11328



88

ITALY

 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ MOTTURA TYPE
Κλειδαριές για θωρακισμένες πόρτες με κύλινδρο, τύπου MOTTURA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος κάτω).

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm και 5 πίρους. CTMΑ0328

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm και 3 πίρους. CΤM1S49

Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 70mm και 5 πίρους. CTMΑ1328

Κλειδαριά με κύλινδρο, 3 πίρους και γλώσσα, τύπου GARDESA.
Η κλειδαριά έχει κέντρο 90mm. CG10537A

Κλειδαριά με διπλό κύλινδρο, κέντρο 90mm (τύπου GARDESA), 3 πίρους, 
γλώσσα και σταθερό block. Στην παραγγελία πρέπει να οριστεί 
αν είναι δεξιά ή αριστερή. CG20537

Κλειδαριά με διπλό κύλινδρο, κέντρο 60mm, 3 πίρους,
γλώσσα και ρυθμιζόμενο block. CTΜ40337

Κλειδαριά με διπλό κύλινδρο, κέντρο 70mm, 3 πίρους, γλώσσα και σταθερό 
κλείδωμα. (Οι πίροι και η γλώσσα της κλειδαριάς περισσεύουν 
κατά 13mm μετατρέποντας το κέντρο της σε 70mm). CTM41337

Κλειδαριά με διπλό κύλινδρο, κέντρο 60mm, 4 πίρους, γλώσσα
και σταθερό κλείδωμα. CTΜ30328

Κλειδαριά με διπλό κύλινδρο, κέντρο 70mm, 4 πίρους, γλώσσα και σταθερό 
κλείδωμα. (Οι πίροι και η γλώσσα της κλειδαριάς περισσεύουν 
κατά 13mm μετατρέποντας το κέντρο της σε 70mm). CTΜ31328

TIPS

Η μοναδική κλειδαριά 

όπου ο καταπέλτης «πέφτει» 

πριν σπάσει ο κύλινδρος!
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Οι κλειδαριές OMEGA MUL-T-LOCK υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία 
μοντέλων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ OMEGA

• Ο υψηλής τεχνολογίας μηχανισμός με γρανάζια που διαθέτει 
(κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία) αποκλείει την περίπτωση μπλοκαρίσματος 
της κλειδαριάς παρέχοντας ταυτόχρονα αθόρυβη λειτουργία.

• Η κλειδαριά αντικαθιστά τους πιο γνωστούς τύπους κλειδαριάς 
ασφαλείας θωρακισμένης πόρτας. (CISA, ATRA, MOTTURA, POTENT, 

TESIO, SECUREMME κ.λπ.)
• Παραδίδεται με έναν βασικό συνδυασμό και καινοτομεί με την παροχή 

δύο επιπλέον συνδυασμών αλλαγής. Η αλλαγή μπορεί να γίνει εύκολα 
από τον ίδιο τον χρήστη.

• Πρακτικό πτυσσόμενο κλειδί.
• Εγκεκριμένη από το ΊΤΑΛΊΚΟ “ISTITUTO GIORDANO”.

Οι κλειδαριές μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν αριστερές ή δεξιές και 
χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τύπου CISA, τύπου ATRA, τύπου MOTTURA.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA

Το Α και το ΟΜΕGA 
στην ασφάλειά σας

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA CISA TYPE
Κλειδαριές OMEGA τύπου CISA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm και τη 
γλώσσα του ανοίγματος πάνω).

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm, 4 πίρους και 
γλώσσα. OCPA10328C

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 70mm, 4 πίρους και 
γλώσσα. (Οι πίροι και η γλώσσα της κλειδαριάς 
περισσεύουν κατά 13mm μετατρέποντας το 
κέντρο της σε 70mm). OCPA11328M

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm, 
3 πίρους και γλώσσα. OCPA10337C

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 70mm, 3 πίρους και 
γλώσσα. (Οι πίροι και η γλώσσα της κλειδαριάς 
περισσεύουν κατά 13mm μετατρέποντας το 
κέντρο της σε 70mm). OCPA11337M

TIPS

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΙΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
B.S.T (BLUE SILCENCE 

TECHNOLOGY).

Οι κλειδαριές έχουν υποστεί 

test 500.000 κύκλων 

λειτουργίας

Έχουν εώς και 60% μείωση 

θορύβου σε σχέση με μία 

παραδοσιακή κλειδαριά.

Ένθετο αθόρυβης λειτουργίας 

ανθεκτικό στη φθορά.
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA CISA TYPE
Κλειδαριές OMEGA τύπου CISA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος πάνω).

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm με κύλινδρο, 4 πίρους,
γλώσσα και σταθερό κλείδωμα. OCPA30328M

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA ATRA TYPE
Κλειδαριές OMEGA τύπου ATRA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 70mm και τη γλώσσα του ανοίγματος κάτω).

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 70mm, 4 πίρους με κενό ανάμεσα τους
και γλώσσα, τύπου TESIO. Η κλειδαριά έχει θέση για κύλινδρο 
για τη λειτουργία του block, το οποίο (ανάλογα με την περίπτωση) 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή όχι.  OM4S03

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 70mm, 4 πίρους και γλώσσα.   
 ODPA10528M

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA MOTTURA TYPE
Κλειδαριές OMEGA τύπου MOTTURA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος κάτω.

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm, 3 πίρους και γλώσσα.   
 OMPA10337C

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 70mm, 3 πίρους και γλώσσα. (Οι πίροι και η 
γλώσσα της κλειδαριάς περισσεύουν κατά 13mm 
μετατρέποντας το κέντρο της σε 70mm). OMPA11337M

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm, 4 πίρους και γλώσσα.   
 OMPA10328C

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 70mm, 4 πίρους και γλώσσα. (Οι πίροι και η 
γλώσσα της κλειδαριάς περισσεύουν κατά 13mm 
μετατρέποντας το κέντρο της σε 70mm). OMPA11328M

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm, 5 πίρους, χωρίς γλώσσα.   
 OCPAΑ0328Μ
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA MOTTURA TYPE
Κλειδαριές OMEGA τύπου MOTTURA (όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος κάτω.

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm, 5 πίρους, χωρίς γλώσσα. ΟΜPAA0328M

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm, 3 πίρους, χωρίς γλώσσα. ΟΜ1S27S

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm με κύλινδρο, 3 πίρους,
γλώσσα και ρυθμιζόμενο block. OMPA40337M

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 70mm με κύλινδρο, 3 πίρους, γλώσσα και 
ρυθμιζόμενο block . (Οι πίροι και η γλώσσα της κλειδαριάς περισσεύουν 
κατά 13mm μετατρέποντας το κέντρο της σε 70mm). OMPA4S05M

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 60mm με κύλινδρο, 4 πίρους,
γλώσσα και σταθερό κλείδωμα. OMPA30328M

Κλειδαριά OMEGA, κέντρο 70mm με κύλινδρο, 4 πίρους, γλώσσα και 
σταθερό κλείδωμα . (Οι πίροι και η γλώσσα της κλειδαριάς περισσεύουν 
κατά 13mm μετατρέποντας το κέντρο της σε 70mm). 
  OMPA31328M

Κλειδαριά OMEGA,  3 πίρους και γλώσσα με κέντρο 90mm 
τύπου GARDESA.  OGPA10537
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ MATRIX
Οι κλειδαριές MATRIX με κλειδί χρηματοκιβωτίου του MUL-T-LOCK ITALY υπάρχουν στα 3 βασικά μοντέλα (τύπου CISA, τύπου ATRA, τύπου MOTTURA). 
Ο συνδυασμός της κλειδαριάς αλλάζει πολύ εύκολα με το ειδικό κιτ Matrix κάρτα SIM. Οι κλειδαριές μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν αριστερές ή δεξιές.

  

MATRIX CISA TYPE
Κλειδαριές MATRIX τύπου CISA (όλες οι 
κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 
60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος πάνω).
Κλειδαριά ΜΑΤRΊΧ, κέντρο 60mm, 4 πίρους και 
γλώσσα. 
 DC10328C

MATRIX ATRA TYPE MATRIX MOTTURA TYPE
Κλειδαριές MATRIX τύπου ATRA (όλες οι 
κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 
70mm και τη γλώσσα του ανοίγματος κάτω).
Κλειδαριά ΜΑΤΡΊΧ, κέντρο 70mm, 4 πίρους και 
γλώσσα.
 DD10528C

Κλειδαριές MATRIX τύπου MOTTURA (όλες οι 
κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 
60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος κάτω).
Κλειδαριά MATRIX, κέντρο 60mm, 4 πίρους και 
γλώσσα.
 DM10328C

Κλειδαριά EXAGONO με σύστημα OMEGA PLUS κατάλληλη για ξύλινες 
πόρτες, αλουμινόπορτες καθώς και σιδηρόπορτες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ EXAGONO OMEGA PLUS

• Ενσωματωμένο defender προστασίας του κυλίνδρου OMEGA PLUS
• Πλάκα μαγγανίου για την προστασία του μηχανισμού κλειδαριάς
• Αντικαθιστά κλειδαρίες με κέντρο 50mm καθώς και 60mm 
• Ο υψηλής τεχνολογίας μηχανισμός με γρανάζια που διαθέτει 

(κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία) αποκλείει την περίπτωση μπλοκαρίσματος 

της κλειδαριάς παρέχοντας ταυτόχρονα αθόρυβη λειτουργία.
• Kατάλληλη για αντικατάσταση, με εύκολο τρόπο, των πιο γνωστών 

κλειδαριών της αγοράς που χρησιμοποιούν το κλασικό κλειδί τύπου 
χρηματοκιβωτίου όπως CISA, SECUREMME, JUWEL κ.α. 

• Παραδίδεται με έναν βασικό συνδυασμό και καινοτομεί με την παροχή 
δύο επιπλέον συνδυασμών αλλαγής. Η αλλαγή μπορεί να γίνει εύκολα 
από τον ίδιο τον χρήστη.

• Πρακτικό πτυσσόμενο κλειδί.
• Εγκεκριμένη από το ΊΤΑΛΊΚΟ “ISTITUTO GIORDANO”.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ EXAGONO
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Κιτ αλλαγής συνδυασμού κλειδαριάς MATRIX. Το κιτ περιλαμβάνει 
3 καινούργια κλειδιά 100mm, την κάρτα SIM και τον ειδικό εξωλκέα. DCM

Το ίδιο κιτ υπάρχει και σε ομάδες με το ίδιο κλειδί. DCC-KA

Τρόπος αλλαγής κάρτας SIM σε κλειδαριές MATRIX.

ΚΙΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ MATRIX

   

ΚΛΕΙΔΙΑ MATRIX
Γνήσια κλειδιά MATRIX

Με μήκος 100mm. DMG

Με μήκος 110mm. DLG

   

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Προστατευτικό Κλειδιού ΩMEGA. 3D Copy 
Protection και Προστασία Φθοράς. 

      

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
WM10B
Eιδική κλειδαριά (plexiglass) επίδειξης με 
διαφανή επιφάνεια καθώς και την αντίστοιχη 
βάση της για κλειδαριές Omega ή κυλίνδρου 
(LOS).

Διαφημιστικά φυλλάδια στην ελληνική γλώσσα για 
τις κλειδαριές OMEGA PLUS, LOS και EXAGΩΝΟ 
δίνονται δωρεάν από το κατάστημά μας

   

WA
Πρόσωπα στήριξης για τις κλειδαριές MUL-
T-LOCK υπάρχουν διαθέσιμα για όλους τους 
τύπους κλειδαριών.

   

A704-00
Σετ πλάκες μαγγανίου που μπορούν να 
τοποθετηθούν εσωτερικά σε όλες τις κλειδαριές 
τύπου OMEGA και καθιστούν τις κλειδαριές
αδιάρρηκτες.

Μόνο από τα Omega Point
εγγύηση

www.mul- t - lock.com

Εξουσιοδοτηµένο
κατάστηµα Omega Point

Κλειδαριά θωρακισµένης
πόρτας µε απόλυτο έλεγχο
στην αντιγραφή κλειδιών

Το Α και το
στην ασφάλειά σας

4selido OMEGA final 1:4selido new 9/10/12 10:03  Page 1

Μόνο από τον
Μul-t-lock Italy

κλειδαριές κυλίνδρου
µε νέο σύστηµα καταπέλτη

www.mul- t - lock.com

Κατάστηµα πώλησης κλειδαριών
κυλίνδρου Mul-t-lock Italy

Νέα κλειδαριά κυλίνδρου
για θωρακισµένες πόρτες
µε γρανάζια και καταπέλτη

Ένας καταπέλτης
στην ασφάλειά σας

4selido LOS 1:4selido new  18/10/12  10:52  Page 1

www.mul- t - lock.com

Κατάστηµα πώλησης
Exagono Omega Plus

Καινούριο νόηµα στην ασφάλειά σας

Κλειδαριά Exagono Omega Plus απ’τον οίκο MUL-T-LOCK

Η EXAGONO OMEGA PLUS είναι µία κλειδαριά ειδικά σχεδιασµένη για να προ-
σφέρει επιπλέον ασφάλεια σε απλές πόρτες αλλά και ειδικές κατασκευές.

Όπως λέει και το όνοµα της, η συγκεκριµένη κλειδαριά είναι βασισµένη στο
µηχανισµό της πιο επιτυχηµένης κλειδαριάς της αγοράς για θωρακισµένες
πόρτες, την OMEGA PLUS.

∆ιατηρώντας τα επιτυχηµένα και πρωτοποριακά χαρακτηριστικά της OMEGA
PLUS, όπως µηχανισµός µε γρανάζια, εύκολη αλλαγή συνδυασµού και προ-
στασία αντιγράφων, δίνει ασφαλή λύση σε ξύλινες πόρτες, ειδικές κατα-
σκευές, ασανσέρ, σιδερένιες πόρτες κ.λ.π.

Η ΕΧΑGONO OMEGA PLUS µπορεί να αντικαταστήσει, µε εύκολο τρόπο τις
πιο γνωστές κλειδαριές της αγοράς που χρησιµοποιούν το κλασικό κλειδί
τύπου χρηµατοκιβωτίου όπως CISA-SECUREMME-JUWEL κ.α.

Η κλειδαριά διαθέτει, 4 πίρους µε εξαγωνικό σχήµα, ενσωµατωµένο
defender προστασίας του κυλίνδρου OMEGA PLUS καθώς και
πλάκα µαγγανίου για την προστασία του µηχανισµού της κλει-
δαριάς.

Το Α και τοΩστην ασφάλειάς σας έρχεται τώρα από την

• Ο υψηλής τεχνολογίας µηχανισµός µε γρανάζια
που διαθέτει (κατοχυρωµένη ευρεσιτεχνία) απο-
κλείει την περίπτωση µπλοκαρίσµατος της κλει-
δαριάς παρέχοντας ταυτόχρονα αθόρυβη
λειτουργία.

• Αντικαθιστά τους πιο γνωστούς τύπους κλειδαριών
4ων στροφών για ξύλινες πόρτες (CISA, SE-
CUREMME, JUWEL). Επίσης µπορεί να τοποθετη-
θεί σε ειδικές κατασκευές για πόρτες αλουµινίου,
σιδερένιες, ασανσέρ κ.ά.

• Παραδίδεται µε ενσωµατωµένο defender, πλάκα
µαγγανίου και µε έναν βασικό συνδυασµό κλει-
διών.

• Καινοτοµεί µε την παροχή δύο επιπλέον συν-
δυασµών αλλαγής. Η αλλαγή µπορεί να γίνει εύ-
κολα από τον ίδιο τον χρήστη.

• Πρακτικό πτυσσόµενο κλειδί.

• Εγκεκριµένηαπό το ΙΤΑΛΙΚΟ “ISTITUTOGIORDANO“

Πλεονεκτήµατα της κλειδαριάς
Exagono Omega Plus

Exagono Omega Plus
Κλειδαριά ασφαλείας µε 4 πίρους

και απόλυτο έλεγχο
στην αντιγραφή κλειδιών

12x16 new:Layout 1 28/11/12 14:14 Page 1

Για κλειδιά 83mm
Για κλειδιά 93mm      LCAPCOG
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ΜΠΑΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΕΜC
Σειρά EMC με μήκος 2,25m με κύλινδρο και πόμολο σε δύο φινιρίσματα 
άσπρο και καφέ. H μπάρα έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε πόρτες 
αλουμινίου. Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται ο κύλινδρος και τα κυπριά.

ΣΕΙΡΑ ΕΜΑ

KYΠΡΙΑ MINI BARS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MINI BARS

Kάθετες ατσάλινες μπάρες από τον οίκο MUL-T-LOCK που δίνουν επιπλέον 
λύσεις ασφαλείας σε παράθυρα και πόρτες.
Σειρά EMA με μήκος 1,5m και 2m, σε δύο φινιρίσματα άσπρο και καφέ. O 
κύλινδρος και τα κυπριά δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Tα διάφορα κυπριά που διευκολύνουν την τοποθέτηση των MINI BARS 
παραγγέλνονται ξεχωριστά.

Πίνακας διάφορων εφαρμογών mini-bars.

EMA1500B
  
EMA1500M
  
EMA2000B
  
EMA2000M

EMC2250B
  
EMC2250M

TIPS

Οι μπάρες παραδίδονται 

κατόπιν παραγγελίας.
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Ο οίκος DISEC ιδρύθηκε από τον Pier Luigi Oliana με 

σκοπό να δημιουργήσει καινούρια συστήματα προστασί-

ας για τις κλειδαριές. Πολύ γρήγορα κατέκτησε μία ηγε-

τική θέση στην αγορά χάρη στις καινοτόμες και εφαρ-

μοσμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες 

απαιτήσεις παγκοσμίως για ασφάλεια. Ο DISEC διαθέτει 

μία μεγάλη γκάμα προϊόντων προστασίας κατά των δι-

αρρήξεων και των βανδαλισμών (defender, μαγνητικά 

defender, διάφορα προστατευτικά, διακοσμητικά και ερ-

γαλεία χρήσιμα για τους κλειθροποιούς). Η παραγωγή 

των προϊόντων πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου  στην 

Ίταλία, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που εξα-

σφαλίζουν ποιότητα και ακρίβεια, πιστοποιημένη με τα 

ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. Ο DISEC έχει πε-

ράσει τα τεστ αντοχής κατά των διαρρήξεων επιπέδου 

grade 4 of the Istituto Giordano.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
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DISEC MOTORLOCKDISEC MOTORLOCK

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ACCESS CONTROL

Aυτόματο κλείδωμα;
Έχουμε την λύση!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Διαστάσεις: 66x65x70mm
• Τροφοδοσία χωρίς μπαταρία. Τροφοδοτικό: 12V 

DC – 1A-200W
• Μέγιστη ροπή στρέψης: 2,6 N/m (27kg/cm).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
• Αυτόματο κλείδωμα με το κλείσιμο της πόρτας
• Άνοιγμα από την έξω πλευρά με το κλειδί ή σε 

συνεργασία με access control.
• Άνοιγμα για έξοδο με ενσωματωμένο κουμπί εξόδου.
• Ενσωματωμένος διακόπτης προγραμματισμού και 

απενεργοποίησης.
• Ενδεικτικό LED λειτουργιών
• Λειτουργία ημέρας
• Ηχητικό σήμα ανοίγματος.

ΙΣΧΥΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Βηματικός ηλεκτρονικός κινητήρας (step motor)
• Ομαλή χειροκίνητη λειτουργία ΧΩΡΊΣ αντίσταση
• Απουσία γραναζιών
• Εφαρμογή σε ΟΛΕΣ τις κλειδαριές κυλίνδρου
• Δυνατότητα συνεργασίας με άλλα ACCESS CONTROL

Yale Sclak

Πληκτρολόγιο Yale

Ν120
FS Access 

πληκτρολόγιο & 
καρταναγνώστης

Ν180SS
FS Access 

αδιάβροχος 
καρταναγνώστης

ΝΤ09
FS Access 

καρταναγνώστης 
με πληκτρολόγιο αφής

…και άλλα

{ }
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}

Aυτόματο κλείδωμα;
Έχουμε την λύση!

BAΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΟΡΑΣ
Το βασικό πακέτο Motorlock περιλαμβάνει: 
• Μία Συσκευή Motorlock
• Δύο Καλώδια: Α4207 και Α4209
• Έναν σένσορα πόρτας
• Βίδες και Εξαρτήματα στερεώσης Motorlock στην 

πόρτα
• Coupling-εξάρτημα σύνδεσης Motorlock με κύλινδρο
• Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης στα ελληνικά

MOTORLOCK

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A4090
Εσωτερική Ροζέτα Διαθέσιμη σενίκελ ματ φινίρισμα. 
Κατόπιν παραγγελίας: μπρονζέκαι χρυσό

KTMTLALM
Ηλεκτρονική πλακέτα σύνδεσης 

A4113
Μετασχηματιστής

ΚΤ4202
Ειδικό εξάρτημα σύνδεσης Motorlockμε άξονα κυλίνδρου σε 
περίπτωση που δεν ευθυγραμμίζονται σωστά 

MOTORLOCK 
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΊΑ

Στο Motorlock υπάρχει η 
επιπλέον δυνατότητα να 
παραδίδεται και στη νέα, 
αναβαθμισμένη έκδοση 
όπου λειτουργεί με 
μπαταρία.
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MG850 RIF 030
Μαγνητική κλειδαριά βαρέως τύπου για τις πλαϊνές και πίσω πόρτες, 
φορτηγών, ημιφορτηγών κ.λπ. με τρεις θέσεις λειτουργίας.
Εύκολη τοποθέτηση, μεγάλη αντοχή. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης GPS για 
εντοπισμό του φορτηγού σε περίπτωση κλοπής. Δυνατότητα ειδοποίησης με 
SMS σε περίπτωση κλοπής. Παραδίδεται με δύο μαγνητικά κλειδιά.  

Ειδική κλειδαριά από το Disec. Λειτουργεί με οποιοδήποτε μισό κύλινδρο 
(30x10). Ίδανική για πόρτες, ρολά, καγκελόπορτες, τροχόσπιτα, φορτηγά 
κ.λπ. Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται ο κύλινδρος.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

Ο κύλινδρος 30χ10 
δεν περιλαμβάνεται

GLC70
BULLET κλειδαριά με μισό κύλινδρο. Κλειδαριά 
για γυάλινη πόρτα με κλείδωμα μέσα-έξω. Για 
τζάμια πάχους εώς 12mm. Στις κλειδαριές 
αυτές μπορεί να τοποθετηθεί μισός κύλινδρος 
της επιλογής σας (δεν περιλαμβάνεται). 
Διατίθεται σε νίκελ φινίρισμα.

GLΕ70
BULLET κλειδαριά με κυλινδράκι ABLOY. 
Κλειδαριά για γυάλινη πόρτα για κλείδωμα 
μέσα-έξω. Για τζάμια πάχους έως 12mm. 
Στις κλειδαριές αυτές συμπεριλαμβάνεται το 
κυλινδράκι Abloy. 

GLM70
Bullet κλειδαριά με μαγνητικό κλειδί. Κλειδαριά 
για γυάλινη πόρτα με κλείδωμα μέσα-έξω. Για 
τζάμια πάχους έως 12mm. Παραδίδεται με 2 
μαγνητικά κλειδιά. 
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MG 600
Ατσάλινο λουκέτο τάκου με δύο μαγνητικά 
κλειδιά.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάκος 100mm
• Πίρος από ατσάλι inox 12mm με ειδική 

επεξεργασία κατά του κοψίματος
• Άνοιγμα τάκου 3,6mm
• Σώμα inox συμπαγές
• Μαγνητικός συνδυασμός με 6 δίσκους
• Συμπεριλαμβάνονται 2 μαγνητικά κλειδιά
• Δυνατότητα αλλαγής συνδυασμού καθώς και 

ΚΑ.

MG 610
Λουκέτο δισκοφρένου μηχανής με δύο 
μαγνητικά κλειδιά.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Διάσταση 50mm
• Πίρος από ατσάλι inox 12mm με ειδική 

επεξεργασία κατά του κοψίματος
• Σώμα inox συμπαγές
• Μαγνητικός συνδυασμός με 6 δίσκους
• Πάχος δίσκου 7mm
• Συμπεριλαμβάνονται 2 μαγνητικά κλειδιά
• Δυνατότητα αλλαγής συνδυασμού καθώς και 

ΚΑ.

MG 610-ALARM (SAFY)
Το SAFY είναι το τελευταίας γενιάς μαγνητικό 
λουκέτο δισκοφρένου μηχανής. Συνδυάζει 
άριστα το ηλεκτρονικό με το μηχανικό κομμάτι.
Παραδίδεται με 2 μαγνητικά κλειδιά και 
συναγερμό. Κάνοντας λήψη της ειδικής 
εφαρμογής και μέσω της λειτουργίας Bluetooth 
του κινητού, ο ιδιοκτήτης ειδοποιείται άμεσα για 
κάθε απόπειρα κλοπής. 

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Διαστάσεις: 102x65x35
• Διάσταση 50mm
• Πύρρος από ατσάλι inox 12mm με ειδική 

επεξεργασία κατά του κοψίματος
• Σώμα inox συμπαγές
• Μαγνητικός συνδυασμός με 6 δίσκους
• Πάχος δίσκου 7mm
• Συμπεριλαμβάνονται 2 μαγνητικά κλειδιά
• Δυνατότητα αλλαγής συνδυασμού καθώς και 

ΚΑ.

ΛΟΥΚΕΤΑ

ΡΟΖΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
Ροζέτες και defender για θωρακισμένες πόρτες με κλειδαριά κυλίνδρου αλλά και για απλές ξύλινες πόρτες.

Α0877
Ροζέτα κυλίνδρου τετράγωνη ελαφρύ τύπου με 
εξωτερικές βίδες για ξύλινες πόρτες. 
Διατίθεται σε:
 
Nickel A0877-F6
Χρυσό A0877-F9

Α1158
Ροζέτα κυλίνδρου θωρακισμένης πόρτας ελαφρύ 
τύπου, με εξωτερικές βίδες. Διατίθεται σε:

Nickel A1158-F6 
Bronze A1158-F7
Χρυσό A1158-F9

Α1472
Ροζέτα κυλίνδρου θωρακισμένης πόρτας βαρύ 
τύπου, μασίφ ορειχάλκινη, σε σχήμα οβάλ, με 
βίδες. Διατίθεται σε:
 
Nickel Α1472-F6
Μπρονζέ Α1472-F7
Χρυσό Α1472-F9
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Α1608
Ροζέτα κυλίνδρου εσωτερική τετράγωνη για 
τις παλιές κλειδαριές ATRA. Διατίθεται σε δεξιά 
(DX) και αριστερή (SX) και σε:
  
Nickel A1608-F6
Μπρονζέ A1608-F7
Χρυσό A1608-F9

Α1893
Ροζέτα κυλίνδρου εσωτερική τετράγωνη
για τις παλιές κλειδαριές MOTTURA. Διατίθεται 
σε δεξιά (DX) και αριστερή (SX) και σε:
  
Nickel A1893-F6
Μπρονζέ A1893-F7
Χρυσό A1893-F9

Α2493
Ροζέτα κυλίνδρου εσωτερική, μεγάλη με βίδες. 
Διατίθεται σε:
  
Nickel A2493-F6
Μπρονζέ A2493-F7
Χρυσό A2493-F9

KI1903P
Ροζέτα κυλίνδρου-πομόλου μονοκόμματη με 
πλαστική βάση. Διατίθεται σε:

Nickel ΚΊ1903P-F6
Μπρονζέ ΚΊ1903P-F7
Χρυσό ΚΊ1903P-F9
Nickel Γυαλιστερό ΚΊ1903P-IC

KI1944P
Ροζέτα κυλίνδρου, μονοκόμματη, με πλαστική 
βάση, “τυφλή”. Διατίθεται σε:

Nickel ΚΊ1944Ρ-F6
Μπρονζέ ΚΊ1944Ρ-F7
Χρυσό ΚΊ1944Ρ-F9

KI2115P
Ροζέτα εξωτερική, μονοκόμματη, με πλαστική 
βάση για κλειδαριές κυλίνδρου όπου έχει 
τοποθετηθεί defender με διάμετρο 50mm.
Διατίθεται σε:

Nickel ΚΊ2115P-F6
Μπρονζέ ΚΊ2115P-F7
Χρυσό ΚΊ2115P-F9

KI2820P
Ροζέτα εσωτερική μονοκόμματη με πλαστική 
βάση για κλειδαριές κυλίνδρου TESIO.

Nickel KI2820P-F6 

Μπρονζέ  KI2820P-F7
Χρυσό  KI2820P-F9

KI3465P
Ροζέτα εξωτερική μονοκόμματη με πλαστική 
βάση για κλειδαριές κυλίνδρου TESIO.

Nickel  KI3465P-F6
Μπρονζέ  KI3465P-F7
Χρυσό  KI3465P-F9

KT065
Ροζέτα κυλίνδρου θωρακισμένης πόρτας βαρύ 
τύπου με πλαστική βάση. Διατίθεται σε:

Nickel ΚΤ065-F6
Μπρονζέ ΚΤ065-F7
Χρυσό ΚΤ065-F9
Nickel Γυαλιστερό ΚΤ065-OC
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BASE
Οικονομικό Defender για θωρακισμένες 
πόρτες με την ονομασία BASE. Στη συσκευασία 
περιλαμβάνονται οι βίδες στήριξης και η 
διακοσμητική ροζέτα. Διατίθεται σε:
  
Nickel BD16PE-A6
Μπρονζέ BD16PE-A7
Χρυσό BD16PE-A9

DEFENDER ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

SFERIK ROK
Defender για θωρακισμένες πόρτες, με 
επαναστατικό design με την ονομασία SFERIK σε 
έκδοση ROK. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 
οι βίδες στήριξης και η διακοσμητική ροζέτα. 
Διατίθεται σε:

Nickel BDS16P-A6
Μπρονζέ BDS16P-A7
Χρυσό BDS16P-A9

BDS74
Ειδικό defender κατάλληλο ΜΟΝΟ για κλειδαριές 
Dierre μαζί με την διακοσμητική ροζέτα του. H 
διάμετρος της τρύπας είναι 42,5mm. Διατίθεται 
σε:

Nickel BDS74-AT
Μπρονζέ BDS74-AB
Χρυσό BDS74-AL

ΜΟΝΟLITO ROK SFERIK
To Defender ΜΟΝΟLITO σε έκδοση ROK SFERIK διαθέτει:

• Ροζέτα κατά του βανδαλισμού
• Σώμα από επισκληρυμένο ατσάλι

• Ατσάλινο ρότορα με άνοιγμα κλειδαρότρυπας 3,5mm (κατά του σπασίματος)
• Ρυθμιζόμενο μήκος
• Σχήμα SFERIK κατά του σπασίματος
• Μπροστινή επιφάνεια ROK κατά του τρυπήματος

Για να τοποθετηθεί σε θωρακισμένες πόρτες, θα πρέπει ο κύλινδρος 
να απέχει από την κλειδαριά τουλάχιστον 13mm. Διατίθεται σε:

Nickel BD200-AT
Μπρονζέ BD200-AB
Χρυσό BD200-A2
Cromo Lucido BD200-AC

Το ίδιο Defender για κλειδαριές Dierre διατίθεται σε:

Μπρονζέ BD300-AB

ΦΟΡΕΣ 
ΠΊΟ ΑΝΘΕΚΤΊΚΕΣ 
ΒΊΔΕΣ

ΠΡΟΑΊΡΕΤΊΚΑ

Το ίδιο Defender και σε έκδοση με ελατήριο για πιο εύκολη 
τοποθέτηση, διατίθεται σε:

Nickel BS200-AT
Μπρονζέ BS200-AB
Χρυσό BS200-A2



102

ΜΟΝΟLITO KRIPTON
To Defender ΜΟΝΟLITO KRIPTON σε έκδοση SFERIK-ROK διαθέτει:

• Ροζέτα κατά του βανδαλισμού
• Σώμα από επισκληρυμένο ατσάλι
• Ατσάλινο ρότορα με άνοιγμα κλειδαρότρυπας 3,5mm (κατά του σπασίματος)
• Ρυθμιζόμενο μήκος
• Σχήμα SFERIK κατά του σπασίματος
• 4 μπάρες καρβιδίου κατά του τρυπήματος

Για να τοποθετηθεί σε θωρακισμένες πόρτες, θα πρέπει ο κύλινδρος 
να απέχει από την κλειδαριά τουλάχιστον 13mm. Διατίθεται σε:

Nickel BKS200-AT
Μπρονζέ BKS200-AB
Χρυσό BKS200-A2

Το ίδιο Defender και σε έκδοση SUPER TOP για επιπλέον αντίσταση 
σε ποτηροτρύπανα και διαρρηκτικά. Διατίθεται σε:

Nickel BD290-AT
Μπρονζέ BD290-AB
Χρυσό BD290-A2

ΦΟΡΕΣ 
ΠΊΟ ΑΝΘΕΚΤΊΚΕΣ 
ΒΊΔΕΣ

ΠΡΟΑΊΡΕΤΊΚΑ
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MG3551
Μαγνητικό Defender κυλίνδρου, με την ονομασία MAG3G, βαρύ τύπου, με 
συρόμενο πορτάκι. Διατίθεται σε:
Brass (O2)
Nickel (OT)
Bronze (FB)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ! 
Υπάρχει ειδική υποδοχή στα μαγνητικά κλειδιά έτσι ώστε να προσαρμόζεται και 

το μηχανικό κλειδί!
Προσοχή!!! Το ειδικό κάλυμμα διατίθεται ξεχωριστά και για συγκεκριμένους 
τύπους κλειδιών (CISA, SECUREMME, EVVA).
Επιπλέον, υπάρχει ξεχωριστά η βάση του defender, για να μπορείτε να 
μετατρέπετε όλα τα υπάρχοντα defender σε μαγνητικά! Διατίθεται σε:
Brass (O2)
Nickel (OT)
Bronze (FB)

MONOLITO ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
Μαγνητικό Defender τύπου Monolito (βιδωτό) για κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας με κύλινδρο. 
Διατίθεται σε:

Nickel MRM29-AT
Μπρονζέ MRM29-A5
Χρυσό MRM29-A2

ΜΑ-ΤΑF
Ειδικό Defender MONOLITO για τον κύλινδρο 
ICS του οίκου EVVA με τη λειτουργία TAF 
(ελεγχόμενη πρόσβαση). Στη συσκευασία 
περιλαμβάνεται η εξωτερική ροζέτα. 
Διατίθεται σε:

Brass (A2) 
Μπρονζέ (AB) 
Nickel (AT) 

DEFENDER ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

OR02BD54
Defender κυλίνδρου για ξύλινες πόρτες, με ελατήριο και ρότορα κατάλληλο 
για όλους τους τύπους κυλίνδρων. Ο κύλινδρος μπορεί να περισσεύει από 
την κλειδαριά maximum 16mm. Διατίθεται σε:

Χρυσό OR02-AL

Defender κυλίνδρου για ξύλινες πόρτες, με ρότορα κατάλληλο για όλους 
τους τύπους κυλίνδρων. Ο κύλινδρος μπορεί να περισσεύει από την 
κλειδαριά maximum 8mm. Διατίθεται σε:

Nickel BD54D1-AT Μπρονζέ  BD54D1-A7 Χρυσό BD54D1-AL
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OP29
Το σύστημα έχει εξωτερικά μονοκόμματη πλάκα 
και εσωτερικά χειρολαβή. Η απόσταση μεταξύ 
κέντρο κυλίνδρου και κέντρο πομόλου μπορεί 
να είναι:
85mm. Διατίθεται σε: 
Λευκό, Χρυσό, Νίκελ και Μαύρο OP29S1I

92mm. Διατίθεται σε: 
Χρυσό και Νίκελ OP29S1D

OP31
Το σύστημα έχει εξωτερικά και εσωτερικά 
χειρολαβή. Η απόσταση μεταξύ κέντρο 
κυλίνδρου και κέντρο πομόλου μπορεί να είναι:
85mm. Διατίθεται σε: 
Λευκό, Νίκελ και Χρυσό OP31S1I

92mm. Διατίθεται σε: 
Λευκό OP31S1D

OP36
Το σύστημα έχει εξωτερικά πόμολο fix (μόνο 
για τράβηγμα) και εσωτερικά χειρολαβή. Η 
απόσταση μεταξύ κέντρο κυλίνδρου και κέντρο 
πομόλου μπορεί να είναι:
72mm. Διατίθεται σε: 
Νίκελ OP36S1G

85mm. Διατίθεται σε: 
Λευκό, Νίκελ και Χρυσό OP36S1I

92mm. Διατίθεται σε: 
Χρυσό και Νίκελ OP36S1D

ΠΟΜΟΛΑ ΜΕ DEFENDER
Ζευγάρι πόμολα από μασίφ αλουμίνιο που στην εξωτερική πλευρά διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο defender. Το πλάτος της πλάκας είναι 35mm, το εξωτερικό 
πάχος 12mm και το εσωτερικό πάχος 8mm. Το σύστημα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των κλειδαριών και αποτελεί ιδανική λύση για την ενίσχυση των 
ήδη υπαρχόντων κλειδαριών.

DEFENDER ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΠΟΡΤΑΣ

BG80008
Ειδικό στενό defender για πόρτες αλουμινίου και 
σιδερόπορτας όπου οι κλειδαριές δεν μπορούν 
να έχουν defender με περαστές βίδες. To πάχος 
του είναι 8mm. Διατίθεται σε:

Nickel BG80008-F6
Λευκό BG80008-FW
Χρυσό BG80008-F9

RX51
RX51-Defender ειδικό για πόρτες αλουμινίου. 
Εύκολη εγκατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι ΜΟΝΟ για 
αρχική τοποθέτηση. Η πόρτα δεν χρειάζεται να 
τρυπηθεί με το σχήμα του κυλίνδρου.

SG08-IT
Defender για πόρτες αλουμινίου με στενό 
προφίλ, σε nickel φινιρισμα.
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ΡΟΖΕΤΕΣ ΚΑΙ DEFENDER ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
Ροζέτες και defender για θωρακισμένες πόρτες με κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου αλλά και για απλές ξύλινες πόρτες.

A1243
Ροζέτα εξωτερική με βίδες, ελαφρύ τύπου, 
universal, σε σχήμα οβάλ. Διατίθεται σε:

Nickel Α1243-F6
Μπρονζέ Α1243-F7
Χρυσό Α1243-F9

A1758
Ροζέτα βαρύ τύπου για κλειδί χρηματοκιβωτίου, 
μασίφ ορειχάλκινη, σε σχήμα οβάλ, με βίδες.
Διατίθεται σε:

Μπρονζέ Α1758-F7

A1911
Ροζέτα βαρύ τύπου για κλειδί χρηματοκιβωτίου, 
τετράγωνη, με εξωτερικές βίδες. Διατίθεται σε:

Μπρονζέ A1911-F7

KI026P
Ροζέτα για κλειδί χρηματοκιβωτίου, εσωτερική, 
μονοκόμματη με πλαστική βάση και πορτάκι.
Διατίθεται σε:

Μπρονζέ ΚI026P-F7

MG220
Μαγνητικό defender συρταρωτό, για κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας με κλειδί χρηματοκιβωτίου σε 
χρυσό χρώμα.

KI027P
Ροζέτα για κλειδί χρηματοκιβωτίου, εξωτερική, 
μονοκόμματη με πλαστική βάση. Διατίθεται σε:

Μπρονζέ ΚI027P-F7
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ΡΟΖΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA
Ροζέτες και defender για θωρακισμένες πόρτες με κλειδί OMEGA. 

A1933
Ροζέτα OMEGA βαρύ τύπου, μασίφ ορειχάλκινη, 
σε σχήμα οβάλ, με βίδες. Διατίθεται σε:

Nickel Α1933-F6
Μπρονζέ Α1933-F7
Χρυσό Α1933-OLΖ

A1934
Ροζέτα OMEGA εσωτερική, τετράγωνη, με 
βίδες, για τις παλιές κλειδαριές Atra. Διατίθεται 
σε δεξία (DX) ή αριστερή (SX) και σε:

Nickel  A1934-F6
Μπρονζέ A1934-F7
Χρυσό A1934-F9

A2111
Ροζέτα OMEGA ελαφρύ τύπου, εξωτερική, με 
βίδες. Διατίθεται σε:

Nickel Α2111-F6
Μπρονζέ Α2111-F7
Χρυσό Α2111-F9

A2118
Ροζέτα OMEGA ελαφρύ τύπου, εξωτερική, 
μεγάλη, με βίδες. Διατίθεται σε:

Nickel Α2118-F6
Μπρονζέ Α2118-F7
Χρυσό Α2118-F9

ΚΙ2135P
Ροζέτα OMEGA βαρύ τύπου, μεγάλη, με 
πλαστική βάση. Διατίθεται σε:

Nickel ΚΊ2135Ρ-F6
Nickel γυαλιστερό ΚΊ2135Ρ-OC
Μπρονζέ ΚΊ2135Ρ-F7
Χρυσό ΚΊ2135Ρ-F9

ΚΙ2277P
Ροζέτα OMEGA βαρύ τύπου, μεγάλη, με 
πλαστική βάση και πορτάκι. Διατίθεται σε:

Nickel KI2277P-F6
Μπρονζέ KI2277P-F7
Χρυσό KI2277P-F9

ΚΤ2112
Ροζέτα OMEGA βαρύ τύπου, εξωτερική, με 
πλαστική βάση. Διατίθεται σε:

Nickel ΚΤ2112-F6
Nickel γυαλιστερό ΚΤ2112-OC
Μπρονζέ ΚΤ2112-F7
Χρυσό ΚΤ2112-F9

ΚΤ2113
Ροζέτα OMEGA ελαφρύ τύπου, εσωτερική, με 
βίδες και πορτάκι. Διατίθεται σε:

Nickel ΚΤ2113-F6
Μπρονζέ ΚΤ2113-F7
Χρυσό ΚΤ2113-F9

ΚΤ2131
Ροζέτα OMEGA εσωτερική, τετράγωνη, με βίδες 
και πορτάκι, για τις παλιές κλειδαριές Mottura.
Διατίθεται σε δεξιά (DΧ) ή αριστερή (SX) και σε:

Nickel ΚΤ2131-F6
Μπρονζέ ΚΤ2131-F7
Χρυσό ΚΤ2131-F9
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BD10800 MRM10800
Defender OMEGA, βιδωτό, με ροζέτα κατά του βανδαλισμού και 
ενσωματωμένο μαγγάνιο. Διατίθεται σε:

Nickel BD10800-IT
Μπρονζέ BD10800-IB
Χρυσό BD10800-I2

Μαγνητικό defender τύπου monolito (βιδωτό) με την ονομασία MRM10800, 
με επιπλέον μαγγάνιο, κατάλληλο για κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας με 
κλειδαρότρυπα OMEGA. Παραδίδεται με δύο μαγνητικά κλειδιά. Διατίθεται σε:

Nickel MRM10800-AT
Μπρονζέ MRM10800-AB
Χρυσό MRM10800-A2

A0257
Ανταλλακτικά για τους οδηγούς DEFENDER.

A0397
Ανταλλακτικό καπάκι για defender base (BD16). 
Διατίθεται σε:

Nickel Α0397-F6
Μπρονζέ Α0397-F7
Χρυσό Α0397-F9

A1565
Αποστάτης για defender με πάχος 1mm, 
Universal, για όλους τους τύπους των defender 
με διάμετρο 50mm.

KT2140
Ροζέτα OMEGA βαρύ τύπου, εσωτερική, με 
πλαστική βάση και πορτάκι. Διατίθεται σε:

Nickel ΚΤ2140-F6
Μπρονζέ ΚΤ2140-F7
Χρυσό ΚΤ2140-F9

KT2278
Ροζέτα OMEGA ελαφρύ τύπου, εσωτερική, 
μεγάλη, με βίδες και πορτάκι. Διατίθεται σε:

Nickel ΚΤ2278-F6
Μπρονζέ ΚΤ2278-F7
Χρυσό ΚΤ2278-F9

DEFENDER ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA

ΔΙΑΦΟΡΑ

KT3614
Επιστόμιο Ωmega βαρέως τύπου τετράγωνο. 
Διατίθεται σε:

Nickel ΚΤ3614-F6
Μπρονζέ ΚΤ3614-FB
Χρυσό ΚΤ3614-F9
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A2073
Μεταλική μαύρη ροζέτα πάχους 5mm για την 
τοποθέτηση του Monolito, όταν η επένδυση της 
πόρτας είναι πολύ λεπτή.

DF03
Ειδικός οδηγός για διευκόλυνση στην 
τοποθέτηση Defender κυλίνδρου.

DF03 MONO
Πλαστικός οδηγός τοποθέτησης.

DF15
Οδηγός τοποθέτησης Defender Ωmega.

DF21
Οδηγός τοποθέτησης.

A2519
Ροζέτα μικρή για defender σε χρώμα bronze.

A2134
Διακοσμητική μεγάλη ροζέτα που τοποθετείται 
πάνω από το AS2300B και διατίθεται σε:

Nickel A2134-F6
Μπρονζέ A2134-F7
Χρυσό A2134-F9

SP01
Σύστημα κλειδώματος γαλλικών παραθύρων 
SP01. 

Σύστημα κλειδώματος γαλλικών παραθύρων με 
κωδικό SP01 CODE.

AO 059
Πλάκα μαγγανίου για την προστασία 
κλειδαριών με κύλινδρο.

AS2300B
Σύστημα τοποθέτησης defender OMEGA, στην 
περίπτωση που χρειάζεται μονοκόμματη πλάκα.
To σύστημα αποτελείται από μονοκόμματη 
ατσάλινη βάση.

DFDM15
Οδηγός μέτρησης κλειδαριών χρηματοκιβωτίου 
15mm.

DFDM20
Οδηγός μέτρησης κλειδαριών χρηματοκιβωτίου 
20mm.
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KT072

MEMORY SYSTEM ΡΟΤΟΡΑΣ

Εξωτερική ροζέτα για τα απλά defender. 
Διατίθεται σε:

Χρυσό ΚΤ072-F9

Σύστημα stop για τους ρότορες των defend-
ers σε οριζόντια και κάθετη θέση. Δυνατότητα 
υποδοχής δύο θέσεων- κάθετα και οριζόντια 
στο ρότορα.

Για defender DISEC D1
Για κυλίνδρους ABLOY και DIERRE X1

KT089
Ροζέτα μικρή, με πλαστική βάση, μόνο για το 
πόμολο. Διατίθεται σε:

Nickel KT089-F6
Μπρονζέ ΚΤ089-F7
Χρυσό KT089-OL

KTXP42
Kιτ κατασκευής μαγνητικών κλειδιών de-
fender MRM29 και MRM10800. Εμπεριέχει 
ανταλλακτικά για κατασκευή 20 μαγνητικών 
κλειδιών.

ESTR20
Καταπληκτικής ποιότητας εξωλκέας κυλίνδρων.

KI2271
Ροζέτα τυφλή για  defender.

FR25-A2662
Διαρρηκτικό εργαλείο για την καταστροφή των 
defender. Περιλαμβάνει κοπτικό εργαλείο και 
οδηγό προσαρμογής.

KT041
Ροζέτα μικρή, οval, με πλαστική βάση και οπή 10mm.

Nickel ΚΤ041-F6
Μπρονζέ  KT041-F7

DFDM30
Οδηγός μέτρησης κλειδαριών χρηματοκιβωτίου 
30mm.

GB01P
Ασφάλειες για ρολά, βαρύ τύπου σε μαύρο 
χρώμα.
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ASSA ABLOY

Ο ASSA ABLOY δημιουργήθηκε το 1994 από τη συγχώνευση του οίκου 

ASSA της Σουηδίας και του οίκου ABLOY της Φινλανδίας. Έκτοτε ο ASSA 

ABLOY εξελίχθηκε από ένα «τοπικό» brand σε έναν παγκόσμιο όμιλο.

Στον όμιλο αυτό εντάσσονται πολλά εργοστάσια, μεταξύ των οποίων: Yale 

| Corbin | Eff Eff | Corni | Mab.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
Kλειδαριές τριών σημείων με μαχαιρωτές γλώσσες από τον CORNI.

ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

F9501

F7323UGAN
Kλειδαριά CORNI. Mονοκόμματο πρόσωπο INOX και κέντρο 30mm ή 35mm. 
Eίναι τριών σημείων με μαχαιρωτές γλώσσες και θέση για κύλινδρο. Έχει 
ύψος 1,60m με πλάτος προσώπου 25mm.

Μπάρα πανικού κουτιαστή, με την ονομασία Composit. Στο κατάστημά μας 
υπάρχει ετοιμοπαράδοτη με βέργα μήκους 1,20m, σε κόκκινο χρώμα. Τα 
υπόλοιπα χρώματα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

Κλειδαριά CORNI τριών σημείων και κέντρο 25mm. Διαθέτει 3 γάντζους 
μόνο, χωρίς γλώσσα, και μονοκόμματο inox πρόσωπο σε σχήμα Π. Έχει ύψος 
1,60mm και το πλάτος του προσώπου είναι 23mm.

6808
Για τις κλειδαριές CORNI υπάρχει το ειδικό
εξάρτημα που μετατρέπει τις κλειδαριές αυτές 
από κλειδαριές κυλίνδρου σε κλειδαριές με 
κλειδί σταυρού.

6832/5
Για τις κλειδαριές CORNI υπάρχουν: Kεντρικό 
κυπρί. Kλειδαριάς τριών σημείων INOX.

F6347
Κυπριά πάνω-κάτω για κλειδαριές τριών 
σημείων.

ΔΙΑΦΟΡΑ

MΠΑΡΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

Για τις κλειδαριές υπάρχουν 
ανταλλακτικά γλωσσάκια 
που μπορούν να τις 
μετατρέψουν σε κλειδαριές 
τριών σημείων μπίλιας 

F6845/2-3

Πόμολο εξωτερικής 
χρήσης για την μπάρα 
πανικού Composit, σε 
μαύρο χρώμα. 

F9521

Πόμολο εξωτερικής 
χρήσης για την 
μπάρα πανικού 
Millenium. 

F19720F19700
Μπάρα πανικού τύπου «push bar» κουτιαστή, με την ονομασία Millenium. Στο 
κατάστημά μας υπάρχει ετοιμοπαράδοτη με βέργα μήκους 0,90m, σε κόκκινο 
χρώμα. Τα υπόλοιπα χρώματα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

ASSA
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F9901
Μπάρα πανικού κατάλληλη και για πόρτες πυρασφαλείας με χωνευτή 
κλειδαριά. Διατίθεται με κλειδαριά σε κέντρο 35mm. Στο κατάστημά μας είναι 
ετοιμοπαράδοτη με βέργα χρώματος ασημί, μήκους 1 μέτρο. 

Πόμολο-
εξωτερική χρήση.
Διαθέσιμο κατόπιν 
παραγγελίας. 

N0448 

Πόμολο-χειρολαβή.
Ετοιμοπαράδοτο σε 
μαύρο χρώμα. 

F9510

ΜΙΝΙSTAR 429
Κουτιαστή μίνι μπάρα πανικού, κατάλληλη για πόρτες στενού προφίλ. 
Ετοιμοπαράδοτη με βέργα χρώματος νίκελ ματ, μήκους 0,9m.

ΛΟΥΚΕΤΑ

PL110

PL112

Λουκέτα ορειχάλκινα βαρύ τύπου σε πολύ οικονομικές τιμές. Παραδίδονται και με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.).

Λουκέτα ορειχάλκινα βαρύ τύπου μακρύλαιμα σε πολύ οικονομικές τιμές. Παραδίδονται και με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.).

Λουκέτο ορειχάλκινο 20mm (A=20mm, B=10mm, C=12mm, D=10mm, Ø=3mm) PL1102000

Λουκέτο ορειχάλκινο 25mm (A=25mm, B=14mm, C=14mm, D=12mm, Ø=4mm) PL1102500

Λουκέτο ορειχάλκινο 30mm (A=30mm, B=15mm, C=17mm, D=13mm, Ø=5mm) PL1103000

Λουκέτο ορειχάλκινο 40mm (A=40mm, B=23mm, C=23mm, D=14mm, Ø=6mm) PL1104000

Λουκέτο ορειχάλκινο 50mm (A=50mm, B=28mm, C=30mm, D=16mm, Ø=8mm) PL1105000

Λουκέτο ορειχάλκινο 60mm (A=60mm, B=32mm, C=38mm, D=19mm, Ø=9mm) PL1106000

Λουκέτο ορειχάλκινο 70mm (A=70mm, B=40mm, C=42mm, D=20mm, Ø=11mm) PL1107000

Λουκέτο ορειχάλκινο μακρύλαιμο 20mm (A=20mm, B=10mm, C=23mm, D=10mm, Ø=3mm) PL1122000

Λουκέτο ορειχάλκινο μακρύλαιμο 25mm (A=25mm, B=14mm, C=25mm, D=12mm, Ø=4mm) PL1122500

Λουκέτο ορειχάλκινο μακρύλαιμο 30mm (A=30mm, B=15mm, C=32mm, D=13mm, Ø=5mm) PL1123000

Λουκέτο ορειχάλκινο μακρύλαιμο 40mm (A=40mm, B=23mm, C=41mm, D=14mm, Ø=6mm) PL1124000

Λουκέτο ορειχάλκινο μακρύλαιμο 50mm (A=50mm, B=28mm, C=80mm, D=16mm, Ø=8mm) PL1125000
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PL120
Λουκέτα θαλάσσης με την ονομασία CORBIN, με ειδική αντισκοριακή προστασία. Οι διαστάσεις 30mm, 40mm, 50mm είναι διαθέσιμες και σε group με το ίδιο 
κλειδί (Κ.Α.).

Λουκέτο θαλάσσης 30mm (A=30mm, B=27mm, C=17mm, D=5mm, Ø=5mm) PL1203000

Λουκέτο θαλάσσης 40mm (A=40mm, B=33mm, C=24mm, D=6mm, Ø=6mm) PL1204000

Λουκέτο θαλάσσης 50mm (A=50mm, B=40mm, C=28mm, D=8mm, Ø=8mm) PL1205000

Λουκέτο θαλάσσης 60mm (A=60mm, B=45mm, C=34mm, D=9mm, Ø=9mm) PL1206000

PL122
Λουκέτα θαλάσσης μακρύλαιμα με την ονομασία CORBIN, με ειδική αντισκοριακή προστασία. Τα λουκέτα παραδίδονται και σε group με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.).

Λουκέτο θαλάσσης μακρύλαιμο 30mm (A=30mm, B=27mm, C=24mm, D=5mm, Ø=5mm) PL1223000   

Λουκέτο θαλάσσης μακρύλαιμο 40mm (A=40mm, B=33mm, C=38mm, D=6mm, Ø=6mm) PL1224000   

Λουκέτο θαλάσσης μακρύλαιμο 50mm (A=50mm, B=40mm, C=80mm, D=8mm, Ø=8mm) PL1225000

PL010 ΓΩΝΙΕΣ
Λουκέτα ορειχάλκινα βαρύ τύπου με 2 διαφορετικά μήκη κρίκου με την 
ονομασία CORBIN. Παραδίδονται σε group με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.) και κατόπιν 
παραγγελίας με κλειδί master (M.K.).

Ατσάλινες γωνίες με βίδες 75mm.

Λουκέτο 30mm 
με πολύ μακρύ λαιμό 
(A=30mm, B=27mm,
C=63mm, D=5mm) 
σε group με το ίδιο κλειδί 
 
PL0133000 KA   

Λουκέτο 40mm 
(A=40mm, B=33mm, 
C=21mm, D=6mm)
σε group με το ίδιο κλειδί 
 
PL0104000 KA

ASSA
 ABLOY
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

GLASS YDG313
Ψηφιακή κλειδαριά YALE για γυάλινη πόρτα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ:
• Έχει χρήση Standalone 
• Έχει εύκολη εγκατάσταση χωρίς τρύπες
• Για την τοποθέτηση της κλειδαριάς απαιτείται μικρό κενό
• Ξεκλειδώνει με κωδικό ή με κάρτα
• Διαθέτει εσωτερικό κλείδωμα
• Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες
• Ενεργοποίηση πληκτρολογίου με απλό άγγιγμα
• Πρωτότυπος σχεδιασμός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ:
• Φύλο πόρτας: μονή / διπλή
• Πάχος πόρτας: 10 ~ 12mm
• Κενό πόρτας: 2,5 ~ 5mm
• PIN code: 4 έως 12 ψηφία
• RFID card key access: 20 χρήστες 
• Φινίρισμα ασημί 
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 ~ 55°C 
• Αυτόματο κλείδωμα 
• Συναγερμός κατά της παραβίασης
• Συναγερμός προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας

Ο οίκος Yale είναι από τους παλαιότερους οίκους στον κόσμο και ίσως 

ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως. Είναι μέλος του ASSA 

ABLOY από το 2000.

Οι ανακαλύψεις από τον Linus Yale τον πρεσβύτερο και τον νεότερο όχι 

μόνο έθεσαν τις βάσεις στην παγκόσμια κλειθροποιεία, αλλά σηματοδο-

τούν και τις εξελίξεις στο παρόν και στο μέλλον.

ASSA ABLOY
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5815
Kλειδαριά παπαγαλάκι, έχει κέντρο 20mm, 
κλειδί σταυρού και INOX πρόσωπο. Η κλειδαριά 
έχει 3 κλειδιά σταυρού.

5820
Kλειδαρίτσα με μαχαιρωτή γλώσσα. Έχει κέντρο 
20mm, κλειδί σταυρού και INOX πρόσωπο. Η 
κλειδαριά έχει 3 κλειδιά σταυρού.

ΒUTTON
Κλειδαριές μπουτόν για ξενοδοχεία. Διαθέσιμες 
σε φινιρίσμα Brass ή Nickel. Ετοιμοπαράδοτες 
και με κλειδί master.

BUTTON ΜΠΑΝΙΟΥ
Κλειδαριές μπουτόν μπάνιου. Διαθέσιμες σε 
φινιρίσμα Nickel.

2402-50
Κλειδαριά κουτιαστή με κέντρο 50mm, με 
χοντρό κύλινδρο ιδανική για αντικατάσταση 
παλαιών κλειδαριών Υale Γερμανίας.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

2000 PLUS
Οι κύλινδροι YALE 2000 PLUS παραδίδονται με 5 κλειδιά ανα κύλινδρο και φινίρισμα nickel. Όλοι οι κύλινδροι έχουν 10 μπίλιες, 4 πλευρικές μπίλιες, ατσάλινη 
μπίλια Anti-Drilling στο σώμα του κυλίνδρου. Με ελεγχόμενη αντιγραφή κλειδιών και Κάρτα ιδιοκτησίας. 

Διαθέσιμος στις παρακάτω διαστάσεις:  
• 60mm (30x30)
• 70mm (30x40)
• 75mm (30x45)
• 80mm (30x50)
• 80mm (40x40+κλειδί εγκατάστασης)
• 90mm (30x60)
• 90mm (30x60) +κλειδί εγκατάστασης)
• 100mm (30x70)

Μισός 
• 40mm (30x10)
• 50mm (40x10)

Με θέση για πόμολο:
• 60mm (30x30)
• 70mm (30x40)
• 80mm (30x50)

Διαθέσιμο Πόμολο 
για Κύλινδρο 
YALE 2000 Plus

ASSA ABLOY
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ΣΟΥΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ

Σούστες γνωστές στην Ελληνική αγορά για πάνω από 80 χρόνια, στην καταπληκτική ποιότητα YALE.

ΥΑLΕ 4000
Σούστα πλακέ ρυθμιζόμενη 2-4, για πόρτες 
βάρους έως 80 κιλά. Διαθέσιμη σε χρώμα 
ασημί και λευκό. Αντικαθιστά τον κωδικό 7212.

F0508
Ηλεκτρικό κυπρί του YALE, 8-12V, με 4 βίδες 
στήριξης. Το κυπρί διαθέτει ρυθμιζόμενη 
γλώσσα, ρυθμιζόμενο πρόσωπο, κουμπί on-off 
και anti-repeat.

6050/1
Ηλεκτρικό κυπρί κουτιαστό εξαιρετικής ποιότητας.
• Γίνεται δεξί ή αριστερό
• Τάση λειτουργίας 8-12V
• Μορφή fail secure
• Λειτουργία αντιεπανάληψης (anti-repeat)

ΤΑΚΟΣ
Λουκέτο τάκου με ατσάλινο μονοκόμματο 
σώμα 84mm. Αntidrill προστασία και 3 κλειδιά 
ασφαλείας.    

1640185

ΥΑLΕ 3000
Σούστα πλακέ Νο 3. Αντικαθιστά την CISA No 3 
και την Arrone No 3, για πόρτες βάρους μέχρι 
60 κιλά. Διαθέσιμη σε ασημί και λευκό χρώμα.
Η λευκή διατίθεται και σε έκδοση με στοπ.

ME62I143H
Ειδική σούστα από τον MAB για καγκελόπορτες 
σε μαύρο χρώμα.

ASSA ABLOY
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YLG/200/DB1/LAPTOP

MATAKI RECORDING

Χρηματοκιβώτια του οίκου YALE της σειράς 
Guest κατάλληλα για Laptop.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ίδανικό για σπίτια, μικρούς ξενώνες και ξενοδοχεία
• Προγραμματιζόμενη λειτουργία του κωδικού χρήσης
• Οθόνη LCD με εύκολη χρήση 3 έως 8 ψηφίων 

με προγραμματιζόμενο κωδικό χρήσης
• Το χρηματοκιβώτιο κλειδώνει 5 λεπτά μετά 

από 3 λανθασμένες προσπάθειες
• Εξωτερικές διαστάσεις: Υ20 x Π43 x Β35cm 
• Εσωτερικές διαστάσεις: Υ19.7 x Π42.7 x Β28.7cm
• Βάρος: 11,2 kg 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Δυνατότητα αθόρυβης εισαγωγής κωδικού
• Δυνατότητα κρυφής εισαγωγής κωδικού
• Θέση για μπαταρίες στο εξωτερικό του 

χρηματοκιβωτίου ώστε να μην είναι 
απαραίτητο το ξεκλείδωμά του)

Το ψηφιακό ηλεκτρονικό ματάκι του οίκο 
ΥALE (Recording έκδοση) φωτογραφίζει και 
αποθηκεύει αυτόματα τις εικόνες στην κάρτα SD. 
Στις φωτογραφίες υπάρχει ένδειξη της ώρας και 
της ημερομηνίας. Έχει ενσωματωμένο κουδούνι 
στην εξωτερική πλευρά της πόρτας και οθόνη 
με πολύ μεγάλη ευκρίνεια. Η τοποθέτηση του 
είναι εύκολη και δεν απαιτεί χρήση εργαλείων. 
Διαθέτει υπέρυθρη κάμερα παρέχοντας τη 
δυνατότητα βραδινής όρασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τοποθετείται σε τρύπα διαμέτρου 14mm 

(standard διάσταση για απλά ματάκια)
• Πάχος πόρτας: 40-70mm 
• Οθόνη: 3.5’’ LCD
• Μπαταρίες: 4 τεμάχια size AA
• Γωνία θέασης: 110 μοίρες
• Κάρτα μνήμης: 0,5 GB
• Φινίρισμα: Ασημί

YSG/250/DB1
Χρηματοκιβώτιο Yale της σειράς Guest, μέγεθος 
medium. Μια ιδανική οικονομική λύση για σπίτια, 
ξενώνες, ξενοδοχεία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Προγραμματιζόμενη λειτουργία του κωδικού 

χρήσης
• Λειτουργία κύριου κωδικού (για ξενώνες και 

ξενοδοχεία)
• Οθόνη LCD με εύκολη χρήση 3 έως 8 ψηφίων 

με προγραμματιζόμενο κωδικό χρήσης
• Το χρηματοκιβώτιο κλειδώνει 5 λεπτά μετά 

από 3 λανθασμένες προσπάθειες
• Εξωτερικές διαστάσεις: Υ25 x Π35 x Β25cm
• Εσωτερικές διαστάσεις: Υ24.7 x Π34.7 x Β18.7cm 
• Βάρος: 9,3 kg

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Δυνατότητα αθόρυβης εισαγωγής κωδικού
• Δυνατότητα κρυφής εισαγωγής κωδικού
• Θέση για μπαταρίες στο εξωτερικό του 

χρηματοκιβωτίου ώστε να μην είναι 
απαραίτητο το ξεκλείδωμά του)

MATAKI STANDARD
• Το ψηφιακό ηλεκτρονικό ματάκι του οίκο ΥALE 

(Standard έκδοση) 
• Έχει πολύ μεγάλη ευκρίνεια οθόνης, εύκολη 

χρήση και τοποθέτηση 
• Χωρίς την χρήση εργαλείων
• Επίσης έχει λειτουργία αυτόματου κλεισίματος 

μετά από 10 δευτερόλεπτα, 
• Η οποία εξοικονομεί ενέργεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τοποθετείται σε τρύπα διαμέτρου 14mm 

(standard διάσταση για απλά ματάκια)
• Διαστάσεις: 128x68x15mm
• Πάχος πόρτας: 38-110mm 
• Οθόνη: 3.2’’ LCD
• Μπαταρίες: 2 τεμάχια size AAA
• Γωνία θέασης: 105 μοίρες
• Φινίρισμα: Ασημί

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΜΟΛΟ 8812
Μια καινοτόμος λύση με μηχανισμό αυτόματου 
κλειδώματος ενσωματωμένο στο σώμα του 
πομόλου, ο οποίος επιτρέπει το άνοιγμα της 
πόρτας με προσωπικό κωδικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μηχανισμός κλειδώματος, ο οποίος 

διαχειρίζεται με 5 κουμπιά 
• Μοναδική λειτουργία επαναφοράς
• Ο Master κωδικός καθώς και ο κωδικός 

χρήσης μπορούν να λειτουργήσουν κατόπιν 
επιλογής

• Απαιτούνται 2 μπαταρίες λιθίου
• Φινίρισμα: Stainless steel 
• Είναι δεξί ή αριστερό
• Λειτουργία αυτόματου κλειδώματος
• Εύκολη εγκατάσταση χωρίς καλώδια
• Χρήση μόνο εσωτερική  

KEY ACCESS
Θυρίδα φύλαξης κλειδιών με συνδυασμό

ASSA ABLOY
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SMART LIVING
Ασφαλίστε το σπίτι σας με μία σειρά «έξυπνων» προϊόντων.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
Διατίθενται σε διάφορα πακέτα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

SR-1200e
STANDARD ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ
Βασική Συσκευή. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Εξωτερική σειρήνα 
• Μαγνητική επαφή πόρτας x2 
• Ανιχτευτή κίνησης PIR x2 
• Πληκτρολόγιο x1 
Δυνατότητα προσθήκης 20 επιπλέον 
εξαρτημάτων.

Ανιχνευτής Κίνησης | Ανιχνευτής Κίνησης Κατοικιδίων | Μαγνητική Επαφή Πόρτας/Παραθύρου | Μπρελόκ Χειριστήριο | Πληκτρολόγιο | Κουμπί Πανικού | 
Ανιχνευτής Καπνού | Εξωτερική Σειρήνα | Εξωτερικός Ανιχνευτής Κίνησης | Κάμερα PIR | Βιντεοκάμερα PIR | Διακόπτης Ρεύματος | Ανιχνευτής Δωματίου

SR-2100i
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ SMARTPHONE 
ALARM LITE
Χωρίς δυνατότητα κάμερας ανιχνευτή κίνησης 
Λειτουργεί με τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Διακλαδωτή Συναργερμού 
• Μαγνητική επαφή πόρτας x1 
• Ανιχνευτή κίνησης PIR x1 
• Πληκτρολόγιο x1 
Δυνατότητα προσθήκης μέχρι 40 επιπλέον 
εξαρτημάτων. Δυνατότητα χρήσης IP κάμερας.

SR-3200i
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ SMARTPHONE 
ALARM

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Διακλαδωτή Συναγερμού
• Μαγνητική επαφή πόρτας x2 
• Ανιχνευτή κίνησης PIR x1 
• Κάμερα με ανιχνευτή PIR x1 
• Πληκτρολόγιο x1 
Δυνατότητα προσθήκης μέχρι 40 επιπλέον 
εξαρτημάτων.

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ASSA ABLOY
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ΚΑΜΕΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ BLUETOOTH

INDOOR

YALE SCLAK

OUTDOOR
Κάμερα εσωτερικού χώρου 
• Σύνδεση WIFI
• Ανάλυση 1080p
• Ανιχνευτή κίνησης (PIR) 
• Νυχτερινή όραση 8m
• Θέση για κάρτα μνήμης (SD)
• Διαθέτει Μικρόφωνο και Μεγάφωνο
• Έλεγχος μέσω της εφαρμογής YALE View App

To YALE SCLAK είναι μία συσκευή Bluetooth συμβατή με κάθε τύπο ηλεκτρικής κλειδαριάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με κάθε υπάρχον προϊόν 
που υπάρχει στην πόρτα. 
Είναι ένα προϊόν που αποτελείται από τη συσκευή για την πόρτα και την εφαρμογή στο cloud.
Δεν απαιτείται η χρήση Internet για να λειτουργήσει.
Χάρη στην εφαρμογή App Sclak, μπορείτε να ανοίξετε οποιαδήποτε ηλεκτρική ή ηλεκτρομηχανική κλειδαριά -καινούρια ή υπάρχουσα- μέσω του smart phone 
σας ή άλλων συσκευών όπως τηλεχειριστήρια ή πληκτρολόγια.
Παρέχετε πρόσβαση στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας στους επισκέπτες σας με ένα απλό email ή SMS.
Δώστε πρόσβαση σε αυτούς που εσείς θέλετε για πάντα ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπουδήποτε και να είστε ανά τον κόσμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Bluetooth ™ connection protocol 4.0
• Δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες από -20° + 60°
• Λειτουργεί σε συχνότητα 2.4 GHz
• Προστασία συσκευής από περιβαλλοντικούς παράγοντες 

(στερεά, υγρά) (IP44)
• Σύμφωνη με τα πρότυπα CE
• Output current 1 A
• Διαστάσεις 50 x 50 x 24 mm
• AC-DC παροχή ρεύματος 12-24 V 
• Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 1 W
• Normal open / normal close (NO/NC)
• Συμπεριλαμβάνονται τρία κλειδιά ιδιοκτήτη

Κάμερα εξωτερικού χώρου 
• Σύνδεση WIFI
• Ανάλυση 1080p
• Ανιχνευτή κίνησης (PIR) 
• Νυχτερινή όραση 10m
• Θέση για κάρτα μνήμης (SD)
• Διαθέτει Μικρόφωνο και Μεγάφωνο
• Έλεγχος μέσω της εφαρμογής YALE View App
• Αδιάβροχη (IP65)

ASSA ABLOY
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YALE ENTR
H έξυπνη συσκευή που σου επιτρέπει να ελέγχεις την πρόσβαση από το κινητό σου, το τάμπλετ ή άλλες συσκευές που λειτουργούν με Bluetooth.
• Ίδανικό για πόρτες διαμερίσματος/κατοικίας 
• Η πόρτα κλειδώνει πάντα αυτόματα 
• Δωρεάν δημιουργία κλειδιών, είναι αναγκαίο να βρισκόμαστε κοντά στην πόρτα για να δημιουργήσουμε και ακυρώσουμε κλειδιά 
• Εύκολη τοποθέτηση, διαθέσιμοι κύλινδροι όλων των διαστάσεων
• Οι κύλινδροι έχουν από δύο μηχανικά κλειδιά
• Η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση κάθε περίπου 8 μήνες (ανάλογα με τη χρήση) - 4 ώρες πλήρους φόρτισης
• Διάφοροι τρόποι ανοίγματος εκτός του κινητού (κοντρόλ, πληκτρολόγιο, δακτυλικό αποτύπωμα)
• Η συσκευή λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο
• Sclak Bridge. Συσκευή που συνδυάζεται με το ENTR για απομακρυσμένη δημιουργία κλειδιών ημερολογιακά και check in - check out.

Η συσκευή ENTR είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς 
συμβάλει και αυξάνει την ενεργειακή βιωσιμότητα· κάτι 
που στη σύγχρονη εποχή είναι κάτι παραπάνω από 
σημαντικό.

Η συσκευή ENTR είναι μία έξυπνη συσκευή χάρη στην 
απόδοσή της και τη λειτουργικότητά της, αλλά επίσης γιατί 
είναι σχεδιασμένη με κατεύθυνση προς τη βιωσιμότητα.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ

Βασικό πακέτο, χωρίς τηλεχειριστήριο

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ

Αρχικό πακέτο, το οποίο συνοδεύεται με ένα τηλεχειριστήριο 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ENTR

Πληκτρολόγιο αφής Αναγνώστης 
αποτυπώματος

Χειριστήριο Sclak Bridge Μηχανικός κύλινδρος σε διάφορες διαστάσεις

ASSA ABLOY
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ΚΥΠΡΙΑ Ε7, Ε7Ε & E7R
Οικονομική σειρά ηλεκτρικών κυπρί του οίκου EFF-EFF Ε7, Ε7Ε & E7R.

E7Ε ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 
ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
• Ρυθμιζόμενη γλώσσα
• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Διατίθεται με πλάκα (τύπου EFF-EFF) 
 με 2 παράλληλες τρύπες στήριξης και ειδική   
 σχισμή για κλειδαριές με μαχαιρωτή γλώσσα  
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 6/12V 
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης   
 (on-off)

E7R
• Ρυθμιζόμενη γλώσσα
• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Διατίθενται με πλάκα που μπορεί να έχει 
 α. 2 παράλληλες τρύπες στήριξης 
    (τύπου EFF-EFF) ή 
 β. 1 τρύπα στήριξης πολύ κοντή πλάκα - KL)   
• Μορφή fail safe
• Τάση λειτουργίας: 6/12 Vdc ή 24 Vdc

Ε7 Ε7Ε
Τα ηλεκτρικά κυπρί της οικονομικής σειράς Ε7 έχουν τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά:
• Ρυθμιζόμενη γλώσσα
• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Διατίθενται με πλάκα που μπορεί να έχει:
 α. 2 παράλληλες τρύπες στήριξης (τύπου EFF-EFF) ή 
 β. 1 τρύπα στήριξης (μακριά πλάκα - τύπου PESO) 
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 6/12V 

Τα ηλεκτρικά κυπρί της οικονομικής σειράς Ε7Ε έχουν τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά:
• Ρυθμιζόμενη γλώσσα
• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Διατίθενται με πλάκα που μπορεί να έχει:
 α. 2 παράλληλες τρύπες στήριξης (τύπου EFF-EFF) ή 
 β. 1 τρύπα στήριξης (μακριά πλάκα - τύπου PESO) ή
 γ. 1 τρύπα στήριξης (κοντή πλάκα για θωρακισμένες 
 πόρτες - KL)
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 6/12V 
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on-off)

TIPS

Μηχανική ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του 
ηλεκτρικού κυπρί μέσω 
διακόπτη (on-off) 

Η (on-off) λειτουργία ισχύει μόνο για 
ηλεκτρικά κυπρί fail-secure

Δεν επιτρέπεται η χρήση της λειτουσγίας 
(on-off) σε ηλεκτρικά κυπρί κατάλληλα 
για πόρτες πυρασφάλειας

Με την (on-off) λειτουργία δίνεται 
η δυνατότητα ορισμού του χρόνου 
λειτουργίας του ηλεκτρικού κυπρί

Στη θέση (on) το ηλεκτρικό κυπρί 
λειτουργεί και η είσοδος-έξοδος είναι 
ελεγχόμενη

Στη θέση (off) το ηλεκτρικό κυπρί είναι 
εκτός λειτουργίας και η είσοδος-έξοδος 
είναι ελεύθερη
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ΚΥΠΡΙΑ ΣΕΙΡΑ 17 / 27 / 37
Ηλεκτρικά κυπρί EFF-EFF Σειρά 17 / 27 / 37. Έχουν αντοχή κατά του σπασίματος 3500 Newton (350 Κgr).

17Ε

 27 E KL 3705RR

17RR
• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 24V 
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on-off)
• Λειτουργία FaFix (Στα ηλεκτρικά κυπρί τα οποία διαθέτουν την κλασική 

πλάκα στήριξης, η ρύθμιση της γλώσσας μπορεί να γίνει έως 4mm μετά 
από την εγκατάστασή του).

• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 6/12V 
• Διακόπτης ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης (on-off)
• Με κοντή πλάκα-KL.

• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Μορφή fail safe
• Τάση λειτουργίας: 12Vdc
• Λειτουργία monitoring (RR)
• Λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη γλώσσα).

• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Η πλάκα στήριξης πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 6/12V 
• Λειτουργία RR-Monitoring (ένδειξη για την κατάσταση της πόρτας)
• Λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη γλώσσα).

TIPS

Λειτουργία αντιεπανάληψης 
anti-repeat (από τη στιγμή που 
θα ανοίξει το ηλεκτρικό κυπρί, η 
πόρτα παραμένει ανοιχτή μέχρι 
το κυπρί να ξαναοπλίσει)

Λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη 
γλώσσα)

TIPS

Λειτουργία diode-05: κύκλωμα 
προστασίας υπέρτασης 
όλων των συσκευών που 
συνεργάζονται με το ηλεκτρικό 
κυπρί (π.χ. θυροτηλεοράσεις, 
κάμερες κ.λπ.)

ASSA ABLOY
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ΚΥΠΡΙΑ ΣΕΙΡΑ 118
ΚΥΠΡΙΑ ΣΕΙΡΑ 14 / 34Ηλεκτρικά κυπρί EFF-EFF Σειρά 118. Έχουν αντοχή κατά του σπασίματος 3750 

Newton (375 Kgr). Ηλεκτρικά κυπρί EFF-EFF Σειρά 14 / 34. Έχουν 
αντοχή κατά του σπασίματος 5500 Newton 
(550 Kgr).

118Ε

125 E FaFix

34RRΚυπρί EFF-EFF με ειδικό στενό προφίλ για αλουμίνιο 
• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 24V 
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on-off)
• Λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη γλώσσα).

Κυπρί EFF-EFF χωρίς πρόσωπο, ειδικό για κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας 
τύπου ATRA, MOTTURA, SECUREMME, CISA κλπ.
• Στην παραγγελία σας πρέπει να οριστεί αν θέλετε δεξί ή αριστερό 
• Η πλάκα στήριξης πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 6/12V 
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on-off)
• Λειτουργία αντιεπανάληψης (anti-repeat)
• Λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη γλώσσα).

Σημείωση:	Το	κυπρί	της	φωτογραφίας	είναι	125	E	FaFix	D14	και	είναι	κατάλληλο	
για	αριστερές	MOTTURA,	SECUREMME,	ATRA	ή	για	δεξιά	CISA.

• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Μορφή fail safe
• Τάση λειτουργίας: 12Vdc 
• Λειτουργία monitoring (RR).

18ST

12K

Κυπρί EFF-EFF αλυσίδας κουτιαστό για τις παλιές πόρτες
• Τάση λειτουργίας: 6/12V.

Κυπρί EFF-EFF κουτιαστό για κουτιαστές κλειδαριές
• Στην παραγγελία σας πρέπει να οριστεί αν θέλετε δεξί ή αριστερό 
• Τάση λειτουργίας: 6/12V.

ASSA ABLOY
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112 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 1112

118WE

12/130
Κυπρί EFF-EFF για συρόμενες πόρτες
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 6/12Vdc.

Ειδικό κυπρί αδιάβροχο (waterproof) για εξωτερική χρήση (protection rating 
IP 44 για τα ηλεκτρικά του μέρη)
• Τάση λειτουργίας: 10-24 V AC/DC
• Διακόπτης ενεργοποίησης on-off
• Λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη γλώσσα)
• Γίνεται δεξί-αριστερό
• Μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια-κάθετα.

Eιδικό κυπρί EFF-EFF με φαρδιά 
γλώσσα για να ταιριάζει με κλειδαριές 
πυρασφαλείας (π.χ. τύπου 43020)
• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 6/12V.

MEDIATOR
Σύστημα αυτόματου κλειδώματος από τον EFF-EFF με την ονομασία MEDIA-
TOR. To σύστημα είναι ιδανικό για εισόδους πολυκατοικιών καθώς:
• Κλειδώνει αυτόματα κάθε φορά που κλείνει η πόρτα
• Ανοίγει αυτόματα με το πάτημα του κουμπιού από το διαμέρισμα
• Έχει χρήση πανικού
To σύστημα αποτελείται από το motorized χωνευτό ηλεκτρικό κυπρί και την 
κλειδαριά η οποία διατίθεται σε κέντρα 30mm, 35mm και 45mm.

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
Γωνιακές πλάκες κατάλληλες για τα κυπρί EFF-EFF της σειράς Ε7 και 17
Υπάρχουν δεξιές ή αριστερές.

Ο EFF-EFF προτείνει τη χρήση του 
ειδικού μετασχηματιστή 12 V DC 
1.25A για MEDIATOR.

46-12-1

ASSA ABLOY
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H εταιρία Dierre που ιδρύθηκε το 1975, είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρία 

στον κόσμο θωρακισμένων θυρών και κατέχει ηγετική θέση στην Ίταλία, στην παρα-

γωγή και την πώληση θυρών για εσωτερικούς χώρους. H εταιρία μας, από το 2009, 

έχει αναλάβει την διάθεση και πώληση των κλειδαριών, των κυλίνδρων καθώς και 

την πλήρη γκάμα των διακοσμητικών για τις κλειδαριές. 

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΡΩΝ
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ

SERNE42 SERNE46
Κλειδαριά κυλίνδρου θωρακισμένης πόρτας Dierre με γρανάζι, κέντρο 
70mm, 4 πίρους, γλώσσα & καταπέλτη. H κλειδαριά γίνεται εύκολα δεξιά ή 
αριστερή.

Κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας Dierre με γρανάζι, καταπέλτη και διπλό 
κύλινδρο, κέντρο 70mm ή 60mm, 4 πίρους, γλώσσα και 2 πίρους κάτω. 
Η απόσταση των πάνω πίρων είναι 28mm και των κάτω πίρων 37mm. H 
κλειδαριά γίνεται εύκολα δεξιά ή αριστερή.

33G
Εσωτερική χειρολαβή για πόρτες 
Dierre. Διατίθεται σε φινίρισμα: 

Χρυσό 33GTR
Nickel 33GAR
Μπρονζέ 33GR

63U
Πλάκα μεγάλη εσωτερική για 
κύλινδρο και πόμολο για πόρτες 
Dierre. Διατίθεται σε φινίρισμα:

Χρυσό 63UTR
Nickel 63UAR
Μπρονζέ 63UR

63P
Πλάκα μεγάλη εξωτερική για 
defender και πόμολο για πόρτες 
Dierre (διάμετρος 42,5 mm).
Διατίθεται σε φινίρισμα: 

Χρυσό 63PTR
Nickel 63PAR
Μπρονζέ 63PR 

63N
Πλάκα μεγάλη εσωτερική για 
κύλινδρο με πομολάκι και πόμολο, 
για πόρτες Dierre. Διατίθεται σε 
φινίρισμα:

Nickel 63ΝAR
Μπρονζέ 63ΝR

63S
Ροζέτα μικρή εξωτερική για 
defender για πόρτες Dierre . 
Διατίθεται σε φινίρισμα:

Nickel 63SAR
Μπρονζέ 63SR 

33I
Πόμολο σταθερό (fix) για πόρτες 
Dierre. Διατίθεται σε φινίρισμα: 

Χρυσό 33ITR
Nickel 33IAR
Μπρονζέ 33IR

33L-63M
Πομολάκι για συρταρωτό block 
μαζί με τη ροζέτα για πόρτες 
Dierre. Διατίθεται σε φινίρισμα: 

Χρυσό 33LTR-63MTR
Nickel 33LAR-63MAR
Μπρονζέ 33LR-63MR

OL92/42KS
Πομολάκι για γυριστό block μαζί 
με τη ροζέτα και τον άξονα για 
πόρτες Dierre. Διατίθεται σε 
φινίρισμα μπρονζέ και nickel.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΛΕΙΔΙΑ

256R
Άξονας πομόλου με σφήνα και 
μήκος 8mm.

824R
Άξονας για πόμολα fix για πόρτες 
Dierre και μήκος 12.3mm.

33H
Πομολάκι για κύλινδρο New 
Power. Διατίθεται σε φινίρισμα:

Nickel 33HAR
Μπρονζέ 33HR

458AR
Ειδικό λαμάκι για το block, δεξί ή 
αριστερό, για πόρτες Dierre.

212R-536R
Νucleo αλλαγής συνδυασμού κλειδαριών 
ATRA με κλειδί χρηματοκιβωτίου

Με 3 κοντά κλειδιά 212R
Με 3 μακριά κλειδιά 536R 

50ZR
Ρυθμιστής γλώσσας για 
θωρακισμένες πόρτες Dierre.

17YR
Άξονας για τον περιοριστή 

ανοίγματος (block).

17UR
Μηχανισμός για το αξονάκι του 
περιοριστή ανοίγματος (block).

NPW
Κλειδί για κύλινδρο New Power.

JKT
Κλειδί για κύλινδρο Νεw Power JACK KEY.

O8KR
Ηλεκτρονικό κλειδί σε σχήμα οβάλ για πόρτες 
Elettra.

08PR
Ηλεκτρονικό κλειδί σε σχήμα 
κάρτας για πόρτες Elettra.

22HR
Ηλεκτρονικό κλειδί με 
πληκτρολόγιο για πόρτες Elettra.

CHI-M114
Κλειδί κυλίνδρου για πόρτες 
SENTRY. Power κύλινδρος.

17NR
Κλειδί με transponder για κύλινδρο BOSS 
για πόρτα DIERRE, μοντέλο D-CODE.
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ΗΛΕΚΤΡΟΠΙΡΟΙ - HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ
Επιλεγμένα προϊόντα από τους τεχνικούς μας, τα οποία αφού ελέγχτηκαν και δοκιμάστηκαν, παρέχουν εξαιρετικές λύσεις σε περιπτώσεις ελέγχου πρόσβασης 
(Access Control). Όλα τα παρακάτω προϊόντα υπάρχουν εφαρμοσμένα στο κατάστημα μας και για την τοποθέτηση τους δίνονται όλες οι δυνατές επεξηγήσεις.

ΝΙ-600

JEB-250

JEB-250KAS

NI-610

Ηλεκτροπίρος ιδανικός για χρήση σε διπλή γυάλινη πόρτα ή μονή με γυάλινο 
πλαίσιο. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται και το κυπρί με τους αισθητήρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Με Time Delay (Xρονοκαθυστέρηση) 3 επιλογών 0-2,5-5sec
• Δυνατότητα πληροφόρησης για την κατάσταση της πόρτας (Monitoring)
• Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας
• Λειτουργία Fail Safe
• Τάση λειτουργίας 12 Vdc
• Ρεύμα έναρξης 0,90Α
• Ρεύμα ηρεμίας 0,25Α
• Διαστάσεις 170x49x43
• Βάρος 0,7gr.

Χωνευτός ηλεκτροπίρος κατάλληλος για τοποθέτηση σε ανοιγόμενες ή 
συρόμενες πόρτες, σε ξύλο ή μέταλλο, για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κλείδωμα υψηλής ασφάλειας
• Λειτουργία Fail Safe 
• Τάση λειτουργίας 12 Vdc
• Ρεύμα έναρξης 0,85Α
• Ρεύμα ηρεμίας 150 mΑ
• Διαστάσεις 210x25x43
• Δύναμη συγκράτησης 1.000 Kgr
• Time Delay (Xρονοκαθυστέρηση) 4 επιλογών 0, 3, 6 και 9sec
• Λεπτό στυλ, κατάλληλο για στενά προφίλ κουφωμάτων 
• Αισθητήρας για την κατάσταση της πόρτας
• Προστασία πολικότητας 
• Αυτόματο κλείδωμα 
• Διατίθεται και με λειτουργία Fail Secure. 

Χωνευτός ηλεκτροπίρος με υποδοχή για κύλινδρο DIN (europrofile), 
κατάλληλος για τοποθέτηση σε ανοιγόμενες πόρτες, σε ξύλο ή μέταλλο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κλείδωμα υψηλής ασφάλειας
• Λειτουργία Fail Secure 
• Τάση λειτουργίας 12 Vdc
• Ρεύμα έναρξης 0,85Α
• Ρεύμα ηρεμίας 150 mΑ
• Διαστάσεις 230x25x43
• Time Delay (Xρονοκαθυστέρηση) 4 επιλογών 0, 3, 6 και 9sec
• Λεπτό στυλ, κατάλληλο για στενά προφίλ κουφωμάτων 
• Δυνατότητα Monitoring
• Αυτόματο κλείδωμα.

Κουτιαστός ηλεκτροπίρος κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί σε ξύλινες πόρτες 
και σιδερόπορτες. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται και το κυπρί με τους 
αισθητήρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Με Time Delay (Xρονοκαθυστέρηση) 3 επιλογών 0-3-6 sec
• Δυνατότητα πληροφόρησης για την κατάσταση της πόρτας (Monitoring)
• Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας
• Λειτουργία Fail Safe
• Τάση λειτουργίας 12 Vdc.

fail safe
σύστημα κλειδώματος που παραμένει ασφαλισμένο 

(κλειδωμένο) για όσο διάστημα διαρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. 

Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος το σύστημα ξεκλειδώνει.

fail secure
σύστημα κλειδώματος το οποίο ξεκλειδώνει ΜΟΝΟ όταν του 

στέλνουμε ηλεκτικό ρεύμα. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος 

το σύστημα παραμένει κλειδωμένο.

TIPS

F.S. ACCESS
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JEB 220

NE-280 ST

Μικρός χωνευτός ηλεκτροπίρος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Λειτουργία Fail Safe
• DC (Τάση λειτουργίας) 12v
• Διαστάσεις 150x22x30
• Δύναμη συγκράτησης 894 Kgr
• κατάλληλο για στενά προφίλ κουφωμάτων 
• Ελεγχόμενη μείωση της καταναλωμένης 

ενέργειας, η οποία μεγιστοποιεί την αντοχή
• Time Delay (Xρονοκαθυστέρηση) 4 επιλογών 

0, 3, 6 και 9 sec
• Αισθητήρας για την κατάσταση της πόρτας
• Προστασία πολικότητας.

Ηλεκτρομαγνήτης κατάλληλος για 
ξύλινες, γυάλινες, μεταλλικές και πόρτες 
πυροπροστασίας. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Δύναμη συγκράτησης έως 280 kg (600lbs)
• Λειτουργία Fail Safe
• Δυνατότητα πληροφόρησης για την κατάσταση 

της πόρτας (Monitoring)
• Χρονοκαθυστέρηση “0/3/6/9”
• Τάση λειτουργίας: 12/24 Vdc.
• Ρεύμα λειτουργίας: 500mA στα 12V, 250mA 

στα 24V.
• Διαστάσεις (mm): 250x48x25
• Διαστάσεις (mm) αντικρίσματος: 185x37x12.
• Αντοχή σε υγρασία: 0-90  %.
• Θερμοκρασία λειτουργίας: από  -100οC ως 

550οC 
• Βάρος: 2 kgr.

NE-180
Μικρός ηλεκτρομαγνήτης κατάλληλος για 
πόρτες ξύλινες, μεταλλικές, αλουμινίου κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Δύναμη Συγκράτησης: 180kgr (350lbs)
• Λειτουργία: fail safe
• Τάση Λειτουργίας: 12VDC ή 24VCD
• Κατανάλωση: 12V/500MA
• Διαστάσεις: 170x35x21 mm
• Βάρος: 1.3kgr

ΝΕ-600 ST
Ηλεκτρομαγνήτης κατάλληλος για 
ξύλινες, γυάλινες, μεταλλικές και πόρτες 
πυροπροστασίας. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Δύναμη συγκράτησης έως 600 kg (1200lbs)
• Λειτουργία Fail Safe
• Χρονοκαθυστέρηση “0/3/6/9”
• Τάση λειτουργίας: 12/24 Vdc.
• Ρεύμα λειτουργίας: 600mA στα 12V, 300mA 

στα 24V.
• Διαστάσεις (mm): 265x71x40
• Διαστάσεις (mm) αντικρίσματος: 185x60x13.
• Αντοχή σε υγρασία: 0-90  %.
• Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10οC ως 55οC
• Βάρος: 4,5 kgr.

NE-180D
Διπλός ηλεκτρομαγνήτης κατάλληλος για 
γυάλινες, ξύλινες ή μεταλλικές πόρτες, πόρτες 
πυρασφάλειας κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Δύναμη Συγκράτησης: 2x180kgr (350lbs)
• Λειτουργία: fail safe
• Τάση Λειτουργίας: 12VDC ή 24VDC
• Κατανάλωση: 12V/500 ΜA 24V/250MA
• Διαστάσεις: 340x35x21 mm
• Βάρος: 2.2kgr

NE-380 DS
Ηλεκτρομαγνήτης κατάλληλος για 
ξύλινες, γυάλινες, μεταλλικές και πόρτες 
πυροπροστασίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Δύναμη συγκράτησης έως 2x380 kg (800lbs)
• Λειτουργία Fail Safe
• Τάση λειτουργίας: 12/24 Vdc.
• Ρεύμα λειτουργίας: 500mA στα 12V, 250mA 

στα 24V.
• Διαστάσεις (mm): 570x55x29
• Διαστάσεις (mm) αντικρίσματος: 190x45x11.
• Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10οC ως 55οC
• Βάρος: 5 kgr.
• Ένδειξη κατάστασης λυχνίας πόρτας (ανοιχτή-

κλειστή)
• Αισθητήρες κατάστασης ηλ/τη 
• Χρονοκαθυστέρηση κλειδώματος
• Ένδειξη πιστοποίησης CE 
• Ένδειξη πιστοποίησης ROHS (ανακυκλώσιμο)

F.S. 
ACCESS
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NE 60
Ηλεκτρομαγνήτης μικρών διαστάσεων ιδανικός 
για φοριαμούς, ντουλάπες, κλπ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Δύναμη Συγκράτησης: 60 kgr (100lbs)
• Λειτουργία: fail safe
• Τάση Λειτουργίας: 12VDC ή 24 VDC
• Κατανάλωση: 12V/100 ΜA
• Διαστάσεις: 80x33x19 mm

ΝΕ-90
Ηλεκτρομαγνήτης Ειδικός για αυτόματες πόρτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Δύναμη Συγκράτησης: 90 kgr (180lbs)
• Λειτουργία: fail safe
• Τάση Λειτουργίας: 12VDC 
• Κατανάλωση: 12V/150 ΜA
• Επαφές: NO-NC-COM
• Διαστάσεις: 138x83x53 mm
• Βάρος: 1.4 kgr

NP-G160
Ηλεκτρομαγνήτης πόρτας βάσεως

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Δύναμη συγκράτησης: 50 κιλά
• Τάση: 12/24 VDC + 10  %
• Τάση λειτουργίας: 12V/170mA   24V/85mA
• Κατάλληλο: για όλα τα είδη μονόφυλλων και 

δύφυλλων πορτών πυρασφαλείας
• Διαστάσεις 80mm (μήκος) x 80mm (πλάτος) x 

120mm (ύψος)
• Βάρος 1,2 kgr

ACCESS CONTROL

CL1-GSM CONTROLLER

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ACCESS CONTROL

Σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου με χρήση κάρτας κινητής τηλεφωνίας 
(SIM CARD) ιδανικό για άνοιγμα ηλεκτρικών κλειδαριών, κυπρί, 
ηλεκτροπίρων κ.ά.
• Αυτόματη ενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών με ρυθμιζόμενο χρόνο 

λειτουργίας. Η εντολή δίνεται με μια αναπάντητη κλήση (χωρίς χρέωση) ή 
με απλό SMS (μήνυμα).

• Δυνατότητα απάντησης της συσκευής για την κατάσταση της πόρτας 
(ανοιχτή κλειστή μέσω SMS).

• Υψηλή ασφάλεια με master κωδικό που αλλάζει εύκολα από τον 
εξουσιοδοτημένο χρήστη (administrator).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Τάση λειτουργίας 12 V DC (το τροφοδοτικό σύστημα)
• Είσοδος: SIM CARD
• Έξοδος: NO-C-NC
• Φωτεινή ένδειξη κατάστασης σήματος
• Φωτεινή ένδειξη κατάστασης ρελέ 

Διαιρούμενο σύστημα Access Control που αποτελείται από:

• JPC 210 Μονάδα Ελέγχου (Controler)

• PR 200E Καρταναγνώστης για εξωτερική χρήση

• PC-1076E κάρτα ΕΜ για PR 200E
Το νέο σύστημα αποκλείει το άνοιγμα της πόρτας σε περίπτωση 
καταστροφής της εξωτερικής μονάδας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Το σύστημα δέχεται μέχρι 1.000.000 κάρτες ή key tag
• Πληκτρολόγιο στην εσωτερική μονάδα για τον προγραμματισμό της 

συσκευής
• Είσοδος για σύνδεση με σύστημα συναγερμού
• Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (Watch dog)
• Ρυθμιζόμενος χρόνος ανοίγματος από 1-254 sec
• Προστασία δεδομένων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 
• Τάση λειτουργίας DC 12V 1A
• Θερμοκρασία λειτουργίας 0-50οC
• Υγρασία 20  %-90  %
• Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας 110x75x25
• Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας 130x90x20

JPC 210 PR 200E PC-1076E

F.S. ACCESS
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SC-103

NT-120

X-505

ΝΤ-Τ09

Συσκευή καταγραφής παρουσίας Time Attendance. Κατάλληλη για κάθε 
περίπτωση που κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της ώρας άφιξης (π.χ. 
προσέλευση προσωπικού, είσοδος σε προστατευμένους χώρους).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Οθόνη: B & W LCD
• Πρόσβαση μέσω κάρτας ή μέσω κωδικού
• Ίκανότητα χρήσης μέχρι 30.000 χρήστες
• Συνεργάζεται με ηλεκτρική κλειδαριά, αισθητήρα πόρτας, μπουτόν εξόδου, 

συναγερμό και κουδούνι
• Τάση λειτουργίας: 12V DC
• Δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία από -10℃ έως 60℃
• Διαστάσεις: 129.5x95x48.5mm
• Βάρος: 1,25 kg

Σύστημα access control με δυνατότητα χρήσης πληκτρολογίου, κάρτας 
proximity ή keytag.
Tο σύστημα μπορεί να συνεργαστεί με συστήματα fail safe 
(ηλεκτρομαγνήτες, ηλεκτροπίρους κ.λπ.) καθώς & συστήματα fail secure 
(κυπρί, ηλεκτρικές κλειδαριές κ.λπ.), έχει δυνατότητα απομνημόνευσης έως 
500 κωδικούς ή κάρτες, ρύθμιση χρόνου κλειδώματος (relocking time), 
monitoring και πλήθος άλλων ρυθμίσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Tάση λειτουργίας 12Vdc
• Ρεύμα εισόδου σε κατάσταση αναμονής 40mA - μέγιστο 130mA
• Απόσταση ανάγνωσης 65mm
• Συχνότητα εκπομπής 125 kHz
• Συμβατές κάρτες TEMIC. -125 kHz
• Κατάλληλο και για εξωτερική χρήση
• Διαστάσεις: 120x76x27
• Βάρος 410 gr

Σύστημα ελέγχου διασύνδεσης δύο πορτών. Κατάλληλο για κλωβούς 
ασφαλείας (τράπεζες, χρυσοχοεία, φαρμακεία) και άλλες εφαρμογές.
Συνδυάζεται ιδανικά με ηλεκτροπίρους, ηλεκτρομαγνήτες, JEB 250, NE 
280ST).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Τάση εισόδου: 12 VDC
• Έξοδοι: LOCK 1-LOCK 2
• ‘Εξοδοι: PUSH 1- PUSH 2

Καρταναγνώστης με πληκτρολόγιο αφής και λειτουργία Stand-alone.
• Δέχεται κάρτες ΕΜ (ID), αλλά και κωδικούς ανοίγματος.
• Δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι 1.000 χρήστες
• Ρυθμιζόμενος χρόνος επανακλειδώματος relocking time.
• Δυνατότητα αποθήκευσης καρτών με απλή επίδειξη ή με τον αριθμό της 

κάρτας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Τάση λειτουργίας DC 12V +_ 10  %
• Ρεύμα λειτουργίας <100 ΜΑ
• Βάρος 110 gr
• Θερμοκρασία λειτουργίας 0-60℃
• Υγρασία 20  %-80  %
• Κάρτες ΕΜ (ID)
• Διαστάσεις 120x80x22

F.S. 
ACCESS
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NT-160

NU-K80

Σύστημα Access Control με καρτο-αναγνώστη.
Το σύστημα παραδίδεται με 2 κάρτες: 
Μια κάρτα χρήσης (user) και μια κάρτα 
προγραμματισμού κατάλληλη και για πρόσθεση 
και για διαγραφή καρτών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Tάση λειτουργίας 12Vdc 
• Maximum output 3A
• Θερμοκρασία λειτουργίας 0οC έως +45οC
• Βάρος: 180gr
• Διαστάσεις: 86x86x13mm

Τροφοδοτικό και μονάδα διαχείρισης (controler) 
για πολλές χρήσεις.

• Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης 
συστημάτων fail safe και fail secure

• Προστασία από βραχυκύκλωμα
• Είσοδοι για εντολές μπουτόν εξόδου, μπουτόν 

από διαμέρισμα κτλ.
• Χρονοδιακόπτης (time delay): 0-15sec
• Τάση εισόδου: 220V AC
• Τάση εξόδου: 12Vdc 3A
• Διάσταση: 120x95x38mm

NT-180SS

NU-03B

Σύστημα Access Control με καρτο-αναγνώστη.
Το σύστημα παραδίδεται με ειδικό 
τηλεχειριστήριο (Smart Card) με το οποίο 
δημιουργούμε κάρτα προγραμματισμού και 
κάρτες χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αδιάβροχος (Stainless Steel)
• Tάση λειτουργίας 12Vdc 
• Δυνατότητα προγραμματισμού: 2000 χρηστών
• Απόσταση αναγνώρισης καρτών: >100mm
• Διαστάσεις: 86x86x23,3mm 
• Βάρος 250 gr

Τροφοδοτικό και μονάδα διαχείρισης (controler) 
σε μεταλλικό κουτί τοποθέτησης με δυνατότητα 
φόρτισης μπαταρίας μολύβδου.

• Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης 
συστημάτων fail safe και fail secure

• Προστασία από βραχυκύκλωμα
• Είσοδοι για εντολές μπουτόν εξόδου, μπουτόν 

από διαμέρισμα κτλ.
• Συμβατό με: Access control, ηλεκτρικές 

κλειδαριές
• Τάση εισόδου: 220V AC
• Τάση εξόδου: 12Vdc 5A
• Διάσταση: 222x222x83mm
• Optional αξεσουάρ: Μπαταρία backup, 

12V/7H

NF-R12

SMART PROTECTOR

Δέκτης R12 με ένα κανάλι και ένα 
τηλεχειριστήριο, ιδανικός για συστήματα 
fail safe ή fail secure.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Συχνότητα εκπομπής: 315 MHz
• Επαφές: NO-C-NC
• Μέγιστη απόσταση λειτουργίας: 70m (σε 

ανοιχτή περιοχή)
• Διαστάσεις: 66x45x30mm

Η συσκευή είναι ένα έξυπνο ρελέ που έχει τη 
δυνατότητα να ελέγχει το χρόνο ανοίγματος 
της κλειδαριάς (ηλεκτρική / ηλεκτρονική), αλλά 
και να ενημερώνει ηχητικά σε περίπτωση 
συνεχόμενης εντολής, που προκαλείται από 
πιθανό μπλοκάρισμα των buttons ανοίγματος 
των θυροτηλεφώνων / θυροτηλεοράσεων ή 
βλάβης του συστήματος αυτών

• Τάση λειτουργίας: 12Vdc/ac 15Vdc/ac
• Χρόνος ανοίγματος: 2 sec
• Επαφή ρελέ normal open (7A)

ΔΙΑΦΟΡΑ

F.S. ACCESS
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ΝΙ-16

NF-C1

NF-R12A

G215

Mini Ηλεκτρική κλειδαριά κουτιαστή με πίρο 
κατάλληλη για μικρά ντουλαπάκια, συρτάρια 
κ.τλ. Tάση λειτουργίας 12V DC.

Μπουτόν εξόδου, αφής, φωτιζόμενο
• Επαφές: NO-C-NC
• Τάση λειτουργίας: 12Vdc
• Διάσταση: 86x52x26mm.

Extra control για δέκτες R12 με δυνατότητα 
προγραμματισμού επάνω στον δέκτη.

Χωνευτός αγωγός καλωδίων μικρός
• Φινίρισμα: Stainless Steel
• Διάσταση: 130x12.7mm
• Βάρος: 0.11kg

NF-10

ΕΜ-01Β

G200

G240

Μπουτόν εξόδου, απλό, με διάσταση: 
91x28x20mm. Επαφές ΝΟ/C/NC.

Κάρτα Temic για καρτo-αναγνώστες ΝΤ120, 
ΝΤ160, ΝΤ180SS.

Αγωγός καλωδίων για εξωτερική τοποθέτηση.
Από ειδικό κράμα αλουμινίου
Διαστάσεις: 450mm x 12.7mm

Αγωγός καλωδίων χωνευτός
• Φινίρισμα: Stainless Steel
• Διαστάσεις 290 x 25 x12mm
• Βάρος 0,3kg

NF-30

ΕΜ-03

G230

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μπουτόν εξόδου, μεταλλικό, μικρό με διάσταση: 
30x80mm. Επαφή ΝΟ.

Keytag για καρτo-αναγνώστες ΝΤ120, ΝΤ160 
και ΝΤ180SS.

Εξωτερικός αγωγός καλωδίων μεγάλος.
• Φινίρισμα: Stainless Steel
• Διάσταση: 450x8mm
• Βάρος: 0.15kg

Διακόπτης πυρασφάλειας σε πράσινο (NF-89A) 
και σε κόκκινο (NF-89D) χρώμα.
• Επαφές ΝO-NC
• Ελάχιστη αντίσταση επαφής 50 MILOHMS
• Ελάχιστη συνιστόμενη τάση 12V AC-DC
• Διαθέτει ειδικο κλειδί για έλεγχο σωστής 

λειτουργίας (TEST)

F.S. 
ACCESS
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LB-280S

UB 280GZ

Η1096WS

Βάση L για ηλεκτρομαγνήτες μέχρι 300kg.
• Πολλαπλών χρήσεων.
• Διαστάσεις: 250x28.5x47 mm 
• Μέχρι 300 κιλά

Ειδική βάση τύπου U-Z (2 σε 1) για 
ηλεκτρομαγνήτες.
• Υλικό υψηλής αντοχής (αμμοβολημένο 

αλουμίνιο)
• Kατάλληλη για γυάλινη πόρτα (δύναμη 

συγκράτησης μέχρι 280 κιλά)
• Πάχος γυαλιού 10-15 mm
• Διαστάσεις: 250x47x28 mm 
• Βάρος: 0,885 kg

Μεγάλο κυπρί γυάλινης πόρτας για ηλεκτροπίρο 
με διαστάσεις:15,5cm x 4cm x 5,5 cm.

UB-180

UBK-250U

IQ100BB

REC 3003 PICO

Βάση στερέωσης ηλεκτρομαγνήτη σχήματος 
-U- για γυάλινες πόρτες.
• Υλικό: Ενισχυμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο σε 

ματ απόχρωση
• Διαστάσεις: 130x41x28 (mm)
• Βάρος: 0,242kgr - 0.320

Βάση του JEB-250 για την τοποθέτησή του σε 
γυάλινη διπλή πόρτα.
Διαστάσεις: 214 x 52 x 53 mm

LA1500
Ενισχυτής ρεύματος (booster).

Βομβητής - Πίνακας ελέγχου.

Ασύρματος ψηφιακός δέκτης 2 καναλιών.

UB-280

ZLB

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ειδική βάση τύπου U για τη στήριξη 
ηλεκτρομαγνήτη μέχρι 280 kg σε γυάλινη 
πόρτα.
• Υλικό: Ενισχυμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο 
• Διαστάσεις: 180x41x28 (mm)

Βάση Ζ κατάλληλη για ανοιγόμενες προς τα 
μέσα πόρτες.
• Υλικό υψηλής αντοχής (αμοβολημένο αλουμίνιο)
• Συμπεριλαμβάνεται η βάση L

ZLB-180 (για ηλεκτρομαγνήτη 180kg)
L: 170x39.5x24.3mm/ Z: 130x38x38mm

ZLB-280 (για ηλεκτρομαγνήτη 280kg)
L: 250x47x28.50mm/ Z: 180x50x50mm

ZLB-600 (για ηλεκτρομαγνήτη 600kg)
L: 265X72X45.2mm/ Z: 185x70x61mm

RC-X4 172 Τηλ/ριο μαύρο-ασημί με 4 
πλήκτρα και πορτάκι

SM50H τηλ/ριο μαύρο με 3 πλήκτρα και 
μπλε λαμπάκι

SM50P τηλ/ριο με 3 πλήκτρα και πορτοκαλί 
λαμπάκι

SM50R τηλ/ριο διαφανές με 3 πλήκτρα

RC-X412BIT τηλ/ριο μαύρο με 4 πλήκτρα 
oval

F.S. ACCESS
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ & ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Κλειδαριές για γυάλινες πόρτες με κλειδί ασφαλείας τύπου KESO, προσεγμένη οικολογική συσκευασία και οικονομική τιμή.

Kλειδαριές γραμματοκιβωτίων και συρταριών Λ. Κίνας με 2 κλειδιά.

ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΑ

FS011

FS-009A

FS010A

FS007

Κλειδαριά “BULLET”, φορετή που κλειδώνει από έξω με 3 κλειδιά 
ασφαλείας τύπου KESO σε nickel φινίρισμα. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται 
και το κυπρί.

Εσωτερικός σύρτης που λειτουργεί με πομολάκι. Ο σύρτης έχει nickel 
φινίρισμα και γλώσσα σε σχήμα γάντζου. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται 
και το κυπρί.

Κλειδαριά “BULLET”, φορετή που κλειδώνει και από μέσα και από έξω 
(διπλή) με 3 κλειδιά ασφαλείας τύπου KESO σε nickel φινίρισμα. Στη 
συσκευασία περιλαμβάνεται και το κυπρί.

Κλειδαριά “BULLET”, βάσεως προς αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας 
κλειδαριάς σε nickel φινίρισμα. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ο κύλινδρος 
ασφαλείας με 5 κλειδιά τύπου KESO.

BULLET

BULLET

BULLET

BULLET

HL500
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Kλειδαριά σκαφτή γραμματοκιβωτίου με 
χρυσό φινίρισμα κέντρο 20mm και εξωτερικές 
διαστάσεις 40x53.

Κλειδαριά κουτιαστή με nickel φινίρισμα 
και κέντρο 25mm. H κλειδαριά έχει δύο 
κλειδώματα και παραδίδεται με 2 κλειδιά με 
πλαστικό κεφάλι και μήκος κυλίνδρου 22mm.

DL85125

HL 969

Κλειδαριά κουτιαστή επίπλων σε χρυσό 
φινίρισμα, με κέντρο 25mm, μήκος κυλίνδρου 
25mm και εξωτερικές διαστάσεις: 46x62.

Kλειδαριές φορετές για γυάλινα πορτάκια 
βιτρίνας που τοποθετούνται χωρίς να τρυπηθεί 
το τζάμι σε φινίρισμα nickel και 2 κλειδιά.
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ZW160

Κλειδαριά κουτιαστή με nickel φινίρισμα και 
κέντρο 25mm. H κλειδαριά έχει ένα κλείδωμα 
και παραδίδεται με 2 κλειδιά με πλαστικό 
κεφάλι και μήκος κυλίνδρου 22mm.

Κλειδαριά συρόμενων κρυστάλλων βιτρίνας σε  
nickel χρώμα και μήκος 160mm.
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ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΑ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΤΝ 217

TN18/4

TN18/3

J201G

TIP: η παραπάνω κλειδαριά είναι αντίστοιχη της κλειδαριάς 5800 του 
ASSA ABLOY.

Κουτιαστή κλειδαριά με κέντρο 45mm για συρόμενα-ανοιγόμενα παράθυρα 
και πόρτες αλουμινίου. Σε χρώμα λευκό ή μαύρο. Διατίθεται με 3 κλειδιά 
σταυρού μήκους 75mm. Διαστάσεις: 75x36x20mm.

TIP: η παραπάνω κλειδαριά είναι αντίστοιχη της κλειδαριάς 5820 του 
ASSA ABLOY.

Κλειδαριά με μαχαιρωτή γλώσσα με κέντρο 20mm σε χρώμα nickel. 
Διατίθεται με 3 κλειδιά σταυρού. Διαστάσεις 33,3mm x 104mm.

TIP: η παραπάνω κλειδαριά είναι αντίστοιχη της κλειδαριάς 5815 του 
ASSA ABLOY.

Κλειδαριά παπαγαλάκι με κέντρο 20mm σε χρώμα nickel. Διατίθεται με 3 
κλειδιά σταυρού. Διαστάσεις 33,3mm x 104mm.

Κλειδαριά χωνευτή piccolo με κέντρο 50mm, σε nickel χρώμα. Διατίθεται με 
3 κλειδιά σταυρού.

TP147-1490
Κλειδαριά χρημ/ου με τρία κλειδιά με οδηγό 
κλειδιού για αντικατάσταση κλειδαριάς 
συνδυασμού. Διαστάσεις: 88mm x 60mm. 
Συμβατή με MAUER 71111.

TP147-432
Κλειδαριά χρηματοκιβωτίου λαϊκής Κίνας με 
συνδυασμό 3 δίσκων, σε νίκελ χρώμα.

ARCO
Κύλινδροι ασφαλείας τύπου ΚΑΒΑ 
90mm (30x60) με 5 κλειδιά σε brass 
φινίρισμα.
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ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΑ

MONTERY
Λουκέτο τάκου με ορειχάλκινο σώμα 
επινικελωμένο και ατσάλινο πίρο.Διατίθεται σε 
διαστάσεις:
60mm, άνοιγμα 2,7 cm
70mm, άνοιγμα 3 cm
80mm, άνοιγμα 3,7 cm 
Όλα τα λουκέτα έχουν blister συσκευασία και 
4 κλειδιά ασφαλείας τύπου abloy με πλαστικό 
κεφαλάκι.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ CB-04F

CB-04W
CB-06Α

Λουκέτο ειδικό για βαλίτσες με τρείς δίσκους 
συνδυασμών. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα 
και έχει BLISTER συσκευασία.

Λουκέτο ορειχάλκινο 30mm, με τέσσερις 
δίσκους συνδυασμών. O συνδυασμός αλλάζει 
εύκολα και έχει BLISTER συσκευασία.

Λουκέτο ορειχάλκινο ιδανικό για σάκους, 
τσάντες κ.λπ. 40mm με τέσσερις δίσκους 
συνδυασμών. Ο συνδυασμός αλλάζει εύκολα 
και έχει BLISTER συσκευασία.

Λουκέτο συνδυασμού με τέσσερις δίσκους, 
60mm, μακρύλαιμο.

ΛΟΥΚΕΤΑ

BL ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑ BL ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ
Λουκέτα ορειχάλκινα βαρύ τύπου με τρία κλειδιά. Παραδίδονται με την 
εμπορική ονομασία GOLD DOOR και έχουν γυαλιστερό φινίρισμα. Tα 
λουκέτα με διαστάσεις 20, 30, 40, 50 mm υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα και 
σε GROUP με το ίδιο κλειδί (K.A.).

 Item A F B C E D G
 BL461 20mm 20 9.1 20.3 12 10.2 3.2 13.2

BL462 25mm 25 10.2 22.6 14.9 12.4 4.2 13.2

BL463 30mm 30 11.7 25.6 16.7 14.4 5.2 15.3

BL464 40mm 38 13.3 31.6 21.8 19.7 6.3 18.6

BL465 50mm 50 15.8 41.1 29 25.1 8.9 21.2

BL466 60mm 60 18 49.1 32.1 31.1 9.9 21.2

BL467 75mm 75 22.4 55.9 40.6 41.4 11.9 22.7

Λουκέτα ορειχάλκινα μακρύλαιμα βαρύ τύπου με τρία κλειδιά. Παραδίδονται 
με την εμπορική ονομασία GOLD DOOR και έχουν γυαλιστερό φινίρισμα. Tα 
λουκέτα με διαστάσεις 30, 40, 50 mm υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα 
και σε GROUP με το ίδιο κλειδί (K.A.).

 Item A F B C E D G
 BL461LS 20mm  20 9.1 20.3 19.6 10.2 3.2 13.2

BL462LS 25mm 25 10.2 22.6 43.2 12.4 4.2 13.2

BL463LS 30mm 30 11.7 25.6 57.7 14.4 5.2 15.3

BL464LS 40mm 38 13.3 31.6 67.3 19.7 6.3 18.6

BL465LS 50mm 50 15.8 41.1 74.7 25.1 8.9 21.2
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ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

TY10-A09

TP438

Mπρελόκ αλουμινίου σε σχήμα σφυρίχτρας,
με κρικάκι σε καρτέλες των 12 τεμαχίων.

Mπρελόκ τιραμόλα πολύχρωμα σε καρτέλες
των 12 τεμαχίων.

CH111/7M

KΡΙΚΑΚΙΑ

CH141CPR

CH118-Κ138

Mπρελόκ κάου-μπόι (snap) μεταλλικά, με 
ηλεκτροστατική βαφή, σε έξι χρώματα και 
καρτέλες των 12 τεμαχίων.

Σετ από ατσάλινα κρικάκια και διαστάσεις από 
17mm-35mm. Σε συσκευασία 300 τεμαχίων. 

Μπρελόκ αλουμινίου σε σχήμα ορειβατικού 
κρίκου με πάχος 6mm, σε διάφορα χρώματα, 
σε καρτέλες των 12 τεμαχίων.

Color Label. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 
200 καρτελάκια σε 8 διαφορετικά χρώματα με 
τετράγωνο τελείωμα.
Διαστάσεις: 22x52mm. Διάμετρος κρίκου: 18mm

TP121
Μπρελόκ διαφανές με κρίκο που μπορείτε να 
τοποθετήσετε φωτογραφία της αρεσκείας σας,
σε πακετάκια των 20 τεμαχίων.

CH14
Μπρελόκ χρωματιστό με κορδόνι που τραβιέται 
και επαναφέρεται μόνο του σε καρτέλες των 12 
τεμαχίων.

HK483/1
Μπρελόκ διπλό, σε nickel χρώμα, πολύ καλής 
κατασκευής που εύκολα μπορεί να διαχωριστεί 
σε καρτέλες των 12 τεμαχίων.

5039
Αλυσιδάκι βαρύ τύπου που μπαίνει πίσω από 
την πόρτα, σε φινίρισμα brass και nickel.

KL2030
Σύρτης ορειχάλκινος, βαρύ τύπου, με συνολικό 
μήκος 12cm, σε φινίρισμα brass και nickel.

5019
Μαγνητικό stopper για την πόρτα, σε φινίρισμα 
brass και nickel.
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ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΑ

CH118-K139

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

Color Label. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 
120 καρτελάκια σε 8 διαφορετικά χρώματα με 
τετράγωνο τελείωμα και περιστεφόμενο κρίκο.
Διαστάσεις: 22x54mm.
Διάμετρος κρίκου: 18mm.

Μαγνητικό κουτί για εφεδρικά κλειδιά 
αυτοκινήτου και σπιτιού.
Διαστάσεις: 98mm x 55mm x 17mm

CLICK CH118-K143B-2
Color Label κοκκάλινα σε πέντε διαφορετικά 
FLUO χρώματα, σε συσκευασία των 96 
τεμαχίων.

Color Fluo. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 96 
καρτελάκια σε 8 διαφορετικά χρώματα, διαφανή 
και από τις 2 μεριές.
Διαστάσεις: 30x57mm.
Διάμετρος κρίκου: 22mm.

TP328/KP
Color Cap. Στη συσκευασία 
περιλαμβάνονται 400 διακριτικά 
σε 8 διαφορετικά χρώματα.
Διαστάσεις: 26x20mm.

TP328/1
Color Ring. Στη συσκευασία 
περιλαμβάνονται 400 τμχ σε 8 
διαφορετικά χρώματα. Εσωτερική 
διάμετρος 17mm. Εξωτερική 
διάμετρος 24,5mm.

CH118A
Διακριτικά κλειδιών σε σχήμα 
μισοφέγγαρο. Στη συσκευασία 
περιλαμβάνονται 400 τμχ σε 8 
διαφορετικά χρώματα.
Διαστάσεις: 26mm x 20mm.

TP328/5-JAR
Color Label Oval σε μικρό 
βάζο των 104 τεμαχίων σε 8 
διαφορετικά χρώματα.
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H KEYLINE ήρθε στα χέρια της οικογένειας BIANCHI το 2002 θέλοντας να συνεχίσει 

έτσι τη συνεισφορά της στο χώρο του κλειδιού που κρατάει από το 1770.

Η KEYLINE ανήκει στο Group BIANCHI 1770 και θέλοντας να μείνει πιστή στις υπο-

σχέσεις της παραμένει ένα καθαρά Ίταλικό εργοστάσιο το οποίο τα τελευταία χρόνια 

μπήκε δυναμικά στο χώρο της ηλεκτρονικής κλειθροποιίας.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
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Ηλεκτρονικές μηχανές BIANCHI 1770. Πρωτοποριακός σχεδιασμός και προηγμένη τεχνολογία τόσο στο χώρο του immobilizer όσο και στην κοπή 
κλειδιών αυτοκινήτου τύπου laser.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

BIANCHI 994 LASER SIGMA PRO

NINJA VERSA

Ειδική μηχανή για την κατασκευή κλειδιών τύπου laser (BMW, OPEL, 
VOLVO, MERCEDES, κ.λπ.) με αντιγραφή, αποκωδικοποίηση ή με κωδικό.
Παραδίδεται με 4 βασικά μεγγενάκια. Το νέο επαναστατικό optional 
μεγγενάκι (F) δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κατασκευάσει με κωδικό 
και τα απλά κλειδιά αυτοκινήτου.

Ηλεκτρονική μηχανή κοπής απλών κλειδιών και κλειδιών σταυρού, υψηλής 
ακρίβειας ανάγνωσης. Δυνατότητα αντιγραφής κλειδιών από το Original, 
μέσω κωδικού ή με αποκωδικοποίηση, και πολλά extra μεγγενάκια για 
εδικά κλειδιά (ειδικό μεγγενάκι για κλειδιά Omega κ.λπ.). Λειτουργεί 
χωρίς να είναι υποχρεωτική η σύνδεση με υπολογιστή έχοντας τεράστιες 
δυνατότητες. Διαθέτει πρόγραμμα που επικοινωνεί με τα λογισμικά (Insta-
code και Promaster) καθώς και δυνατότητα ενημέρωσης μέσω internet.

Η ηλεκτρονική μηχανή της BIANCHI 1770 για την κοπή κλειδιών 
χρηματοκιβωτίου, θωρακισμένης πόρτας, μπάρας κ.λπ.
Η μηχανή που συνδυάζει τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας (Power 
Lynx) με ταχύτητα και ακρίβεια. Λειτουργεί χωρίς να είναι υποχρεωτική η 
σύνδεση με υπολογιστή έχοντας τεράστιες δυνατότητες.

Η πρώτη και μοναδική μηχανή η οποία διαδοχικά: αποκωδικοποιεί κλειδιά 
ασφαλείας σπιτιού και αυτοκινήτου, κόβει με κωδικό και ταυτόχρονα 
χαράζει το κείμενο της επιλογής σας στο κεφάλι του κλειδιού.
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DEZMO 884 ULTEGRA

Μηχανές του ιταλικού οίκου BIANCHI 1770 κατ’ αποκλειστικότητα από το κατάστημά μας. Βαριές μηχανές για επαγγελματική χρήση με ωραίο σχε-
διασμό και προσεγμένη κατασκευή. Στο κατάστημά μας υπάρχει μια πλούσια συλλογή ανταλλακτικών και παρέχεται ολοκληρωμένο service για τις 
μηχανές του οίκου BIANCHI 1770.

ΜΗΧΑΝΕΣ

CARAT QUATRO BIANCHI 303
Ίδανική μηχανή για κόψιμο κλειδιών βούλας και lazer αυτοκινήτου. Ο 
συνδυασμός ηχητικού και οπτικού συστήματος κάνει τη ρύθμιση της 
μηχανής πολύ εύκολη. Διαθέτει βαριά κατασκευή με σύστημα κίνησης 
πάνω σε ρουλεμάν, η οποία εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς κραδασμούς 
κατά τη διάρκεια του κοψίματος των κλειδιών.

Μηχανή κοπής κλειδιών από την KEYLINE με την ονομασία Carat Quattro
Καταπληκτικό design για μια σύγχρονη μηχανή στην οποία έχουν 
προσεχθεί και οι παραμικρές λεπτομέρειες.

Ηλεκτρονική μηχανή από τον KeyLine για την κατασκευή με κωδικό 
κλειδιών σπιτιού, γραφείου, αυτοκινήτου κ.λπ. Όπως όλες οι ηλεκτρονικές 
μηχανές του KeyLine δουλεύει χωρίς P.C. και δίνει στον κάτοχο του νέα 
αντίληψη για την κατασκευή των κλειδιών μέσω κωδικού. Η DESMO AD-
VANCE παραδίδεται με το feeder DROMO το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο 
χρήστη να κατασκευάζει κλειδιά με τον ίδιο κωδικό ανεξαρτήτου σχήματος 
κεφαλιού.

Η επαναστατική 884 ULTEGRA σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε 
κλειδιά immobilizer 1ης γενιάς (fixed code), Texas Fixed code, Texas 2ης 
γενιάς (Crypto Code), Philips Crypto 1ης και 2ης γενιάς καθώς και remote 
control Philips crypto 2ης γενιάς.
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203

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRANSPONDER

DUCATTI

ΚΛΕΙΔΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μηχανή κοπής κλειδιών με την ονομασία 203 για κλειδιά 4ων στροφών, 
χρηματοκιβωτίου, μπάρας κ.λπ.

Τα ηλεκτρονικά κλειδιά (έξυπνα) του ΚΕΥLINE χωρίζονται στις εξής 
κατηγορίες:

ΤΚ50 Ηλεκτρονικά κεφάλια για Philips Crypto 1ης γενιάς.

RK60 Ηλεκτρονικά κεφάλια, εφοδιασμένα με Remote Control, για Philips 

Crypto 2ης γενιάς.

CK100 τσιπάκι carbon Philips Crypto (ID46), Texas Crypto (4D) και Texas 

Fixed Code (4C).

CKG τσιπάκι carbon Texas 80-bit για Kia, Hyundai, Ford and Toyota.

GKM γυάλινο τσιπάκι για αντιγραφή κλειδιών Megamos Crypto (ID48) και 

Megamos fixed code.

TKXX άδεια κεφάλια Keyline στα οποία τοποθετούνται όλα τα τσιπάκια.

FANCY KEY
Κλειδιά ορειχάλκινα με την ονομασία FANCY. H μόδα στα κλειδιά με 
πολύχρωμες εκτυπώσεις σε πολλά σχέδια και 2 κωδικούς (UL 050-UL 051).

TADA ALL
Νέο τηλεχειριστήριο του οίκου, με απλό και εύκολο τρόπο προγραμματισμού, 
χωρίς τη χρήση άλλης συσκευής. 
• Αυτοπρογραμματιζόμενο
• Πολλαπλών συχνοτήτων (multi frequency)
• Rolling Code & Fixed 
• 4 κανάλια
• Τροφοδοσία: 3V CR2032 (περιλαμβάνεται)
• Σε γαλάζιο χρώμα

Συλλεκτικό κλειδί του KEYLINE το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνεργασία 
των οικογενειακών εργοστασίων ΚΕΥLINE και DUCATTI. Ο οίκος KEYLINE 
είναι χορηγός της DUCATTI από το 2008. Το κλειδί παραδίδεται σε blister 
συσκευασία.

TIPS

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Όλες οι μηχανές του οίκου παραδίδονται κατόπιν 

παραγγελίας.

ΤΚ50 RK60 CK100

CKG GKM
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H εταιρία μας διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με τον οίκο OPERA από το 2003. 

Η έδρα του εργοστασίου βρίσκεται στην MODENA της Ίταλίας και ο ιδιοκτήτης του 

κος Paolo Mescoli έχει επισκεφτεί αρκετές φορές την Ελλάδα για διάφορα event της 

εταιρίας μας.

Ο Ίταλικός οίκος διαθέτει μια πλούσια γκάμα προϊόντων σε συστήματα ελέγχου κα-

θώς και ηλεκτροπίρους, ηλεκτρομαγνήτες, ηλεκτρικά κυπριά κ.λπ.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ
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Οι ηλεκτρομαγνήτες αντικαθιστούν τα ηλεκτρικά κυπρία ως πιο αξιόπιστη λύση. Με πολλές δυνατότητες εφαρμογής, με τις διάφορες πλάκες στήριξης 
έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε ξύλινες, γυάλινες πόρτες και πόρτες αλουμινίου. Όλοι οι ηλεκτρομαγνήτες λειτουργούν με 12-24VDC.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ

13700TD 13100TD
• Κουτιαστός ηλεκτρομαγνήτης με δύναμη συγκράτησης 300 kg
• Ένδειξη on-off και χρονοκαθυστέρηση 0”-30”
• Διαστάσεις (mm): 250x41x24
• Διαστάσεις (mm) αντικρίσματος: 185x37x12
• Τάση λειτουργίας: 12/24 Vdc
• Ρεύμα λειτουργίας: 500mA στα 12V, 250mA στα 24 V
• Υλικό: Ασημί ανοδιόμενο αλουμίνιο.

• Κουτιαστός ηλεκτρομαγνήτης με δύναμη συγκράτησης 600 kg
• Ένδειξη on-off και χρονοκαθυστέρηση 0”-30”
• Διαστάσεις (mm): 265x66x41
• Διαστάσεις (mm) αντικρίσματος: 185x60x16
• Τάση λειτουργίας: 12/24 Vdc
• Ρεύμα λειτουργίας: 500mA στα 12V, 250mA στα 24 V
• Υλικό: Ασημί ανοδιόμενο αλουμίνιο.

19001
• Ηλεκτρομαγνήτης που κρατάει τις πόρτες 

ανοιχτές με δύναμη συγκράτησης 55 kg
• Συνδέεται με συστήματα πυρασφάλειας και 

ανίχνευσης καπνού   
• Διαθέτει κουμπί άμεσης απελευθέρωσης και 

λειτουργεί με 24 VDC
• Διαστάσεις(mm): 90x75x35
• Ρεύμα λειτουργίας: 70mA
• Υλικό: ABS γαλβανισμένο ατσάλι.

18101 18005
• Ηλεκτρομαγνήτης που συγκρατεί τις πόρτες 

ανοιχτές με δύναμη συγκράτησης 140 kg
• Συνδέεται με σύστημα πυρασφαλείας και 

ανίχνευσης καπνού
• Διαθέτει κουμπί άμεσης απελευθέρωσης και 

λειτουργεί με 24 VDC
• Διαστάσεις (mm): 100x90x43
• Ρεύμα λειτουργίας: 70mA
• Υλικό: ατσάλινο βαμμένο μαύρο.

• Ηλεκτρομαγνήτης που συγκρατεί τις πόρτες 
ανοιχτές και στηρίζεται στο πάτωμα, με δύναμη 
συγκράτησης 55 kg

• Συνδέεται με σύστημα πυρασφαλείας και 
ανίχνευσης καπνού

• Διαθέτει κουμπί άμεσης απελευθέρωσης και 
λειτουργεί με 24 VDC

• Διαστάσεις (mm): 114x104x72
• Ρεύμα λειτουργίας: 70mA
• Υλικό: ατσάλινο βαμμένο μαύρο.
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Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές και πίροι είναι η λύση για το αυτόματο κλείδωμα κυρίων εισόδων (πολυκατοικιών-τραπεζών-μεγάλων κτιρίων κ.λπ.). 
Συνδέονται με συστήματα access control (πληκτρολόγιο, κάρτες κ.λπ.). 
Όλοι οι ηλεκτροπίροι/ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές έχουν δυνατότητα συνεργασίας 2 κλειδαριών (INTERLOCK).

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΠΙΡΟΙ

ΣΕΙΡΑ 25600

ΣΕΙΡΑ 25900

ΣΕΙΡΑ 25800

ΣΕΙΡΑ 28800

Οι ηλεκτρομαγνητικοί πίροι της σειράς 25600:
• Έχουν θέση για κύλινδρο για τη μηχανική υποστήριξη σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος
• Είναι fail safe
• Διατίθενται σε κέντρα 25mm, 30mm ή 35mm
• Τάση λειτουργίας: 12/24 Vdc
• Ρεύμα λειτουργίας: 2.5/3A peak-130/230mA

Χωρίς καρέ για πόμολο  25600
Με καρέ 8mm  25608
Με καρέ 9mm  25609

Οι ηλεκτρομαγνητικοί πίροι της σειράς 25900:
• Έχουν φάλτσα γλώσσα που κλειδώνει μηχανικά κάθε φορά που κλείνει η πόρτα
• Έχουν θέση για κύλινδρο για τη μηχανική υποστήριξη σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος
• Είναι fail secure
• Διατίθενται σε κέντρα 25mm, 30mm ή 35mm
• Τάση λειτουργίας: 12/24 Vdc
• Ρεύμα λειτουργίας: 2.5/3A peak-130/230mA

Χωρίς καρέ για πόμολο  25900
Με καρέ 8mm  25908
Με καρέ 9mm  25909

Οι ηλεκτρομαγνητικοί πίροι της σειράς 25800:
• Έχουν θέση για κύλινδρο για τη μηχανική υποστήριξη σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος
• Είναι fail secure
• Διατίθενται σε κέντρα 25mm, 30mm ή 35mm
• Τάση λειτουργίας: 12/24 Vdc
• Ρεύμα λειτουργίας: 2.5/3A peak-130/230mA

Χωρίς καρέ για πόμολο  25800
Με καρέ 8mm  25808
Με καρέ 9mm  25809 

• Κουτιαστός ηλεκτρομαγνητικός πίρος για καγκελόπορτες
• Στη συσκευασία περιλαμβάνεται η πλάκα στήριξης
• Τάση λειτουργίας: 12/24 Vdc
• Ρεύμα λειτουργίας: 750mA (5A peak)
• Υλικό: Ατσάλι ΊΝΟΧ.
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39812
Ηλεκτρικό κυπρί OPERA για μονές γυάλινες πόρτες με κάσωμα (ξύλο, σίδερο, αλουμίνιο κ.λπ.)
• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Διατίθενται με μεταλλική πλάκα διαστάσεων 25x160mm
• Μορφή fail safe 
• Τάση λειτουργίας: 12Vdc - 170mA.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΠΡΙ

ΣΕΙΡΑ 23500
Ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου κλειδώματος του οίκου OPERA.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Τάση λειτουργίας : (AC/DC) 12 - 24V
• Κατανάλωση ρεύματος (12v: Vac 990mA - Vdc1350 mA) (24v: Vac 600 mA - Vdc 710 mA)
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° ~ 50° C.

TIPS

fail safe
σύστημα κλειδώματος που παραμένει 

ασφαλισμένο (κλειδωμένο) για όσο 

διάστημα διαρέεται από ηλεκτρικό 

ρεύμα. Σε περίπτωση διακοπής του 

ρεύματος το σύστημα ξεκλειδώνει.

fail secure
σύστημα κλειδώματος το οποίο 

ξεκλειδώνει ΜΟΝΟ όταν του 

στέλνουμε ηλεκτικό ρεύμα. Σε 

περίπτωση διακοπής του ρεύματος το 

σύστημα παραμένει κλειδωμένο.

Η ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ:

• Αντικαθιστά κλειδαριές με κέντρα: 20mm - 25mm - 30mm - 
35mm - 40mm - 50mm

• Διαθέτει θέση κυλίνδρου 
• Μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα access control όπως:
 α. Πληκτρολόγια
 β. Καρταναγνώστες
 γ. Βιομετρικά κ.λπ.
• Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος:
 α. Παραμένει κλειδωμένη (λειτουργία fail secure)
 β. Εξακολουθεί να λειτουργεί μηχανικά:
 Εξωτερικά με τον κύλινδρο και εσωτερικά με το πόμολο (χρήση  
 πανικού)
• Κλειδώνει αυτόματα κάθε φορά που κλείνει η πόρτα
• Τοποθετείται εύκολα χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα 

συνδεσμολογία του ηλεκτρικού κυπρί.  

Διατίθεται ξεχωριστά το ανταλλακτικό κυπρί (κωδ.00235)
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37512
Ηλεκτρικό κυπρί για θωρακισμένες πόρτες με 
ανταλλακτικό γλωσσάκι τύπου CISA, MOTTURA, 
ATRA κλπ.
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 12V AC
• Στην παραγγελία σας πρέπει να οριστεί αν 

θέλετε δεξί ή αριστερό 
• Η πλάκα στήριξης πρέπει να παραγγελθεί 

ξεχωριστά
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

(on-off)
• Λειτουργία αντιεπανάληψης (anti-repeat).

37812 36612
Ηλεκτρικό κυπρί για θωρακισμένες πόρτες με 
ανταλλακτικό γλωσσάκι τύπου CISA, MOTTURA, 
ATRA κλπ.
• Μορφή fail safe
• Τάση λειτουργίας: 12 Vdc
• Στην παραγγελία σας πρέπει να οριστεί αν 

θέλετε δεξί ή αριστερό 
• Η πλάκα στήριξης πρέπει να παραγγελθεί 

ξεχωριστά.

Ηλεκτρικό κυπρί κατάλληλο για πόρτες που έχει 
τοποθετηθεί μπάρα πανικού
• Γίνονται δεξιά ή αριστερά 
• Μορφή fail secure 
• Τάση λειτουργίας: 12 Vdc - 200 mA.

Το ίδιο κυπρί, κατόπιν παραγγελίας, παραδίδεται 
και σε μορφή Fail Safe 

 36812

ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πλάκα στήριξης για κυπρί θωρακισμένης πόρτας για κλειδαριές με 4 πίρους 03370R
Πλάκα στήριξης για κυπρί θωρακισμένης πόρτας για κλειδαριές με 3 πίρους 03374R

ΔΙΑΦΟΡΑ

03370

03374

Σχεδιάγραμμα κατανόησης δεξιού ή αριστερού φύλλου πόρτας

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ L

ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Z

Για ηλεκτρομαγνήτη 13700TD 03700
και για ηλεκτρομαγνήτη 13100TD 03000

Για ηλεκτρομαγνήτη 13700TD 03701
και για ηλεκτρομαγνήτη 13100TD 03001
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ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ U
Για γυάλινες πόρτες με πάχος γυαλιού μέχρι 10mm 

03007
Συνδυάζεται μόνο με τον ηλεκτρομαγνήτη 13700TD.

01805
Αντίκρισμα για ηλεκτρομαγνήτες της σειράς 180 
και 190.

PCB 137TD
Ανταλλακτική πλακέτα για ηλεκτρομαγνήτες
13700TD και 13100TD

54610
Ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου αυτοματισμού 
ηλεκτροπίρων

52000
Μονάδα ελέγχου αισθητήρων με δυνατότητα 
σύνδεσης μέχρι 6 ηλεκτρομαγνητών τύπου 
18001 για πόρτες πυρασφάλειας.

55030
Φωτεινή ένδειξη ON-OFF με μοντέρνα 
σχεδίαση (με κόκκινο και πράσινο). Με σύστημα 
στερέωσης χωρίς ορατές βίδες (διατίθεται 
ξεχωριστά η μεταλλική βάση, κωδ. 05502PD)
Τάση λειτουργίας 12/24VAC/DC
Διαστάσεις: 140x40x5
Yλικό: Αλουμίνιο.

ΚΑΡΤΑ
Μαγνητική κάρτα για καρταναγνώστη 55613 

55615

Κάρτα με trasponder για καρταναγνώστη 55614 

56616

01740
Τηλεσκοπική βάση στήριξης για τους 
ηλεκτρομαγνήτες  της σειράς 180 και 190.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ
40821N Ηλεκτρικό πόμολο για μπάρα πανικού-fail secure
40621N Ηλεκτρικό πόμολο για μπάρα πανικού-fail safe

0042804
πλάκα τοποθέτησης για το ηλεκτρικό 
πόμολο (για μπάρες πανικού CISA)

0042810
πλάκα τοποθέτησης για το ηλεκτρικό 
πόμολο (UNIVERSAL)
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Τα συστήματα ACCESS CONTROL του εργοστασίου OPERA δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου εισόδου και εξόδου των χρηστών του συγκεκριμένου 
χώρου.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ACCESS CONTROL)

MINILINK 56611

55416

Σύστημα Access Control από τον OPERA, σειρά Access MINILINK. 
• Τάση λειτουργίας 12-18Vac/Vdc
• Δυνατότητα απομνημόνευσης έως 500 κωδικούς
• Χρονοκαθυστέρηση από 0,5sec έως 25sec
• Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρομαγνήτες, ηλεκτρικά κυπριά, ηλεκτρικές 

κλειδαριές κλπ.

Σύστημα αυτόματου ανοίγματος (δέκτης) με τηλεκοντρόλ που μπορεί να 
συνδεθεί με ηλεκτρικά κυπριά, ηλεκτρομαγνήτες, ηλεκτρικές κλειδαριές 
κλπ. Το κιτ περιλαμβάνει 2 τηλεκοντρόλ.

Δυνατότητα λειτουργίας 
με πληκτρολόγιο 55612

Δυνατότητα λειτουργίας 
με καρταναγνώστη 
μαγνητικό 55613

Δυνατότητα λειτουργίας 
με καρταναγνώστη
transponder 55614

TIPS

οποιοδήποτε προϊόν
σας ενδιαφέρει μπορεί να παραδοθεί 

κατόπιν παραγγελίας

ο οίκος
έχει συνήθως από τους πιο έγκαιρους 

χρόνους παράδοσης
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Kλειδαριές επίπλων σε μεγάλη ποικιλία από το γερμανικό οίκο BMB. Tα κυλινδράκια είναι UNIVERSAL και τοποθετούνται σε όλους τους τύπους 
κλειδαριών του εργοστασίου.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
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1051.100 1061.000
Kλειδαριά γραφείου τύπου ROLLER με κέντρο 25mm και μήκος κυλίνδρου 
22mm.

Κλειδαρίτσα κουτιαστή με nickel φινίρισμα που μπορεί εύκολα να γίνει 
δεξιά ή αριστερή. Η διάμετρος του κυλίνδρου είναι 18mm και το κέντρο 
25mm. Το μήκος του κυλίνδρου είναι 22mm.

1061.100/1071.100/1081.100 1091.100
Kλειδαρίτσα κουτιαστή με nickel φινίρισμα. H διάμετρος του κυλίνδρου είναι 
18mm και το κέντρο 25mm. Το μήκος του κυλίνδρου μπορεί να είναι:

22mm 1061.100    26mm 1071.100    32mm 1081.100

Κλειδαριά στρογγυλή με nickel φινίρισμα και γλώσσα που περισσεύει από 
την κλειδαριά όταν είναι κλειστή κατά 8mm.

1101.000 1111.000
Kλειδαριά στρογγυλή, πατητή, με nickel φινίρισμα με ποδαράκι. Οβάλ κλειδαριά πατητή, με nickel φινίρισμα.

1121.300
Οβάλ κλειδαρίτσα πατητή, με nickel φινίρισμα. Η διάμετρος του κυλίνδρου
είναι 18mm και το μήκος του 22mm.

1131.300/1141.300
Kυλινδράκι με nickel φινίρισμα, με ίσιο τσιφάκι.

23mm (μήκος) χ 17mm (διάμετρος) 1131.300
30mm (μήκος) χ 22mm (διάμετρος) 1141.300
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1151.100

1181.000

1191.000

1231.000 

1161.100

1181.200

1201.100

1301.000

Kλειδαρίτσα ταμείου με nickel φινίρισμα και φαλτσαριστό γλωσσάκι με 
κέντρο 25mm και μήκος κυλίνδρου 22mm.

Οβάλ κλειδαρίτσα πολλών σημείων με πίρο, με nickel φινίρισμα και μονή 
στήριξη.

Οβάλ κλειδαρίτσα πολλών σημείων με πιρό, με nickel φινίρισμα.

Κλειδαρίτσα κουτιαστή με nickel φινίρισμα που το κέντρο της μπορεί να 
μεταβληθεί από 15mm έως 40mm. Η διάμετρος του κυλίνδρου είναι 
18mm και το μήκος του 22mm.

Kλειδαρίτσα κουτιαστή με nickel φινίρισμα με μακριά γλώσσα (γλωσσού).
Kλειδωμένη το μήκος της γλώσσας είναι 22mm. H διάμετρος του κυλίνδρου 
είναι 18mm, το κέντρο 25mm. To μήκος του κυλίνδρου είναι 22mm.

Οβάλ κλειδαρίτσα με nickel φινίρισμα, με μονή στήριξη και πίρο σε σχήμα 
σταυρού. Η διάμετρος του κυλίνδρου είναι 18mm και το μήκος του 22mm.

Κλειδαριά στρογγυλή πολλαπλών σημείων με nickel φινίρισμα και 
μονοκόμματη γλώσσα που περισσεύει από την κλειδαριά όταν είναι κλειστή 
κατά 56cm.

Σπανιολέτα OVAL με nickel φινίρισμα με κέντρο 15mm και μήκος κυλίνδρου 
22mm.
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1371.000

1251.300

1281.100

1021.061

1381.000

1271.300/1271.500

1920.100

1212.165

Kλειδαριά σπανιολέτα OVAL, φαρδιά. Tα αξεσουάρ πρέπει να 
παραγγελθούν ξεχωριστά με κέντρο 25mm και μήκος κυλίνδρου 22mm.

Kλειδαρίτσα για γυάλινες πόρτες (μονά φύλλα). Για να τοποθετηθεί
η παραπάνω κλειδαριά χρειάζεται τρύπα στο τζάμι.

Κλειδαριά για γυάλινη πόρτα με πύρο σε νίκελ χρώμα πάχος γυαλιού 
(4mm-8mm).

Eσωτερικό κυλινδράκι με 1 σπαστό πλαστικό κλειδί και ένα μεταλικό. Eίναι UNI-
VERSAL για όλους τους τύπους από κλειδαριές και κυλινδράκια του οίκου BMB 

Eίναι ετοιμοπαράδοτο, σε group K.A. (ίδιο κλειδί) και MASTER  1021.061 KA

Kλειδαριά γραφείου με 2 κλειδώματα με κέντρο 25mm και μήκος κυλίνδρου 
22mm.

Kλειδαρίτσα συρταρωτή για γυάλινα πορτάκια βιτρίνας, 

με nickel φινίρισμα 1271.300    Aντίκρισμα 1271.500

Kυλινδράκι για συρόμενες γυάλινες βιτρίνες, με nickel φινίρισμα.

Stop για τα συρτάρια για την κλειδαριά 1201.100 (ένα stop για κάθε 
συρτάρι).

ΚΛΕΙΔΑΡΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ
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1212.216

1451.020/1451.000.01

1974.311

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1401.300

1451.060

ΚΛΕΙΔΙΑ ΟRIGINAL

Λαμάκια στήριξης βέργας για την κλειδαριά 1201.100 (ένα λαμάκι για 
κάθε κλειδαριά).

Bέργες για την σπανιολέτα 2m. 1451.020
Σετ τοποθέτησης σπανιολέτας (οδηγοί, άγκιστρα πάνω-κάτω, βάσεις 

στήριξης πάνω-κάτω). 1451.000.01

Κατάλληλο για ξύλινες πόρτες πάχους μέχρι 19mm. Προστίθεται λουκέτο 
με διάμετρο λαιμού 4-6mm.

Eίναι διαθέσιμο, κατόπιν παραγγελίας, το ξύλινο STAND επίδειξης, που 
περιλαμβάνει τα κυριότερα μοντέλα κλειδαριών επίπλων του BMB.

Πομολάκι σε nickel χρώμα, UNIVERSAL για όλους τους τύπους από 
κλειδαριές και κυλινδράκια του οίκου BMB.

Λαμάκι σε σχήμα γωνίας με nickel φινίρισμα.

Kλειδιά ORIGINAL προσωπικά για τα κυλινδράκια, κίτρινα (τοποθέτησης),  
master, grand master.

TIPS

Tα κυλινδράκια διατίθενται ξεχωριστά και 

ταιριάζουν σε όλες τις κλειδαριές BMB.

Τα κλειδιά GMKA (Grand Master) πρέπει να 

δίνονται με μεγάλη προσοχή καθώς ανοίγουν 

όλες τις κλειδαριές BMB.
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Ο Βελγικός οίκος EURO-LOCKS ειδικεύεται στα κυλινδράκια τόσο για μεταλλικές όσο και ξύλινες επιφάνειες. Κυλινδράκια βαρύ τύπου για γραμμα-
τοκιβώτια και μεταλλικά κουτιά.

ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
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25mm ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΜΙΝΙ ΜΕ ΔΙΧΑΛΑ

Κυλινδράκι με μήκος 25mm, διάμετρο 19mm, 
βαρύ τύπου με 2 μεταλλικά κλειδιά. Το κλειδί για 
να κατασκευάσετε αντίγραφα είναι το EU1R και το 
κυλινδράκι είναι αυτό που συναντάτε στα μεταλλικά 
ντουλάπια των ΕΛ.ΤΑ. Το λαμάκι κάνει κίνηση 90ο 
και το κλειδί βγαίνει μόνο στην όρθια θέση. Υπάρχει 
και ετοιμοπαράδοτο με ίδιο κλειδί (Κ.Α).

Κυλινδράκι μίνι με τσιφάκι, 2 μεταλλικά κλειδιά
που στερεώνεται με διχάλα. Το κυλινδράκι είναι 
ιδανικό για αντικατάσταση των κλειδαριών σε 
μεταλλικά ταμειάκια και γραμματοκιβώτια.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κυλινδράκι επαναφοράς, μήκος 25mm, τσιφάκι 
γάντζου και 2 μεταλλικά κλειδιά. Το κυλινδράκι 
αυτό τοποθετείται σε μεταλικά έπιπλα και 
υπάρχει σε δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κυλινδράκι με μήκος 25mm, διάμετρο 19mm, 
βαρύ τύπου με 2 μεταλλικά κλειδιά ασφαλείας
Το λαμάκι κάνει κίνηση 90° και το κλειδί βγαίνει 
και στις 2 θέσεις.

ΛΑΜΑΚΙ
Υπάρχει διαθέσιμο, ξεχωριστά, το λαμάκι σε 
σχήμα γάτζου.

ΣΧΙΣΜΗ
Κυλινδράκι με σχισμή, μήκος 32mm και 
2 μεταλλικά κλειδιά. Το κυλινδράκι αυτό 
τοποθετείται σε συρταριέρες με ντίζα.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
Κυλινδράκι με μήκος 20mm, διάμετρο 19mm, 
βαρύ τύπου με 2 μεταλλικά κλειδιά. Το κυλινδράκι 
ταιριάζει ακριβώς για να αντικαταστήσετε τα 
Ελληνικά κυλινδράκια τύπου Nick και διατίθεται
με ίσιο και στραβό τσιφάκι. Το λαμάκι κάνει κίνηση 
180ο και το κλειδί βγαίνει και στις 2 θέσεις.

ΧΩΝΕΥΤΟ
Κυλινδράκι χωνευτό, μήκος 20mm, τσιφάκι 
και 2 μεταλλικά κλειδιά. Το κυλινδράκι αυτό 
τοποθετείται σε μεταλικά έπιπλα.

ΣΧΗΜΑ Τ ΣΧΗΜΑ Γ
Μεταλλική χειρολαβή σε σχήμα Τ με παξιμάδι, σε μάυρο χρώμα και 2 
μεταλλικά κλειδιά.

Μεταλλική χειρολαβή σε σχήμα Γ με άξονα, σε Nickel χρώμα και 2 
μεταλλικά κλειδιά.
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ΚΛΕΙΔΙΑ

F8076 F8075
Κλειδί για βάνες γκαζιού, ασανσέρ κ.λπ., με τριγωνικό καρέ 8mm. Κλειδί τρένου, δίπτερο, 5mm.

F8082 F8083
Κλειδί τρένου, τετράγωνο, καρέ 7mm. Κλειδί τρένου, τετράγωνο, καρέ 8mm.
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Kύλινδροι ορειχάλκινοι με 3 κλειδιά και 5 μπίλιες που, κατόπιν παραγγελίας, παραδίδονται master (Μ.Κ.) ή με το ίδιο κλειδί (Κ.Α.).

ΚΥΛΙΝΔΡOI

ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ

ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΛΕΙΔΙ BREAK SECURE
• Κύλινδρος 54mm (27x27) με απλό κλειδί (τύπου CS204), Nickel
• Κύλινδρος 58mm (27x31) με απλό κλειδί (τύπου CS204), Βrass
• Κύλινδρος 80mm (31x50) με απλό κλειδί (τύπου CS204), Nickel

• Kύλινδρος 62mm (31x31) με διπλόλουκο κλειδί (PC26-SILCA), Βrass
• Kύλινδρος 80mm (31x50) με διπλόλουκο κλειδί (PC33-SILCA), Νickel.

• Κύλινδρος 58mm (27x31) με απλό κλειδί (τύπου CS204) και σύστημα 
Break Secure και από τις 2 πλευρές, Βrass

• Κύλινδρος 75mm (31x45) με απλό κλειδί (τύπου CS204) και σύστημα 
Break Secure και από τις 2 πλευρές, Nickel 

ΠΟΜΟΛΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ Z-IKON
Κύλινδρος πομόλου μισός, 60mm (50x10), σε φινίρισμα Brass ή Νickel . PC κύλινδρος μέσα- έξω για κουτιαστές κλειδαριές Z-IKON, με πολύλουκο 

κλειδί PC33R (SILCA).

101
Κυλινδράκια ορειχάλκινα με τσιφάκι και 2 
κλειδιά. Πολλαπλών χρήσεων σε διαστάσεις 16, 
20, 25 και 30mm. Το λαμάκι κάνει κίνηση 90° 
και το κλειδί βγαίνει μόνο στην όρθια θέση.
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΚΟΥΤΙΑΣΤΕΣ
Kλειδαριές γραφείων κουτιαστές σε διάφορα κέντρα και μήκη κυλίνδρων.

• Kλειδαριά γραφείου με κέντρο (Ε) 25mm, 
διάμετρος 20mm, μήκος κυλίνδρου 20mm 25(20χ20)

• Kλειδαριά γραφείου με κέντρο (Ε) 25mm
διάμετρος 20mm, μήκος κυλίνδρου 25mm
ετοιμοπαράδοτη και σε group, KA (ίδιο κλειδί) 25(20χ25)

• Kλειδαριά γραφείου με κέντρο (Ε) 25mm   
διάμετρος 20mm, μήκος κυλίνδρου 30mm 25(20χ30)

• Kλειδαριά γραφείου με κέντρο (Ε) 25mm   
διάμετρος 20mm, μήκος κυλίνδρου 35mm 25(20χ35)

• Kλειδαριά γραφείου με κέντρο (Ε) 25mm   
διάμετρος 20mm, μήκος κυλίνδρου 40mm 25(20χ40)

• Kλειδαριά γραφείου με κέντρο (Ε) 30mm  
διάμετρος 20mm, μήκος κυλίνδρου 20mm 30(20χ20)

• Kλειδαριά γραφείου με κέντρο (Ε) 30mm   
διάμετρος 20mm, μήκος κυλίνδρου 30mm 30(20χ30)

ΣΚΑΦΤΕΣ
Kλειδαριές γραφείων σκαφτές με 2 κλειδιά και ορειχάλκινο φινίρισμα.

• Kλειδαριά γραφείου σκαφτή με κέντρο (Ε) 25mm 25
• Kλειδαριά γραφείου σκαφτή με κέντρο (Ε) 30mm 30

2/S
Kλειδαριά στρογγυλή πολλαπλού κλειδώματος.

256/19
Kυλινδράκι μαύρο τετράγωνο με ασφάλεια μήκους 19mm.
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Καταπληκτικής ποιότητας μαχαίρια όλων των τύπων για μηχανές κοπής κλειδιών από το το ελβετικό εργοστάσιο F.O. SELECTION.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ

 

AΠΛΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Πρισματικά μαχαίρια για μηχανές κοπής απλών κλειδιών σπιτιού και αυτοκινήτου.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ D(mm) S(mm) d(mm) A(mm) β ΔΟΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

 16.006.Η20 68 6 16 1.5 30/45ο 110 ERREBI, BOLLINI

 16.018.H30 63 5 16 1.25 80ο  80 HALLEY QUARK/BIANCHI 101

 16.033.H30 60.4 5.25 9.53 0.5 84ο  70 DELTA (SILCA)

 18.050.H30 80 5 16 1 84ο  110 BRAVO-RECORD (SILCA)

 18.501.C00 80 5 16 1 84ο 110 BRAVO-RECORD (SILCA) 
        CARBIDE

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ D(mm) S(mm) d(mm) A(mm) β ΔΟΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

 16.504.C00 60.4 5.25 9.53 0.5 80ο  70 UNOCODE (SILCA)
        CARBIDE

 

Μαχαίρια για μηχανές κοπής κλειδιών τύπου χρηματοκιβωτίου, μπάρας, 4 στροφών κλπ.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ D(mm) S(mm) d(mm) ΔΟΝΤΙΑ  MHXANH

 28.001.H10 80 1.2 22 100 ΠΛΑΪΝΑ ΔΟΝΤΊΑ    DUO(SILCA)

 28.003.H10 80 1.5 22 100 ΠΛΑΪΝΑ ΔΟΝΤΊΑ    TECHNICA-TARGA (SILCA)

 40.002.H30 32.1 1.35 18 60 - MIZAR

 56.026.H10 63 1.80 16 80 CU45 ILCO ORION

 56.507.C00 63 1.50 16 80 CARBIDE HALLEY-ILCO ORION

 58.002.H10 80 1.50 22 100 - TECHNICA-TARGA (SILCA)

 58.580.C00 80 1.50 22 100 CARBIDE TECHNICA-TARGA (SILCA)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ D(mm) S(mm) d(mm) ΔΟΝΤΙΑ  MHXANH

 51.502.C00 100 1 22 128 CARBIDE P.LASER (SILCA)

 51.503.C00 100 1.25 22 128  CARBIDE BIANCHI 993 (KEYLINE), IDEA (SILCA)

ΚΛΕΙΔΙΑ 4 ΣΤΡΟΦΩΝ
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ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΟΥΛΑΣ)
Mαχαίρια για μηχανές κοπής κλειδιών με βούλες.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ D(mm) L(mm) P(mm) β ΔΟΝΤΙΑ ΤΥΠΟΣ

 30.020.H30 6 48 0.4 100ο  1 F12A

 32.159.H30 6 48 0.8 90ο 2 F59(F26)

 32.200.H30 6 48 0.45 90ο 2 F20

 32.021.H30 6 48 1.8 90ο 2 F12Β

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ D(mm) L(mm) P(mm) β ΔΟΝΤΙΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗ

 30.532.C00 6 40 2 60ο 1 W132-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.502.C00 6 40 1 106ο 2 W102-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.003.H30 6 30 - - 2 03D FUTURA

 32.005.H30 6 30 - - 2 02D FUTURA

 32.135.C00 6 40 0.55 90ο 2 W135-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.138.C00 6 40 0.65 80ο 2 W138-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.205.C00 6 48 0.2 90ο 2 W205-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.504.C00 6 40 1.20 90ο 2 W104-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.505.C00 6 40 0.70 90ο 2 W105-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.506.C00 6 40 0.60 90ο 2 W106-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.507.C00 6 40 0.90 90ο 2 W107-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.508.C00 6 40 0.90 82ο 2 W108-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.510.C00 6 40 0.60 100ο 2 W110-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.511.C00 6 40 2.75 96ο 2 W111-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.512.C00 6 40 1.50 60ο 2 W112-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 32.513.C00 6 40 0.76 100ο 2 W113-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE
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ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (LASER)
Μαχαίρια για μηχανές κοπής κλειδιών τύπου LASER.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ D(mm) d(mm) L(mm) I(mm) ΔΟΝΤΙΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗ

 32.300.C00 6 1,5 48 2 2 F3-CARBIDE MATRIX-SILCA

 33.013.C00 6 2.5 42 6 3 F22-CARBIDE MATRIX-SILCA

 33.013.H10 6 2.5 42 6 3 F22 MATRIX-SILCA

 33.018.H10 6 1.5 48 2 3 F3 MATRIX-SILCA

 33.022.H10 6 3 48 6 3 F30 MATRIX-SILCA

 33.421.H30 6 2 40 6 3 F44 MATRIX-SILCA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ D(mm) d(mm) L(mm) I(mm) ΔΟΝΤΙΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗ

  33.001.C00 6 2.50 30 - 3 01LW-CARBIDE FUTURA

 33.001.Η30 6 2.50 30 - 3 01L FUTURA

 33.002.Η30 6 2 30 - 3 02L FUTURA

 33.014.C00 6 2.50 40 6 3 W101-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 33.015.C00 6 3 40 6 3 W129-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 33.016.C00 6 2 40 6 3 W114-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 33.210.C00 6 3.10 40 5 3 W210-CARBIDE TRIAX-QUATTROCODE

 

Μαχαίρια για μηχανές κοπής κλειδιών.

ΔΙΑΦΟΡΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ D(mm) S(mm) d(mm) ΔΟΝΤΙΑ ΤΥΠΟΣ

 26.519.H10 64.6 1.5 9.53 40  DELTA 2000 (FO-MULTICOPY) -SILCA

 56.014.H10 64.6 2.4 9.53 70  DELTA FO-SILCA

 56.114.C00 60.32 1.14 9.53 80  DELTA FLAT-SILCA     
       CARBIDE

ΔΙΑΦΟΡΑ
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ)

Οδηγοί για μηχανές κοπής κλειδιών τύπου CLUB, MATRIX κλπ.

Οδηγοί για ηλεκτρονικές μηχανές κοπής κλειδιών.

60.202.H30  Οδηγός Τ44 (D=6, L=48, d=2)

60.103.H30   Οδηγός Τ3 (D=6, L=48, d=1.5)

60.122.H30  Οδηγός Τ22 (D=6, L=42, d=2.5)

60.140.C00  Οδηγός U101 (D=6, L=48, d=1,2)

60.143.C00  Οδηγός U103 (D=6, L=48, d=1)

60.455.C00  Οδηγός U103TT (D=4, L=21, d=1)

60.120.H30  Οδηγός Τ12Α (D=6, L=48, Ρ=0,55, β=98ο) 60.141.C00  Οδηγός U102 (D=6, L=48, d=1,2)

60.142.C00  Οδηγός U102TT (D=4, L=26, d=2, p=0.2, β=30°)

60.101.H30  Οδηγός 01Τ (D=4, d=1, L=20, P=1.00, β=90ο, I=7)

60.100.H30  Οδηγός Τ1 (D=6, L=48, P=0.65, β=88°)

60.206.H30  Οδηγός Τ26 (D=6, L=48, P=0.8, β=80°)

60.121.H30  Οδηγός Τ12Β (D=6, L=48, p=2, β=98°)

TIPS

Για την αύξηση της “ζωής” των μαχαιριών, αποφύγετε την 

κοπή κλειδιών διαφορετικής σύστασης (π.χ. ορείχαλκος-

σίδερο) με το ίδιο μαχαίρι.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

ΟΔΗΓΟΙ
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Eπιλεγμένη γκάμα προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας για χρήση από κλειθροποιούς από τον Σουηδικό οίκο BACHO.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΛΙΜΕΣ

ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ

Λίμα 6" μεσαίας χάραξης 1-100-06-2
Λίμα 6" λεπτής χάραξης 1-100-06-3

Λάμα σιδηροπρίονου 300mm 3906-300

Τσιμπιδάκι για μπίλλιες ΤL-578-S-A

ΛΙΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ

ΦΡΕΖΑ ΦΡΕΖΑ

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ

Λίμα 4" μεσαίας χάραξης 1-111-04-3
Λίμα 6" μεσαίας χάραξης 1-111-06-2
Λίμα 6" λείας χάραξης 1-111-06-3

Φρέζα κυλινδρική λείας χάραξης 

 C 0616F06
Φρέζα κυλινδρική μεσαίας χάραξης 

 C 0616M06X

Ποτηροτρύπανο VIP με διάμετρο 44mm  

 3830-44-VI

Ποτηροτρύπανο VIP με διάμετρο 46mm  

 3830-46-VI

Ποτηροτρύπανο VIP με διάμετρο 55mm  

 3830-55-VI

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 6 ΤΜΧ.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ

Σετ λίμες 6 τεμαχίων 
με πλαστική λαβή 1-476-04-2

Oδηγός για ποτηροτρύπανο 3834-ΑRBR 
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ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία για κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

• Cam 4+4 (για χρηματοκιβώτια JUWEL)
• Cisa 3+5+3 (για κλειδί 5CS10P)
• Cisa 3+3 (για κλειδί CS)
• Fiam 6+6 (για κλειδί 5FI23P)
• Mottura +6+ (για κλειδί 5ΜΤ21P)
• Mottura 6+6 (για κλειδί 5ΜΤ5 και 5ΑΤ1)
• Matrix 6+6 (για κλειδί 5EY32)
• Potent 7000 7+7 (για κλειδί 5PT22)
• Potent 2500 (για κλειδί 5PT18-5PT20)
• Securemme 6+6 (για κλειδί 5SCM8)
• Securemme 3+3 (για κλειδί S)
• Tesio 6+6 (για κλειδί 5TSI1)
• Technomax 4+4 (για χρηματοκιβώτια TECHNOMAX)

Το κατάστημα μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε διαρρηκτικά  εργαλεία εξαιρετικής ποιότητας, απαραίτητα για τον επαγγελματία κλειθροποιό.
Τα εργαλεία παρέχονται ΜΟΝΟ σε επαγγελματίες, που διαθέτουν και την αντίστοιχη άδεια.

2006
Σετ 13 τμχ. Διαρρηκτικά λαμάκια αυτοκινήτου.

AO 10
Μεμονωμένη λάμα ΑO 10.

AO 25
Μεμονωμένη λάμα ΑO 25.

AO 11
Μεμονωμένη λάμα ΑO 11.

AO 01
Μεμονωμένο διαρρηκτικό σύρμα ΑO 01.

AO 30
Μεμονωμένη λάμα ΑO 30.
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AO 29
Μεμονωμένο διαρρηκτικό σύρμα ΑO 29.

AO 48
Μεμονωμένο διαρρηκτικό σύρμα ΑO 48.

KA-ΜAS-004
Διαρρηκτική λάμα για αυτοκίνητα. Μήκος 145cm.

KA-MAS-009
Σετ διαρρηκτικά λαμάκια αυτοκινήτου.

AO 35
Μεμονωμένο διαρρηκτικό σύρμα ΑO 35.

AO 39
Μεμονωμένο διαρρηκτικό σύρμα ΑO 39.

LT 010350
Διαρρηκτικό σύρμα με θηλιά.

Q010007
Σετ 32 τμχ διαρρηκτικών σε πρακτική πλαστική θήκη.

Q010066
Ειδικό διαρρηκτικό σύρμα ανοίγματος πόρτας.

LT 0102
Σετ λαμάκια ανοίγματος.

Για κλειδί HU66 LT010255
Για κλειδί HU92R LT010256
Για κλειδί HU100 LT010257
Για κλειδί NSN14 LT010260
Για κλειδί TOY43 LT010262
Για κλειδί HON66 LT010263
Για κλειδί FO21 LT010265
Για κλειδί HU101 LT010266
Για κλειδί VA2 LT010270
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ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΛΑΜΑΚΙΑ

ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Σετ με όλα τα απαραίτητα για την αλλαγή συνδυασμού διάφορων διακοπτών αυτοκινήτου.

Για διακόπτες MERCEDES με κλειδί HU39P A 21103
Για διακόπτες OPEL με κλειδί YM27 ή HU43 A 23102

ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

2 ΣΕ 1
2 σε 1 αποκωδικοποιητής και διαρρηκτικό με φως.

Για κλειδί HU92R-BMW 9005
Για κλειδί SIP22-TRW SIPEA 9010
Για κλειδί HU87R-HUF 9019
Για κλειδί HU83-HUF 9020

2 ΣΕ 1
2 σε 1 αποκωδικοποιητής  και διαρρηκτικό.

Για κλειδί HU64-MERCEDES LL010006
Για κλειδί HU100R-BMW P010027
Για κλειδί TOY43-TOYOTA P010028
Για κλειδί NSN14-NISSAN P010032
Για κλειδί GT15R-GIOBERT P010049
Για κλειδί HU66-VAG P010057
Για κλειδί HU101-FORD P010059
Για κλειδί HU100-OPEL P010060
Για κλειδί VA2-VALEO P010064
Για κλειδί HU56R-HUF P010069
Για κλειδί NE66-NEIMAN P010070
Για κλειδί SIP22-TRW SIPEA P010073
Για κλειδί YM30-YMOS P010081

13SONG
Διαρρηκτικό 13SONG (LISHI).

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΤ
Ειδικό σετ κατασκευής κλειδιών αυτοκινήτου με 
κωδικό σε απλή μηχανή.

ROUND
Διαρρηκτικό τύπου ROUND.

Για κλειδί HU66(1)-VAG LT024
Για κλειδί HU56R - HUF P010005
Για κλειδί HU66(2)-VAG P010005-2
Για κλειδί HU101-FORD P010015
Για κλειδί HU58(OLD)-BMW P010021
Για κλειδί HU39-MERCEDES P010023
Για κλειδί HU100R-BMW P010024
Για κλειδί HU92R-BMW P010026

Για κλειδί VA2-VALEO R010042
Για κλειδί HU100-HUF R010046
Για κλειδί HU83-HUF R010052
Για κλειδί HU56R-HUF R010055
Για κλειδί HU92R-BMW R010067
Για κλειδί HU66-VAG R010068

Για κλειδί HU100-HUF R010032
Για κλειδί HU101-HUF R010033
Για κλειδί VA2-VALEO R010037
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Q010079
Σετ 18 τμχ διαρρηκτικών αυτοκινήτου.

R010003
2 σε 1 οφθαλμοσκόπιο και διαρρηκτικό 
αυτοκινήτων με διάφορες μύτες.

R010080
Σετ 14 τμχ  διπλών διαρρηκτικών αυτοκινήτου.

ΗΟ2071

LEBLANKKEY    

Διαρρηκτικά λαμάκια για FORD, FO21P.

Αδιαμόρφωτα κλειδιά πολλών τύπων.

LEDEC LECUTTER 
Αποκωδικοποιητές για να βρίσκετε τον κωδικό σε 
κλειδαριές αυτοκινήτων με κλειδί HU101 (FORD 
C-MAX), HU64 (MERCEDES), HU43 (OPEL).

Κόφτης για την κατασκευή κλειδιών για 
κλειδαριές αυτοκινήτων τύπου Laser διαφόρων 
εργοστασίων.

ΛΑΜΑΚΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ Η ΣΕ ΣΕΤ ΜΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥΣ

3310-010
Σετ 2 τμχ. από διαρρηκτικά λαμάκια για τραβηγμένες 
ή κλειδωμένες πόρτες.

1030
Σετ 12 τμχ. Εξωλκείς σπασμένων κλειδιών.

2029
Σετ 6 τμχ. Με διαρρηκτικά λαμάκια και λαμπάκι.
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ΗO 1011
Σετ διαρρηκτικών για κυλίνδρους μικρό.

PKLPx10
Λαμάκι μεμονωμένο PKLPx10 Ηalf Diamond.

PKLPx19
Λαμάκι μεμονωμένο PKLPx19 Small Comp.

RGN 217
Νέα σειρά από διαρρηκτικά με 15 διαφορετικά λαμάκια. σε εξαιρετική ποιότητα και πρακτική συσκευασία.

PKSTW 3
Λαμάκι μεμονωμένο PKSTW 3 Forked Tension 
Wrench.

Q010077
Σετ 9 τμχ διαρρηκτικών για κυλίνδρους.

Z-COT2
Σετ διαρρηκτικών για λουκέτα Λ.Κίνας.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Διάφορα βοηθητικά εργαλεία για τη δουλειά του κλειθροποιού.

1006
Ειδική πένσα για τις ασφάλειες των κυλίνδρων.

AL 10500
Φακός με εύκαμπτη άκρη για να βλέπετε καλύτερα.

ΑO 04
Διαρρηκτικό κλειδί για τάπες.
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ΑO 53
Θήκη για την οργάνωση των εργαλείων σας.

D010029
Ηλεκτρονικό ενδόσκοπιο.

KA-KAS-007
Ειδικό εργαλείο για το σπάσιμο των κυλίνδρων
με ειδικό μεγγενάκι που δεν γλιστράει και σπάει
όλους τους τύπους των κυλίνδρων.

KA-ΜAS-001
Διαρρηκτικό εργαλείο για να ανοίγετε 
θωρακισμένες πόρτες όταν είναι απλά τραβηγμένες.

KA-ΜAS-007
Ειδική ατσάλινη λάμα με πάχος μόνο 0,15mm,
που ανοίγει την πόρτα όταν είναι απλά τραβηγμένη.

KA-MAS-008
Εργαλείο για αποσυναρμολόγηση κυλίνδρων.

LEPT 10
Φουσκωτή σφήνα σε οικονομική τιμή.

LMK 005
Σετ μπίλιες Master, χρωματιστές για την εύκολη
επιλογή μεγεθών.

LT010020
Διαρρηκτικό απλό για κλειδιά CRYPTONITE.

LT010174
Διαρρηκτικό με αποκωδικοποιητή για κλειδιά 
CRYPTONITE.

LT010238
Ρυθμιζόμενο περιστροφικό «πιστόλι».

LT010372
Ειδικό εργαλείο ανοίγματος για ασανσέρ και 
ηλεκτρολογικούς πίνακες.
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RGN 208
Φουσκωτή σφήνα σε διπλό σχήμα.

LΤ 371-395
Μεμονωμένο μεταλλικό σωληνάκι.

MTL
Πλαστικό ειδικό κλειδί που βοηθάει να ξεκλειδώσετε 
την κλειδαριά αφού σπάσετε τον κύλινδρο.

Q010073
Σετ 5 τμχ πλαστικές λάμες ανοίγματος.

R010056
Σετ 3 τμχ πλαστικών λοστών θυρών και αυτοκινήτου.

RGN 229
Διπλό διαρρηκτικό λαμάκι αυτοκινήτου.

Q010005
Σετ 2 τμχ. λάμες ανοίγματος για τραβηγμένες πόρτες.

Q010067
Οφθαλμοσκόπιο εξαιρετικής ποιότητας με 
οπτικές ίνες.

LΤ 370
Μεμονωμένο μεταλλικό σωληνάκι.
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ATENE

PATENT PICCOLA

Κλειδαριές χωνευτές, μεσόπορτας από τον Ίταλικό οίκο A.G.B.  Σε μεγάλη ποικιλία και με τη γνωστή ποιότητα του οίκου, που εδώ και πολλά χρόνια  
παράγει και ειδικεύεται σε αυτού του είδους τις κλειδαριές και όχι μόνο. 

• Κέντρο 40mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 75mm
• Πρόσωπο πλάτους 24mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• Τετράγωνη πλάκα

Brass φινίρισμα 160201
Nickel φινίρισμα 160201-01

• Κέντρο 40mm 
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 70mm (Pic-
colo)

• Πρόσωπο πλάτους 20mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• Τετράγωνη πλάκα

Brass φινίρισμα 160202

• Κέντρο 40mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 75mm
• Πρόσωπο πλάτους 24mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα

Brass φινίρισμα 160201-02
Nickel φινίρισμα 160201-03

• Κέντρο 40mm 
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 70mm (Pic-
colo)

• Πρόσωπο πλάτους 20mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα

Nickel φινίρισμα 160202-20

• Κέντρο 45mm (Γερμανίας)
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 75mm
• Πρόσωπο πλάτους 24mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• Τετράγωνη πλάκα

Brass φινίρισμα 160210
Nickel φινίρισμα 160210-01

• Κέντρο 50mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 70mm (Pic-
colo)

• Πρόσωπο πλάτους 20mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα 

Brass φινίρισμα 160202-21
Nickel φινίρισμα 160202-22

• Κέντρο 45mm (Γερμανίας)
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 75mm
• Πρόσωπο πλάτους 24mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα

Brass φινίρισμα 160210-02
Nickel φινίρισμα 160210-03

• Μπάνιου με κέντρο 50mm
• Απόσταση από καρέ ένδειξης μέχρι 

καρέ πομόλου 70mm (Piccolo)
• Πρόσωπο πλάτους 20mm
• Καρέ ένδειξης 6mm, καρέ πομόλου 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)

Τετράγωνη πλάκα και Brass φινίρισμα 
 160214
OVAL πλάκα και Nickel φινίρισμα  
 160214-1
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PATENT GRANDE

• Κέντρο 40mm 
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ 

πομόλου 90mm (Θεσσαλονίκης)
• Πρόσωπο πλάτους 22mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• Τετράγωνη πλάκα

Brass φινίρισμα 160206
Nickel φινίρισμα 160206-01

• Κέντρο 40mm 
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ 

πομόλου 90mm (Θεσσαλονίκης)
• Πρόσωπο πλάτους 22mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα

Brass φινίρισμα 160206-001
Nickel φινίρισμα 160206-02

• Κέντρο 50mm 
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ 

πομόλου 90mm (Θεσσαλονίκης)
• Πρόσωπο πλάτους 22mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα

Nickel φινίρισμα 160206-03

• Κέντρο 45mm 
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ 

πομόλου 90mm (Θεσσαλονίκης)
• Πρόσωπο πλάτους 22mm
• Καρέ 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα

Nickel φινίρισμα 160206-021

• Μπάνιου με κέντρο 50mm 
• Απόσταση από καρέ ένδειξης μέχρι καρέ 

πομόλου 90mm (Θεσσαλονίκης)
• Πρόσωπο πλάτους 22mm
• Καρέ ένδειξης 6mm και καρέ πομόλου 8mm
• Με 2 κλειδιά μεσόπορτας
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• Τετράγωνη πλάκα

Brass φινίρισμα 160213
Nickel φινίρισμα 160213-01
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MEDIANA EVOLUTION

CENTRO

Οι κλειδαριές τύπου MEDIANA διαθέτουν ΜΟΝΟ μια κεντρική γλώσσα η οποία κλειδώνει  
με το κλειδί.

Οι κλειδαριές τύπου CENTRO διαθέτουν γλώσσα και κλείδωμα.

• Κέντρο 50mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 90mm 
• Πρόσωπο πλάτους 18mm
• Καρέ 8mm
• Με 1 κλειδί μεσόπορτας
• Χωρίς αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα    

Brass φινίρισμα 160215
Nickel φινίρισμα 160215-01

• Κέντρο 50mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ 

πομόλου 90mm 
• Πρόσωπο πλάτους 22mm
• Καρέ 8mm
• Με 1 κλειδί μεσόπορτας
• Χωρίς αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα   

Bronze φινίρισμα  160217
Nickel φινίρισμα 160218
Brass φινίρισμα 160219

• Κυλίνδρου με κέντρο 50mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 85mm 
• Πρόσωπο πλάτους 18mm
• Καρέ 8mm
• Με 1 κλειδί μεσόπορτας
• Χωρίς αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα
• Ο κύλινδρος δεν περιλαμβάνεται    

Nickel φινίρισμα 160215-02

• CENTRO μόνο γλώσσα 
• Κέντρο 50mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ 

πομόλου 90mm 
• Πρόσωπο πλάτους 18mm
• Καρέ 8mm
• Με 1 κλειδί μεσόπορτας
• Χωρίς αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα       

Brass φινίρισμα 160220

• Μπάνιου με κέντρο 50mm
• Απόσταση από κέντρο ένδειξης μέχρι καρέ 

πομόλου 90mm 
• Πρόσωπο πλάτους 18mm
• Καρέ ένδειξης 6mm και καρέ πομόλου 8mm
• Με 1 κλειδί μεσόπορτας
• Χωρίς αντίκρισμα (κυπρί)
• OVAL πλάκα         

Nickel φινίρισμα 160221

MEDIANA POLARIS 2XT
Μαγνητική, με μια κεντρική συμμετρική γλώσσα η οποία δε 
χρειάζεται γύρισμα.

• Κέντρο 50mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ πομόλου 90mm 
• Πρόσωπο πλάτους 18mm
• Καρέ 8mm
• Με 1 κλειδί μεσόπορτας (δυνατότητα κλειδώματος με κλειδί)
• Το ειδικό αντίκρισμα τύπου Minimal-διατίθεται ξεχωριστά-

διαθέτει μαγνήτη και κλειδώνει την κλειδαριά με το κλείσιμο 
της πόρτας. 

• OVAL πλάκα    
• Nickel φινίρισμα    

Kλειδαριά 160215-011
Αντίκρισμα-κυπρί 160706
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ΓΑΝΤΖΟΥ («ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ»)

• Κυλίνδρου με κέντρο 30mm
• Πρόσωπο πλάτους 22mm
• Ο κύλινδρος δεν περιλαμβάνεται
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• Τετράγωνη πλάκα  

Brass φινίρισμα 160208

• Μεσόπορτας 
• Πρόσωπο πλάτους 22mm
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• Με 1 κλειδί μεσόπορτας
• Τετράγωνη πλάκα    
• Brass φινίρισμα   

Με κέντρο 30mm 160209-10
Με κέντρο 40mm  160209

ΑΣΑΝΣΕΡ

• Κυλίνδρου με κέντρο 45mm
• Πρόσωπο πλάτους 22mm
• Με αντίκρισμα (κυπρί)
• Τετράγωνη πλάκα
• Ο κύλινδρος δεν περιλαμβάνεται  

Brass φινίρισμα 160207
Nickel φινίρισμα 160207-01

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΥΠΡΙ MEDIANA
Αντίκρισμα (κυπρί) για κλειδαριές MEDIANA.

Nickel φινίρισμα  160701
Βrass φινίρισμα  160702

ΚΥΠΡΙ MEDIANA ΚΥΠΡΙ CENTRO
Αντίκρισμα (κυπρί) για κλειδαριές MEDIANA.

Nickel φινίρισμα  160701-01
Αντίκρισμα (κυπρί) για κλειδαριές CENTRO.

Nickel φινίρισμα  160704
Βrass φινίρισμα  160705

160703
Ειδικός ανταπτορας μετατροπής καρέ από 8mm 
σε 9mm.

ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΠΑΣΤΑ
Διατίθενται σε 12 νούμερα,

Βrass φινίρισμα  160102 
Nickel φινίρισμα  160103

Κλειδιά σπαστά για παπαγαλάκι. 160104
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Kλειδαριές κουτιαστές για ξύλινες ή σιδερένιες πόρτες. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το κυπρί, τα διακοσμητικά καθώς και οι βίδες.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΟΥΤΙΑΣΤΕΣ

P 2450
Κλειδαριά κουτιαστή με κέντρο 50mm (διαστάσεις Ε=50, Α=100) και 3 κλειδιά. Υπάρχουν δεξιές και αριστερές. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και το 
αντίκρισμα (κυπρί).

Kλειδαριές για γκαράζ, δεξιές και αριστερές, με ορειχάλκινο κύλινδρο και 3 κλειδιά.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΚΑΡΑΖ

F 1122000
Zευγάρι κλειδαριών (1 δεξιά + 1 αριστερή)
που ανοίγουν με το ίδιο κλειδί με κέντρο 80mm
και μήκος λάμας 45mm.

F 1122500
Ζευγάρι κλειδαριών (1 δεξιά+1 αριστερή) που 
ανοίγουν με το ίδιο κλειδί, με κέντρο 80mm
και μήκος λάμας 90mm. 

F 2200100
Ειδική κλειδαριά για πτυσσόμενα κάγκελα, 
συνολικού μήκους 228mm και πλάτους 272mm.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διάφορες κλειδαριές από την ελληνική αγορά, κυρίως για αντικαταστάσεις.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

140201-02
Κλειδαριά μεσόπορτας με κέντρο 40mm βαρύ 
τύπου GEVY ή HALZ.

140207
Κλειδαριά κουτιαστή Orion. Υπάρχουν δεξιές και 
αριστερές. 

140209
Kλειδαριά καμαρόπορτας με κλειδί 
καμαρόπορτας με ψευτοδοντάκι. Υπάρχουν 
δεξιές και αριστερές.

140216
Kλειδαριά σιδερόπορτας κουτιαστή με κλειδί 
σιδερόπορτας. Υπάρχουν δεξιές και αριστερές.

140203
Kλειδαριές ντουλάπας με κέντρο 20, 25 ή 
30mm. Συσκευασία 12 τεμ.

140210
Kλειδαριά σιδερόπορτας χωνευτή 15x8 με κλειδί 
καμαρόπορτας.

140211
Kλειδαριά σιδερόπορτας χωνευτή 20x8 με κλειδί 
καμαρόπορτας.

140211-01
Kλειδαριά τζαμόπορτας στενή κουτιαστή με 
κέντρο 20mm.

ΤΥΠΟΥ ROLEX
Kλειδαριά χρηματοκιβωτίου τύπου Rolex με 2 
κλειδιά.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ

ΠΟΜΟΛΑ

110/20

110/7

Πόμολο από φυσικό αλουμίνιο για σιδερόπορτες. 

Γρυλόχερα με καρέ 7mm.

110/40

110/8

Πόμολο από φυσικό αλουμίνιο για μεσόπορτες 
μαζί με τα διακοσμητικά.

Γρυλόχερα με καρέ 8mm.

110/45

110/ΦΙΞ

Πόμολο από φυσικό αλουμίνιο για πόρτες 
ξύλινες-αλουμινόπορτες, μαζί με τα διακοσμητικά.

Πόμολο φιξ με ροζέτα νίκελ με καρέ 8mm.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΓΡΥΛΟΣ
Γρύλος χωνευτός με αντίκρισμα 
και 2 βίδες για το γρυλόχερο.

ΓΡΥΛΟΣ
Γρύλος εξωτερικός με υποδοχή 
για βέργες.

ΚΡΙΚΑΚΙΑ
Κρικάκια ατσάλινα διαμέτρου 22mm 
σε σακούλες των 1.000 τεμ.    

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
Cosmolac αντισκωριακό σπρέι 
200 ml.

KΛΕΙΔΙΑ
Διάφορα κλειδιά.

Κλειδιά ντουλάπας αλουμινίου σε 4 νούμερα (1, 2, 3 και 4) 140101

Κλειδιά σπανιολέτας αλουμινίου σε 2 νούμερα (1, 2) 140102

Κλειδιά μπαλταδάκια αλουμινίου χωρίς δόντια σε 6 νούμερα
(1, 2, 3, 4, 5 και 6) 140105

Κλειδιά καμαρόπορτας αλουμινίου με ψευτοδοντάκι σε 6 νούμερα
(1, 2, 3, 4, 5 και 6) σε συσκευασία 100 τεμ. 140106

Κλειδιά καλοριφέρ 140103
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

TESIO

POTENT

TESIO κλειδαριά κυλίνδρου θωρακισμένης 
πόρτας με την εμπορική ονομασία GRIPSTOP.
Η κλειδαριά έχει κέντρο 70mm και αντί για 
πίρους, έχει «δαγκάνες». Στην παραγγελία 
σας πρέπει να ορίσετε αν θέλετε δεξιά ή 
αριστερή. Tα διακοσμητικά της κλειδαριάς 
διατίθενται ξεχωριστά και είναι διαθέσιμα σε 
Brass, Nickel, Bronze.

GRIPSTOP

1970

Κλειδαριά κυλίνδρου θωρακισμένης πόρτας. Η 
κλειδαριά έχει κέντρο 70mm, 4 και 2 επιπλέον 
(block) πίρους και γλώσσα. Παραδίδεται με defender 
(ενσωματωμένο στην κλειδαριά). Στην παραγγελία 
σας πρέπει να ορίσετε αν θέλετε δεξιά ή αριστερή.

KIT

Κιτ αλλαγής συνδυασμού, για κλειδαριές θωρακισμένης 
πόρτας των πιο γνωστών εργοστασίων, 2 στροφών 
(VARIO 2500) ή 4ρων στροφών (VARIO 7000).
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

MOTTURA
Από το εργοστάσιο MOTTURA ανταλλακτικά NUCLEO και λαμάκια όλων των τύπων.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
MOTTURA
• ΛΑΜΑΚΊΑ ANTIDEGO
• ΛΑΜΑΚΊΑ EASY GO
• NUCLEO COMPACT
• NUCLEO CLASSIC
• NUCLEO QUICK
• NUCLEO QUICK - REPLAY
• NUCLEO QUICK REPLAY «MY KEY»

NUCLEO CLASSIC
• ΓΊΑ ΚΛΕΊΔΑΡΊΕΣ 4 ΣΤΡΟΦΩΝ
• ΜΑΥΡΑ ΚΛΕΊΔΊΑ 5ΜΤ5
• ΚΛΕΊΔΊ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ
• 3 ΒΊΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
• ΑΡΊΣΤΕΡΟ Ή ΔΕΞΊ
• ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ ΕΊΝΑΊ ΑΡΊΣΤΕΡΟ
• ΥΠΑΡΧΕΊ ΚΑΊ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΤΊΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΝΟΜΑΣΊΑ «MY KEY»

ΛΑΜΑΚΙΑ ANTIDECO
ΤΑ ΛΑΜΑΚΊΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΤΊΣ ΠΑΛΑΊΕΣ 
ΚΛΕΊΔΑΡΊΕΣ ΠΡΊΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΊΣΗ
ΤΩΝ NUCLEO
• ΜΑΥΡΑ ΚΛΕΊΔΊΑ
• ΊΔΊΑ ΓΊΑ Δ + Α
• ΚΛΕΊΔΊ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ

NUCLEO QUICK
• NEO MONTEΛΟ NUCLEO
• ΓΚΡΊ ΚΛΕΊΔΊΑ 5ΜΤ10
• MEΚΛΕΊΔΊ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ
• 2 ΒΊΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
• ΑΡΊΣΤΕΡΟ Ή ΔΕΞΊ

ΛΑΜΑΚΙΑ EASY GO
• H ΕΞΕΛΊΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΊDEGO ME 

ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΊ 
ΤΑ ΛΑΜΑΚΊΑ ΓΊΑ ΠΊΟ ΕΥΚΟΛΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

• ΠΡΑΣΊΝΑ ΚΛΕΊΔΊΑ 5ΜΤ5 P
• ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΛΑΜΑΚΊΑ ΕΊΝΑΊ ΔΕΞΊΑ 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΊΣ ΠΕΡΊΠΤΩΣΕΊΣ 
ΠΟΥ Η ΚΛΕΊΔΑΡΊΑ ΕΧΕΊ ΔΊΠΛΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΥΛΊΝΔΡΟ.ΤΟΤΕ 
ΕΊΝΑΊ ΔΕΞΊΑ Ή ΑΡΊΣΤΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΕΊΔΑΡΊΑ.

141008-3

141008-6

ΚΙΤ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΟΝΟ ΚΛΕΊΔΊΑ REPLAY (PROFIL: Α2)

ΚΙΤ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΟΝΟ ΚΛΕΊΔΊΑ REPLAY MY KEY (PROFIL: 22)

141008-63 141008-64

141008-5

NUCLEO MOTTURA COMPACT
• MONO ΓΊΑ ΚΛΕΊΔΑΡΊΕΣ TESIO.
• ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΊ 

ΝΑ ΟΡΊΣΕΤΕ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΞΊ Η 
ΑΡΊΣΤΕΡΟ.

141008-65

141008-61

141008-62

141008-4
NUCLEO COMPACT
• ΓΊΑ ΚΛΕΊΔΑΡΊΕΣ ΔΥΟ ΣΤΡΟΦΩΝ
• ΜΑΥΡΑ ΚΛΕΊΔΊΑ 5ΜΤ21P
• ΔΕΞΊ Ή ΑΡΊΣΤΕΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ 

ΚΛΕΊΔΑΡΊΑ

NUCLEO - QUICK REPLAY
• NEO MONTEΛΟ NUCLEO
• ΓΚΡΊ ΚΛΕΊΔΊΑ 5ΜΤ10
• ME ΚΛΕΊΔΊ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ
• 2 ΒΊΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
• ΑΡΊΣΤΕΡΟ Ή ΔΕΞΊ
• ΑΛΛΑΖΕΊ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΕΤ 

ΝΕΩΝ ΚΛΕΊΔΊΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΊΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΕΊΔΊΩΝ

NUCLEO QUICK - 
REPLAY MY KEY
• NEO MONTEΛΟ NUCLEO
• ΓΚΡΊ ΚΛΕΊΔΊΑ 5ΜΤ10
• MEΚΛΕΊΔΊ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ
• 2 ΒΊΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
• ΑΡΊΣΤΕΡΟ Ή ΔΕΞΊ
• ΑΛΛΑΖΕΊ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΕΤ 

ΝΕΩΝ ΚΛΕΊΔΊΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΊΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΕΊΔΊΩΝ

141008-620
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Κλειδαριές πολλών σημείων από το Γερμανικό οίκο G-U. Οι κλειδαριές έχουν θέση για κύλινδρο και στα επιπλέον σημεία κλειδώματος έχουν μπίλια αντί 
γλώσσας για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθεροποίηση της πόρτας.

Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος θυρών με τη γερμανική εγγύηση της BKS καθώς και ελατήρια για τις πλακέ σούστες.

ΣΟΥΣΤΕΣ

OTS 80 OTS 430
Σούστες μπουκάλα με ελατήριο μοντέλο OTS 80 βαρύ τύπου. Διατίθεται σε 
νούμερα από 2 έως 6.

Οι μηχανισμοί επαναφοράς (σούστες) G-U έχουν σχεδιαστεί για 
μονόφυλλες εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες, καθώς επίσης και για τις 
πόρτες προστασίας από φωτιά και καπνό. Τοποθετούνται εύκολα, είναι 
ευέλικτες και ρυθμιζόμενες. 
• Ρυθμιζόμενη δύναμη από νούμερο 2-5
• Πλάτος πόρτας 1250mm
• Μέγιστο άνοιγμα πόρτας έως 180ο 

• Διαθέσιμη σε Ασημί, Καφέ και Λευκό χρώμα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

060901
Aνταλλακτικά ελατήρια για τις σούστες 
μπουκάλα Νο 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και πλακέ Νο 3.

WS50
Γνήσιο κλειδί από τον BKS.

• Κατάλληλη για πόρτες από ξύλο, 
αλουμίνιο, PVC

• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 
έως καρέ πομόλου 92mm

• Καρέ 9mm
• Πρόσωπο 16mm
• Διατίθεται σε κέντρα 25mm, 

30mm, 35mm, 45mm
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΣΟΥΣΤΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

102
Κλειδαριά στενή για σιδερόπορτες σε φινίρισμα 
nickel. Διαθέσιμες διαστάσεις: 
20mm (Περιλαμβάνεται κύλινδρος 54mm 
(27χ27) Nickel), 30mm, 35mm (Χωρίς κύλινδρο).

115 118
Κλειδαριά φαρδιά, 45mm, για ξύλινες πόρτες 
σε φινίρισμα brass. Περιλαμβάνεται κύλινδρος 
60mm (27χ33).

Κλειδαριά μαχαιρωτή για αλουμινόπορτες σε 
φινίρισμα nickel. Δεν περιλαμβάνεται κύλινδρος. 
Διαθέσιμες διαστάσεις: 30mm / 35mm.

660

B670

Σούστα Νο 2-4 (660). Σούστα για πόρτες από 
20 έως 100kg. Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενη 
δύναμη 2-4. Σώμα από αλουμίνιο.
Ατσάλινο μπράτσο με ή χωρίς ρυθμιζόμενο stop.
Δύο βαλβίδες ρύθμισης. Stop στο άνοιγμα. 
Φινίρισμα nickel.

Συρόμενο μπράτσο για τις σούστες ICSA 660 και 670.

670 651
Σούστα Νο 2-6 (670). Σούστα για πόρτες από 
60 έως 150kg. Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενη 
δύναμη 2-6. Σώμα από αλουμίνιο.
Ατσάλινο μπράτσο με ή χωρίς ρυθμιζόμενο stop. 
Δύο βαλβίδες ρύθμισης. Stop στο άνοιγμα.
Φινίρισμα nickel.

Σούστα Χωνευτή (651). Σούστα για πόρτες από 
60 έως 85kg. Χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για 
πόρτες μήκους μέχρι 1250mm. Ρυθμιζόμενη 
ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας.
Σώμα από αλουμίνιο. Συρόμενο μπράτσο. 
Φινίρισμα nickel.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

HS5
Κύλινδρος ασφαλείας. Διατίθεται με 5 κλειδιά.

HS10
Κύλινδρος ασφαλείας διπλής λειτουργίας. Διατίθεται με 5 κλειδιά με πλαστικό 
κεφάλι. Φινίρισμα nickel. Διαθέσιμη διάσταση: 80mm (30x50).

60mm (30x30) nickel
60mm (30x30) brass
70mm (30x40) nickel
70mm (30x40) brass
75mm (30x45) nickel
80mm (30x50) nickel
80mm (30x50) brass

Διαθέσιμες διαστάσεις και φινιρίσματα:
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ΣΟΥΣΤΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

3710948
Σετ ροζέτες μέσα-έξω για εσωτερικές πόρτες. 
Υλικό: Αλουμίνιο
Πάχος πόρτας: 40mm.

1704608
Σετ ροζέτες μέσα-έξω για εσωτερικές πόρτες, με ένδειξη λευκό-κόκκινο. Ίδανικό για 
πόρτες μπάνιου.
Υλικό: Αλουμίνιο
Πάχος πόρτας: 45mm.

ΑR450
Οικονομικές σούστες σε πλακέ σχήμα και 3 χρώματα απο τον οίκο ΗΟPPE με την ονομασία ARRONE.

Οι σούστες διαθέτουν τα εξής πιστοποιητικά:

Ποιότητας & Απόδοσης: ΕΝ1154:1997

Κατασκευασμένες με τα εναρμονισμένα πρότυπα του ISO 9001

Προστασία κατά της φωτιάς: BS EN 1634 Part 1:2000

CE Marked: 1121-CPD-AD0095

Υψηλής ποιότητας πυρασφάλειας: CF503

Σούστα πλακέ σε μαύρο χρώμα AR450-BL

Σούστα πλακέ σε Nίκελ χρώμα AR450-SE

Σούστα πλακέ σε Άσπρο χρώμα AR450-WH
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727377/FS-K138
Διατίθενται μόνο ως εξωτερικό πόμολο.

550524/FS-K138
Σετ πόμολα μέσα-εξω.

1766-88KS
Σετ από πόμολα μέσα-έξω για εσωτερικές πόρτες. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 
τα πόμολα με τις ροζέτες τους και οι κουμπωτές ροζέτες για το κλειδί.

635283
Διαιρούμενος άξονας για πόμολα και κλειδαριές πανικού-πυρασφαλείας.
Διαστάσεις: Kαρέ 9mm, Μήκος 110mm (Διαιρούμενο 55mm).

Πόμολα για πόρτες πυρασφαλείας 
σε μαύρο χρώμα. Διαθέτουν:

Ειδική προστασία κατά της φωτιάς 
σύμφωνα με την οδηγία DIN 
18273  

Υψηλή προστασία κατά της 
σκουριάς EN 1670 Class 4
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πάχος πόρτας 45-70mm 
• Καρέ πομόλου 9mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 72mm

Πόμολα για πόρτες πυρασφαλείας 
σε μαύρο χρώμα. Διαθέτουν:

Ειδική προστασία κατά της φωτιάς 
σύμφωνα με την οδηγία DIN 
18273  

Υψηλή προστασία κατά της 
σκουριάς EN 1670 Class 4
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πάχος πόρτας 45-70mm 
• Καρέ πομόλου 9mm
• Απόσταση από κέντρο κλειδιού 

μέχρι καρέ πομόλου 72mm
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ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η Pettiti Giuseppe είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1948 και που χάρη στις επενδύσεις της στον τεχνολογικό τομέα, ξεκίνησε 
την παραγωγή εξαρτημάτων με πολύ μεγάλη ακρίβεια, κατέχοντας ηγετική θέση στην ιταλική αλλά και στη διεθνή αγορά. Η εταιρία εξειδικεύεται στην 
παραγωγή προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για συρόμενες και εσωτερικές πόρτες, μεντεσέδες, διακοσμη-
τικά καθώς και πλήθος εργαλείων για επαγγελματίες.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΑΤΑΚΙ

S102 SPD14
Κλειδαριά γάντζου για συρόμενα (πόρτες-κάγκελα), βαρύ τύπου, με 
πόμολο και οδηγό. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και ο κύλινδρος 
54mm(27x27) Brass. 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ
30mm S102/30
40mm S102/40
50mm S102/50
60mm S102/60

Ψηφιακό ηλεκτρονικό ματάκι, πολύ εύκολο στην τοποθέτηση. Μια καλή 
εναλλακτική έναντι του παραδοσιακού καθώς δίνει τη δυνατότητα 
μεγαλύτερης και ευκρινέστερης εικόνας. Διαθέσιμο σε φινίρισμα Χρυσό, 
Ασημί & Μπρονζέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τοποθετείται σε τρύπα διαμέτρου 14mm (standard)
• Οθόνη: 3,5”
• Μπαταρίες: 4 τεμάχια μεγέθους ΑΑ
• Γωνία θέασης: 110

ΣΟΥΣΤΕΣ

1102Β
Σούστα για αυλόπορτες, ελαφρύ τύπου, 
ρυθμιζόμενη. Για πόρτες 25-45 kg, με μέγιστο 
άνοιγμα 92ο. Διαθέσιμη σε φινίρισμα μαύρο, με 
διαστάσεις (Α=230, Β=56, Διάμετρος=32).

1107A
Σούστα για αυλόπορτες, ελαφρύ τύπου, 
ρυθμιζόμενη. Για πόρτες 25-45 kg, με μέγιστο 
άνοιγμα 92ο. Διαθέσιμη σε φινίρισμα ασημί, με 
διαστάσεις (Α=270, Β=70, Διάμετρος=39).

2200
Σούστα για αυλόπορτες (σιδερένιες, ξύλινες, 
αλουμινίου), βαρύ τύπου, ρυθμιζόμενη. Για 
πόρτες μέχρι 50kg, με μέγιστο άνοιγμα 90ο.
Διαθέσιμη σε φινίρισμα μαύρο.
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ΠΟΜΟΛΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μ102

ZELUS

Ζευγάρι από πόμολα σιδερόπορτας, σε φινίρισμα 
μαύρο.

Κοντό Μ102/2-V
Μακρύ Μ102/3-V

Επαναστατικό & πατενταρισμένο αυτόματο 
εξωτερικό στοπ παντζουριών με την εμπορική 
ονομασία ZELUS. 
• Διατίθεται με βίδες και ούπα στήριξης
• Ρυθμιζόμενο σε ύψος 0,45mm
• Ρυθμιζόμενο για πάχος από 30mm έως 65mm
• Αντικαθιστά όλους τους τύπους συστημάτων stop
• Σύστημα που εμποδίζει την επιστροφή.

M102BN/2

5633

MPD/180

5631

Ζευγάρι από πόμολα αλουμινόπορτας, σε 
φινίρισμα μαύρο.

Stop δαπέδου πόρτας, ελαφρύ τύπου για ξύλινες 
πόρτες.
Διαθέσιμο σε φινίρισμα:

Ασημί 5633A
Μαύρο 5633B

Πόμολο αλουμινόπορτας με σχήμα Π, σε 
φινίρισμα μαύρο.

Stop δαπέδου πόρτας, βαρύ τύπου για ξύλινες 
και μεταλλικές πόρτες.
Διαθέσιμο σε φινίρισμα:

Ασημί    5631A
Μαύρο  5631B
Λευκό   5631W

1150/Ε-C
Μεντεσές βαρύ τύπου με fix 
ρουλεμάν για πόρτες μέχρι 150 
kg και διαστάσεις Α=140, Β=66.

CM70
Ζευγάρι μεντεσέδων με 
ενσωματωμένο ελατήριο για βίδες, 
με βιδωτό καπάκι. Κατάλληλο για 
αυτόματο κλείσιμο των πορτών. 
Μέγιστο βάρος φύλλων: 70kg (ανά 
ζεύγος μεντεσέδων). Εύκολη και 
γρήγορη εγκατάσταση. Διατίθεται σε 
μαύρο πλαστικό φινίρισμα.

CL24ZD/N
Σύρτης χωνευτός για πάνω ή 
κάτω.

1150RSSP
Μεντεσές ρυθμιζόμενος με μπίλια 
για πόρτες μέχρι 150 kg. Στην 
παραγγελία σας πρέπει να ορίσετε 
αν θέλετε δεξί ή αριστερό.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ

PZ-22
Πένσα πολλαπλών χρήσεων. 
Για εύκολη εξαγωγή βιδών και 
προτσινιών. 175mm.

PZ-60
Πένσα πολλαπλών χρήσεων. 
Για εύκολη εξαγωγή βιδών και 
προτσινιών. 190mm.

TWM03
Ρυθμιζόμενο “γαλλικό” κλειδί. 
Για εύκολη εξαγωγή βιδών και 
προτσινιών.

PZ-32
Πένσα πολλαπλών χρήσεων. 
Για εύκολη εξαγωγή βιδών και 
προτσινιών. 160mm.

DBZ-60G
Ειδικό κατσαβίδι για 
κατεστραμμένες βίδες. Για εύκολη 
εξαγωγή βιδών και προτσινιών.

PH55
Ψαλίδι πολλαπλών λαιμών. Για 
κοπή μεταλλικών καλωδίων, 
σχοινιών, πλαστικών.

PZ-59
Πένσα πολλαπλών χρήσεων. 
Για εύκολη εξαγωγή βιδών και 
προτσινιών. 204mm.

PZ-64
Πένσα πολλαπλών χρήσεων. 
Για εύκολη εξαγωγή βιδών και 
προτσινιών. 150mm.

PZ-58
Πένσα πολλαπλών χρήσεων. 
Για εύκολη εξαγωγή βιδών και 
προτσινιών. 160mm.

PZ-65
Πένσα πολλαπλών χρήσεων. 
Για εύκολη εξαγωγή βιδών και 
προτσινιών. 190mm.

CT11
Σύρτης με υποδοχή λουκέτου.

WORKING HANDS SCREW MAGNET
Ειδική κρέμα ενυδάτωσης και προστασίας των 
χεριών.

Ίσχυρός μαγνήτης μεταλλικών αντικειμένων.

ΠΡΊΝ ΜΕΤΑ
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

SSF-380
Πιστόλι σιλικόνης με χωρητικότητα 400ml.

SSF-R02 SSF-188P
Πιστόλι σιλικόνης με χωρητικότητα 310ml. Πιστόλι σιλικόνης χωρίς ράβδο σιλικόνης.

XEΙΡΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

240F
Ειδικό πριόνι κοπής σίδερου. Κατάλληλο για 
σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό.

Ανταλλακτική 
λάμα 

L240F

265LR
Πριόνι σπαστό με 2 γωνίες κοπής Κατάλληλο 
για ξύλο, πολυμερές, κόντρα πλακέ, ταινίες, 
πλαστικά, abs, pvc.

Ανταλλακτική 
λάμα 

L265LR

240P
Ειδικό πριόνι κοπής ξύλου. Κατάλληλο για 
ακρυλικό, pvc, πολυπροπυλένιο, abs, vu, 
πολυαιθιλένιο.

Ανταλλακτική 
λάμα 

L240P

265LG
Ειδικό πριόνι χειρός. Κατάλληλο για ξύλο, 
πολυμερές, κόντρα πλακέ, ταινίες, πλαστικά, 
abs, pvc.

Ανταλλακτική 
λάμα 

L265L

265LP
Ειδικό πριόνι χειρός. Κατάλληλο για ξύλο, 
πολυμερές, κόντρα πλακέ, ταινίες, πλαστικά, 
abs, pvc.

Ανταλλακτική 
λάμα 

L265L

200LR
Πριόνι σπαστό με 2 γωνίες κοπής Κατάλληλο 
για ξύλο, πολυμερές, κόντρα πλακέ, ταινίες, 
πλαστικά, abs, pvc.

Ανταλλακτική 
λάμα 

L200LR
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ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τον Γερμανικό οίκο SAG που ειδικεύεται σε κλειδαριές για πόρτες εσωτερικού χώρου, πόρτες στενού προφίλ καθώς και 
πόρτες πανικού και πυρασφαλείας.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

8407
Κλειδαριά DIN με απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ πομόλου 92mm.
• Γίνεται δεξιά ή αριστερή
• Έχει τετράγωνο πρόσωπο
• Μήκος 24mm
• Καρέ 8mm
• Nickel φινίρισμα
• Διαθέσιμη με Κέντρο: 30mm & 35mm

8304
Κλειδαριά DIN με απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ πομόλου 72mm.
• Γίνεται δεξιά ή αριστερή
• Έχει τετράγωνο πρόσωπο
• Μήκος 24mm
• Καρέ 8mm
• Nickel φινίρισμα
• Διαθέσιμη με Κέντρο: 45mm

7588

7460

Κλειδαριά DIN με απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ πομόλου 72mm.
• Γίνεται δεξιά ή αριστερή
• Έχει OVAL πρόσωπο
• Μήκος 24mm
• Καρέ 8mm
• Nickel φινίρισμα
• Διαθέσιμη με Κέντρο: 55mm & 65mm

Ειδικός μετατροπέας από κλειδί κυλίνδρου σε κλειδί μεσόπορτας.

8356
Κλειδαριά DIN ακτινοπροστασίας (με 2 θέσεις για κύλινδρο) με απόσταση από 
κέντρο κλειδιού μέχρι καρέ πομόλου 72mm.  
• Διαθέσιμη με Κέντρο: 65mm
• Μήκος 20mm
• Καρέ 9mm
• Έχει OVAL πρόσωπο
• Nickel φινίρισμα
• Στην παραγγελία σας πρέπει να ορίσετε αν θέλετε δεξιά ή αριστερή

TIPS

Όταν λέμε ότι μια κλειδαριά είναι αριστερή κατά DIN, κατά 

την Ελληνική ορολογία είναι δεξιά. 

Και το αντίστροφο: όταν λέμε ότι μια κλειδαριά είναι δεξιά 

κατά DIN, κατά την Ελληνική ορολογία είναι αριστερή.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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Ο οίκος EVVA αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα εργο-

στάσια στην κατασκευή κυλίνδρων. Με ιστορία 100 ετών 

στην παραγωγή κυλίνδρων αποτελεί ένα από τα πιο ιστο-

ρικά εργοστάσια της Ευρώπης.

Το εργοστάσιο εδρεύει στην κεντρική Ευρώπη (Βιέννη, 

Αυστρίας) και όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται εκεί. 

Στόχος και σκοπός του είναι η κατασκευή κυλίνδρων στο 

υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Συνεχώς αναπτύσσει το 

επίπεδο ασφαλείας των κυλίνδρων καθώς και τις διάφο-

ρες ιδιότητες που διαθέτουν. To επίπεδο ποιότητας που 

διαθέτουν τα προϊόντα EVVA είναι σημείο αναφοράς για 

τους υπόλοιπους κατασκευαστές κυλίνδρων στην Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει δυναμικά στην παρα-

γωγή ηλεκτρονικών κυλίνδρων και πομόλων, γεγονός 

που αποδεικνύει την εξέλιξη και την προσπάθεια του ερ-

γοστασίου να καινοτομεί διαρκώς. 

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΜCS
Ο μαγνητικός κύλινδρος MCS, με την πολλή υψηλή προστασία κατά των διαρρήξεων, με προστασία κατά της 3D αντιγραφής, δυνατότητα κατασκευής 
απαιτητικών συστημάτων Master και πατέντα που λήγει το 2035, αποτελεί τον καλύτερο μηχανικό κύλινδρο του οίκου EVVA.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Τεχνολογία βασισμένη στην προστασία κατά της αντιγραφής κλειδιών 

με νομική προστασία αν και δεν χρειάζεται καθώς είναι αδύνατο  
• Μαγνητικό και μηχανικό επίπεδο ασφάλειας 
• Πιστοποιητικά υψηλότατου επιπέδου ασφάλειας 
• Υποστηρίζει πολύπλοκα συστήματα master (αναρίθμητοι χρήστες)
• Παραδίδεται μόνο σε μορφή με extension 
• Μικρότερη διάσταση 31/31 mm
• Υψηλότατη βαθμολογία πιστοποιητικών κατά βανδαλισμού(attack 

resistance no 2)
• Υψηλή χρήση (ζωή) κυλίνδρου (πάνω από  300.000 κύκλους) χωρίς 

να επηρεάζονται τα μαγνητικά  πεδία 
• Εύκολη είσοδος κλειδιού λόγω μη χρήσης ελατηρίων 
• 100  % ασφαλής απέναντι σε μεθόδους διάρρηξης.

Προστασία 
κατά της διάτρησης

Πλαϊνή μπάρα κωδικού και 
περιστρεφόμενοι μαγνητικοί ρότορες

Μαγνητικές μπίλιες 
και μηχανικό προφίλ

4KS
Ο ανανεωμένος -χωρίς ελατήρια- κύλινδρος 4KS, με την καινούργια προστασία κατά της διάτρησης (σύμφωνα με EN-1303:2015), είναι εξαιρετικά ανθεκτικός 
σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και πιο δυνατός από ποτέ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Σύστημα με καμπύλες στο κλειδί για εύκολη λειτουργία 
• Υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας (διάρκεια πατέντας μέχρι 2035)
• Ειδικό για πολύπλοκα συστήματα master(ανεξάντλητος αριθμός χρηστών) 
• Διαθέσιμο μόνο σε extension μορφή 
• Μικρότερη διάσταση  31/31mm (διαθεσιμότητα σε όλες τις διαστάσεις)
• Ίδανικό για ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (πάγος, σκόνη, υγρασία) 
• Υψηλότατη βαθμολογία πιστοποιητικών κατά του βανδαλισμού (grade 2)
• Χωρίς ελατήρια, με υψηλότατο βαθμό λειτουργίας και ανθεκτικότητας 
• Ελεύθερη είσοδος κλειδιού 
• 100 % ασφαλής κατά των μεθόδων διάρρηξης  
• Διατίθεται και με πόμολο 
• Διατίθεται και με λειτουργία emergency.

Προστασία 
κατά της διάτρησης

Πλαϊνή μπάρα κωδικού

Τετραπλή κοπή lazer

MCS

4KS
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Πλαϊνή μπάρα κωδικού και 
περιστρεφόμενοι μαγνητικοί ρότορες

Προστασία 
κατά της διάτρησης

Πλαϊνή μπάρα κωδικού

Κρυφή 
κωδικοποίηση 
προφίλ

ICS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αναστρέψιμο κλειδί
• Υψηλή περιεκτικότητα σε master συστήματα
• Μικρότερη διάσταση 27 mm, λειτουργία με extension
• Πατέντα κλειδιού μέχρι 2028
• Στιβαρό και υψηλής αντοχής κλειδί 3 mm 
• Κλειδί λείο, χωρίς κοψίματα και άκρες 
• Υπόγεια βάθη ανάμεσα σε άλλα βάθη το καθιστούν μη αντιγράψιμο, 

παραδίδεται με κάρτα ιδιοκτησίας 
• Ανοχή και αντοχή στη μέθοδο bumping, picking και pulling
• Ανοχή και αντοχή στη μέθοδο electro picking
• Χρήση emergency 
• Διατίθεται και σε πόμολο
• Διατίθεται με πλαστικά καπάκια σε διάφορα χρώματα.

ICS
Ο κύλινδρος ICS, με ελεγχόμενη προστασία αντιγραφής, υψηλή προστασία κατά της διάρρηξης και δυνατότητα κατασκευής απλών αλλά και πιο σύνθετων 
συστημάτων master, αποτελεί αξιόπιστη και ευέλικτη λύση για κάθε περίπτωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Σύστημα με μπίλιες 5 ή  6  βάθη και πλευρικές εγκοπές
• Συμπαγής ή με προεκτάσεις εκδοχές(extension)
• Υψηλή ικανότητα στην παραγωγή GGMK, different sub-levels
• Μικρότερη διάσταση κυλίνδρου 27 mm (διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις)
• Νομική προστασία πατέντας κλειδιών 2026
• Προστασία με πλευρική μπάρα κατά της επιδέξιας χρήσης
• Ατσάλινη μπάρα κατά του σπασίματος
• Με κάρτα ιδιοκτησίας
• Διατίθεται και με διπλή λειτουργία
• Διατίθεται και με πόμολο

Προστασία 
κατά της διάτρησης

Πλαϊνή μπάρα κωδικού

Διπλό σύστημα με δόντια 
και πλαϊνές μπίλιες

EPSEPS
Ο κύλινδρος EPS, με ατσάλινη μπάρα κατά του σπασίματος και το καλύτερο σύστημα με 5 ή 6 ενεργές μπίλιες, αποτελεί την οικονομική αλλά ταυτόχρονα 
εξαιρετικά ασφαλή λύση που προτείνει ο οίκος.

• Κύλινδρος EVVA ICS TAF  με ελεγχόμενη πρόσβαση 
• Μηχανικός κύλινδρος με χρήση ανοίγματος σε 2 θέσεις (S /I)
• Διαθέτει λειτουργία κλειδιού υπηρεσίας 
• Διατίθεται με 3 κλειδιά διαφορετικής λειτουργίας (Priority, standard και 

service key) με κάρτα ιδιοκτησία.

ICS TAFΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
TEMPORARY ACCESS FUNCTION
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XESAR
Ολοκληρωμένο Access control σύστημα από το εργοστάσιο EVVA για πόμολα, ηλεκτρονικό κύλινδρο και wall reader. Λειτουργεί με κάρτα, tag και combi key.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ηλεκτρονικά πόμολα/ κύλινδρος / wall reader 
• Άνοιγμα μέσω κάρτας / key tag
• Online σύστημα λειτουργίας (ελεγχόμενη 

πρόσβαση μέσω wall reader)
• Χρήση tablet για ασφαλή, ευέλικτη και 

γρήγορη μεταφορά δεδομένων.Xesar

ΑΙRKEY
Access control σύστημα με εύκολη λειτουργία και χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου. Δυνατότητα λειτουργίας μέσω smartphone, κάρτας, tag και combi key.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Το κλειδί είναι το smartphone 
• Ηλεκτρονικός κύλινδρος / wall reader
• Άνοιγμα κλειδαριάς μέσω mobile app
• Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας 

υπολογιστής και σύνδεση Internet
• Σε περίπτωση που το κινητό δεν 

λειτουργεί η πρόσβαση μπορεί να δοθεί 
μέσω κάρτας ή key tag.Airkey

ACCESS CONTROL
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GUARD G 100
Ο νέος οικονομικός compact κύλινδρος. Κατασκευάζεται στην Ευρώπη με την επίβλεψη EVVA, βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 1303.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Κύλινδρος διπλός (με 5 κλειδιά)
• Κύλινδρος πομόλου (με 5 κλειδιά)
• Κύλινδρος μισός (με 5 κλειδιά)
• Kλειδί αποτυπώσεως (μακρύ) μεταλλικό 

συμβατό με όλα τα Defender
• Αναστρέψιμο κλειδί (εισάγεται και από 

τις 2 πλευρές στον κύλινδρο)
• Με 6 μπίλιες (βάθη)
• Με 4 anti-drill μπίλιες

Διαθέσιμος σε διαστάσεις: 
31x31
31x35
31x40
35x35 
31x45
31x50
40x40
40x50 
45x45

Και σε μισό σε: 
41x45
50x55

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ EVVA
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Τα προϊόντα ABLOY έχουν υψηλή ποιότητα κατασκευής 

και αισθητικής. Έχουν περάσει επιτυχώς από σκληρά τεστ 

αντοχής. Υπερκαλύπτουν τα όρια ασφαλείας που θέτει η 

Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη νομοθεσία. Έχουν ΊSO 9001 

& ISO 14001. Από το 1907 που ανακαλύφθηκε για 

πρώτη φορά από τον ιδρυτή της το σύστημα δίσκων έως 

και σήμερα, τα προϊόντα ABLOY κατακτούν την αγορά 

όλου του κόσμου, όπου υπάρχει απαίτηση για υψηλή και 

αξιόπιστη ασφάλεια. (Αεροδρόμια, μουσεία, τράπεζες, 

στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, ιδωτικά και δημόσια 

κτήρια κλπ).

Πρωτοπόροι και στις ηλεκτρικές κλειδαριές και ηλεκτρι-

κές σούστες, με πλήρη γκάμα και πολλαπλές δυνατότητες 

εφαρμογών. Στην Ελλάδα τα προϊόντα ABLOY αντιπρο-

σωπεύονται αποκλειστικά από την εταιρία μας από το 

2002.

ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΣΟΥΣΤΕΣ

ABLOY PROTEC2

DC

Οι κύλινδροι ασφαλείας από τον οίκο ABLOY χαρακτηρίζονται από το μοναδικό σύστημα δίσκων που διαθέτουν. Λόγω της ειδικής κατασκευής τους 
παραμένουν αδιάρρηκτοι σε μεθόδους picking, bumping και pulling. Διαθέτουν μοναδικούς συνδυασμούς και κάρτα ιδιοκτησίας με πατενταρισμένο κλειδί μέχρι 
το 2031.

Μηχανισμοί θυρών (σούστες). Υψηλής αντοχής, άψογης λειτουργίας με ρυθμίσεις για όλους τους τύπους θυρών. Οι σούστες ABLOY είναι ιδανικές για χρήση σε 
δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πλάκα εγκατάστασης σούστας (για τις ανωτέρω σούστες).        DC106

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Δύναμη (2-6) έως 120kg
• Διαθέσιμα χρώματα ασημί, καφέ, άσπρο και μαύρο
• Ρυθμιζόμενο καρέ 
• Μπράτσα σούστας διαθέσιμα σε standard, συρόμενο 

και Hold open. DC240

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Δύναμη ρυθμιζόμενη 5 – 7
• 2 Ρυθμίσεις ταχύτητας
• Ρύθμιση στοπ στο άνοιγμα
• Ρυθμιζόμενο καρέ
• Xρώμα μόνο ασημί
• Μπράτσο μόνο στάνταρ. DC247
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & MOTORIZE ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ηλεκτρική Σούστα
• Ρυθμίσεις δύναμη, ταχύτητα κλεισίματος, χρονοκαθυστέρηση
• Χρώμα Ασημί
• Μπράτσα Στάνταρ, συρόμενο
• Σύνδεση με ρεύμα 230V AC το οποίο μετατρέπουν σε 24V DC
• Για πόρτες βάρους μέχρι 200 Kg
• Επιστροφή σε ανοικτή θέση σε περίπτωση εμποδίου
• Πλάκα εγκατάστασης DA461

DA061

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Radar μικροκυμάτων
• Για τις ηλεκτρικές σούστες
• Αναγνωρίζει την κίνηση και δίνει εντολή
• στην σούστα να ανοίξει DA001

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αισθητήρας ασφαλείας
• Για τις ηλεκτρικές σούστες
• Αναγνωρίζει εμπόδια και δίνει εντολή
• στην σούστα να μη ανοίξει 

DA
Λειτουργούν με ηλεκτρικό παλμό για το άνοιγμα και με μηχανικό τρόπο για το κλείσιμο. Λειτουργούν με ηλεκτρικό παλμό από διακόπτη ή πληκτρολόγιο ή 
τηλεκοντρόλ ή ανιχνευτή καπνού κλπ. Ανοίγουν την πόρτα για να έχει πρόσβαση ο χρήστης ενώ την κλείνουν σαν κοινές σούστες μετά την διέλευση του. 
Συνεργάζονται με τις ηλεκτρικές κλειδαριές ABLOY καθώς και με ηλεκτρικά κυπριά.
Δύο ή και περισσότερες σούστες μπορούν να συνεργαστούν και με διαφορά χρόνου να ανοίγουν δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα ή πόρτες εν σειρά σε κάποιο 
διάδρομο ή πόρτες σε διαφορετικά σημεία ενός κτηρίου.
Σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος (περίπτωση πανικού) λειτουργούν σαν κοινές μηχανικές σούστες. Οι ηλεκτρικές σούστες είναι ιδανικές για νοσοκομεία, 
καταστήματα λιανικού εμπορείου, εργοστάσια, δημόσιες υπηρεσίες κλπ για εξυπηρέτηση κοινού και ιδιαιτέρως ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.

Η γλώσσα κλειδώνει με το κλείσιμο της πόρτας. Ο παλμός για το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να είναι από απλό κουμπί, από κάρτα, από πληκτρολόγιο, 
από υπολογιστή, από τηλεκοντρόλ κλπ. Οι κλειδαριές δέχονται την πληροφορία και απαντούν μέσω καλωδίου (bus) για την κατάσταση που βρίσκο-
νται. (κλειστή, ανοιχτή, χρήση πόμολου κλπ). Οι κλειδαριές δέχονται κύλινδρο (DIN ), ανοίγουν με πόμολο ή μπάρα πανικού από μέσα (λειτουργία 
πανικού). Μπορούν να συνεργαστούν με τις ηλεκτρικές σούστες ABLOY. Οι κλειδαριές είναι αδιάρρηκτες, υψηλής κατασκευής τόσο το μηχανικό όσο
και το ηλεκτρομαγνητικό και ηλεκτρονικό τους μέρος. Επιδέχονται σέρβις. Μπορούν να τοποθετηθούν σε εξώπορτες πολυκατοικιών, καταστημάτων, 
γραφείων, εργοστασίων και όπου υπάρχει ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση.

EL404 EL460 & EL560
• Ηλεκτομηχανική κλειδαριά με αυτόματο κλείδωμα
• Μόνο γλώσσα
• Χωρίς πόμολα
• Για στενά προφίλ αλουμινίου ή στρατζαριστά
• Ρυθμιζόμενο κέντρο 25mm - 30mm - 35mm.

• Ηλεκτομηχανική κλειδαριά με αυτόματο κλείδωμα
• Λειτουργία εξωτερικά και εσωτερικά με πόμολο, με διαιρούμενο άξονα
• Εσωτερικά έχει λειτουργία πανικού
• Εξωτερικά το πόμολο ενεργοποιείται κατόπιν εντολής
• Κέντρα 30/35/40/45 EL460
• Κέντρα 55/60/65/80/100 EL560
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EL418 & EL518

EL060 & EL160

EL420 & EL520
• Νέα Motorize κλειδαριά με αυτόματο κλείδωμα
• Λειτουργία με μοτέρ το οποίο ξεκλειδώνει την πόρτα αυτόματα, κατόπιν 

εντολής
• Εσωτερικά με πόμολο, με λειτουργία πανικού
• Ευκολία στη σύνδεση
• Κέντρα από 30-35-40-45 (στενή)  EL418
• Κέντρα από 55-60-65-80-100 (φαρδιά) EL518

• Μηχανικές κλειδαριές με αυτόματο κλείδωμα
• Χωρίς το ηλεκτρικό κύκλωμα 
• Με λειτουργία πανικού εσωτερικά
• Κέντρα από 30-35-40-45  EL060
• Κέντρα από 55-60-65-80-100  EL160

• Motorize κλειδαριά με αυτόματο κλείδωμα
• Λειτουργία με μοτέρ το οποίο ξεκλειδώνει την πόρτα αυτόματα, κατόπιν 

εντολής μέσω controler ελέγχου
• Εσωτερικά με πόμολο, με λειτουργία πανικού
• Κέντρα από 30-35-40-45 (στενή)  EL420
• Κέντρα από 55-60-65-80-100 (φαρδιά) EL520
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PL 330
• Ύψος κρίκου (25mm), (50mm), (100mm)
• GRADE 3

PL 341
• Ύψος κρίκου (25mm), (50mm)
• Ορειχάλκινο σώμα-ατσάλινο κρίκο 10mm
• GRADE 3

PL 340
• Ύψος κρίκου κρίκου (25mm), (50mm)
• Aτσάλινο σώμα-ατσάλινο κρίκο 10mm
• GRADE 4

ΛΟΥΚΕΤΑ
Τα λουκέτα του οίκου ABLOY, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου στην Φινλανδία από τα καλύτερα υλικά και με την εξαιρετική τους αντοχή (έχουν πε-
ράσει όλα τα απαιτητικά περιβαλλοντικά τεστ), αποτελούν την πλέον αποτελεσματική προστασία ενάντια σε επιθέσεις, βανδαλισμούς, προσπάθειες 
picking και θεωρούνται από τα καλύτερα λουκέτα παγκοσμίως. 

PL 321
• Ύψος κρίκου (20mm), (50mm)
• Ορειχάλκινο σώμα-ατσάλινο κρίκο 5mm
• GRADE 2

TIPS

Τα λουκέτα PL330, PL340, PL341, PL350, 

PL362, διαθέτουν την ειδική SWP (Super 

Weather Proof) επεξεργασία για να 

αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες 

καιρικές συνθήκες (κρύο, ζέστη, 

διάβρωση).
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PL 362
• Βαρέως τύπου 
• Ύψος κρίκου (25mm)
• Aτσάλινο σώμα-ατσάλινο κρίκο 15mm και πλαϊνή προστασία
• GRADE 6

PL 350
• Βαρέως τύπου 
• Ύψος κρίκου (25mm), (50mm)
• Aτσάλινο σώμα-ατσάλινο κρίκο 14mm
• GRADE 5

PL 342
• Ύψος κρίκου (25mm)
• Aτσάλινο σώμα-ατσάλινο κρίκο 10mm και πλαϊνή προστασία
• GRADE 4

PL 358
• Βαρέως τύπου 
• Ύψος κρίκου (38mm)
• Aτσάλινο σώμα-ατσάλινο κρίκο 14mm (κατά τη χρήση αφαιρείται 

ολόκληρος ο κρίκος του λουκέτου)
• GRADE 5

PL 201-203
Γωνία με προστασία.

PL 204
• Γωνία απλή.
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Το εργοστάσιο SECUREMME ξεκίνησε το 1967 και αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία 

χρόνια, δίνοντας βάρος στην εξέλιξη των προϊόντων, τα οποία κατασκευάζονται στην 

Ίταλία. Το εργοστάσιο εξιδεικεύεται κυρίως σε κλειδαριές ασφαλείας για απλές και 

θωρακισμένες πόρτες.

SECUREMME
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Κλειδαριές ασφαλείας SECUREMME για ξύλινες πόρτες με κλειδί χρηματοκιβωτίου (περιέχουν 3 κλειδιά).

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

2017
Kλειδαριά ασφαλείας (αντικατάστασης) με 3 
πίρους και γλώσσα - 2 στροφών - 45άρα - 
κλειδί χρηματοκιβωτίου, κυπρί, διακοσμητικά και 
3 κλειδιά.

2020
Πρόσθετη κλειδαριά ασφαλείας με 4 πίρους - 4 
στροφών - 60άρα - κλειδί χρηματοκιβωτίου, 
αντίκρυσμα, διακοσμητικά και 3 κλειδιά. 
Διατίθεται σε χρυσό και nickel χρώμα.

2025

Κλειδαριές ασφαλείας SECUREMME για θωρακισμένες πόρτες οι οποίες δέχονται αλλαγή συνδυασμού.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

2500
Κλειδαριά για θωρακισμένες πόρτες (δεξιά-
αριστερή), χωρίς συνδυασμό.
• Παλαιού τύπου με 4 πίρους - 4 στροφών και γλώσσα
• Νέου τύπου με 4 πίρους - 4 στροφών και γλώσσα
• Νέου τύπου με 3 πίρους - 4 στροφών και γλώσσα

2530
Κλειδαριά για θωρακισμένες πόρτες (δεξιά-
αριστερή), χωρίς συνδυασμό με 4 πίρους, 
γλώσσα και block (σύρτης, ο οποίος λειτουργεί 
με κύλινδρο).

2540
Κλειδαριά για θωρακισμένες πόρτες (δεξιά-
αριστερή), χωρίς συνδυασμό με 3 πίρους, 
γλώσσα και περιοριστή ανοίγματος-block 
(σύρτης, ο οποίος λειτουργεί με κύλινδρο).

Πρόσθετη κλειδαριά ασφαλείας με 4 πίρους - 2 
στροφών - 45άρα - κλειδί χρηματοκιβωτίου, 
αντίκρυσμα, διακοσμητικά και 3 κλειδιά. 
Διατίθεται σε χρυσό και nickel χρώμα.

254SM
Νέο ανταλλακτικό NUCLEO με 3+1 κλειδιά, για 
την κλειδαριά 2500 και 2540 νέου τύπου. Στην 
παραγγελία πρέπει να οριστεί αν θέλετε δεξί ή 
αριστερό. Διατίθεται μόνο με πατενταρισμένο 
κλειδί. Η πατέντα ισχύει μέχρι το 2036.

25C
Ανταλλακτικό NUCLEO νέου τύπου για αλλαγή, 
από κλειδί χρηματοκιβωτίου σε κίλυνδρο, χωρίς 
διακοσμητικά και defender. Στην παραγγελία θα 
πρέπει να οριστεί αν θέλετε δεξί ή αριστερό.
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Κύλινδροι ασφαλείας SECUREMME.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Κ64
• Κύλινδρος ύψιστης ασφάλειας με διπλό 

μηχανικό σύστημα κωδικοποίησης, με 11 
ενεργά pins 

• Πάνω άπο 4,5 εκατομμύρια συνδυασμοί 
• Pins απρόσβλητα σε τρύπημα στο σώμα και στο 

έμβολο
• Μοναδικό PIN anti-bump
• Σύστημα αλλαγής κωδικοποιήσης
• Cam DIN 30° (C, P, Q) 
• Χρώμα χρωμέ σατινέ
• Κλειδιά άλπακα νίκελ
• Κάρτα ιδιοκτήτη αριθμημένη
• Κλειδί προστατευτεμένο από αντιγραφή μόνο 

σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα 
• Μπορεί να γίνει κατόπιν παραγγελίας με 

σύστημα KA-CA-TANDEM
• Διαθέσιμες εκδοχές
C  κλειδί  - κλειδί
M  μισός κύλινδρος
Q  με έμβολο  - κλειδί
• Η πατέντα ισχύει μέχρι το 2041.

Κ22
• Κύλινδρος ύψιστης ασφάλειας με 11 ενεργά 

pins, μηχανικό σύστημα κωδικοποίησης
• Pins απρόσβλητα σε τρύπημα στο σώμα και στο 

έμβολο
• Μοναδικό PIN anti-bump
• Σύστημα με κλειδί εργοταξιακό
• Ορειχάλκινα κλειδιά
• Cam DIN 30° (C, P, Q) 
• Χρώμα χρωμέ σατινέ ή χρυσό
• Κάρτα ιδιοκτήτη αριθμημένη
• Κλειδί προστατευτεμένο από αντιγραφή μόνο 

σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα 
• Μπορεί να γίνει κατόπιν παραγγελίας με 

σύστημα KA-CA-TANDEM
• Διαθέσιμες εκδοχές
C  κλειδί  - κλειδί
M  μισός κύλινδρος
P  πόμολο - κλειδί
Q  με έμβολο  - κλειδί
• Η πατέντα ισχύει μέχρι το 2041.

Κ2
SECUREMME κύλινδρος μοντέλο Κ2 ασφαλείας 
με δύο σειρές μπίλιες. Παραδίδεται με 5 κλειδιά 
και μαύρο κεφάλι.

Κύλινδρος 60 mm (30x30) σε nickel και brass 
Κύλινδρος 70 mm (30x40) σε nickel και brass
Κύλινδρος 80 mm (30x50) σε nickel και brass

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

2200
Κλειδαριά ασφαλείας διπλή για γκαραζόπορτα 
με κλειδί χρηματοκιβωτίου (περιέχει 3 κλειδιά).

22101
Κλειδαριά ασφαλείας μονή για γκαραζόπορτα. 
Κλειδί χρηματοκιβωτίου (δεξιά-αριστερή) με 
διαφορετικό κλειδί (περιέχει 2 κλειδιά).

2311
Κλειδαριά θυρίδος (ταμπακέρα) με 3 πίρους, 1,5 
στροφή. Το κλειδί βγαίνει μόνο όταν η κλειδαριά 
είναι κλειδωμένη (περιέχει 2 κλειδιά).
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014DA20
Ματάκια θυρών 200ο για ξύλινες πόρτες, με 
πορτάκι σε χρυσό χρώμα.

0160B20
Ματάκια θυρών με οπτικό εύρος 200o για 
θωρακισμένες πόρτες, με πορτάκι σε χρυσό, 
χρώμιο και μπρονζέ.

CP5528
Πλάκα στήριξης για ηλεκτρικό κυπρί 
θωρακισμένης πόρτας κατάλληλο για τα 
ηλεκτρικά κυπριά FF και Opera. Στην παραγγελία 
θα πρέπει να οριστεί αν θέλετε δεξί ή αριστερό.

ΚΛΕΙΔΙ
Νέο Original κλειδί Securemme για τις 
κλειδαριές 2020 και 2025. Το προφίλ είναι 
παντεταρισμένο και διατίθεται με κοντό και 
μακρύ στέλεχος.

SE-000540
Νέο Original κλειδί Securemme. Το προφίλ είναι 
παντεταρισμένο και διατίθεται με κοντό και μακρύ 
στέλεχος.

K22
Πατενταρισμένο κλειδί για τον κύλινδρο Κ22.

K64
Πατενταρισμένο κλειδί για τον κύλινδρο Κ64.

ΚΛΕΙΔΙΑ
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Το εργοστάσιο LUMA αποτελεί ένα από τα πλέον ειδικευμένα, πάνω στην ασφάλεια 

των μηχανών και των ποδηλάτων. Τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ίσπανία 

από ανθεκτικά, ποιοτικά υλικά μεγάλης αντοχής.

LUMA
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ΛΟΥΚΕΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ESCUDO PROSCOOT 55HU
Πέταλo ατσάλινo LUMA, σειρά ESCUDO με κλειδί 
τύπου Abloy και λουκέτο με βάση 180 mm και 
ύψος 320 mm. 

35HU 180/320
Φθηνή σειρά με πέταλα LUMA. Διαθέτουν 
2 κλειδιά τύπου ABLOY. Ατσάλινο με βάση 
μεταφοράς και διαστάσεις: βάση 180 mm και 
ύψος 320 mm.

ENDURO MINI 
Λουκέτο ποδηλάτου mini σε διάφορα χρώματα,           
βάση 142mm και ύψος 212 mm.

PROCOMBI
Λουκέτο μακρύλαιμμο με κρίκο διαμέτρου 
16mm, σύστημα κλειδώματος 10 δίσκων, με 
κλειδί ασφαλείας τύπου ABLOY.

101 DISC
Λουκέτο LUMA για δισκόφρενο, σειρά ES-
CUDO με κλειδί τύπου ABLOY. Σύστημα με 
περιστρεφόμενους δίσκους.

ENDURO 91D (ΜΑΚΡΥ)
Λουκέτο για δισκόφρενο με πίρο 5mm, με 
κλειδιά τύπου ABLOY.

ENDURO 92D (ΚΟΝΤΟ)
Λουκέτο για δισκόφρενο με πίρο 5mm, με 
κλειδιά τύπου ABLOY.

73D NEW (ΜΑΚΡΥ)
Οικονομική σειρά λουκέτο δισκόφρενου LUMA 
με πίρο 5mm, με κλειδιά τύπου ABLOY.

74D NEW (ΚΟΝΤΟ)
Οικονομική σειρά λουκέτο δισκόφρενου LUMA 
με πίρο 5mm, με κλειδιά τύπου ABLOY.
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REMINDER SPIRAL
Ανθεκτικό πλαστικό σπιράλ υπενθύμισης για 
λουκέτα δισκοφρένων.

38/170
Αλυσίδα ESCUDO μήκους 170 cm με τετράγωνο 
πλαστικοποιημένο λουκέτο. Περιλαμβάνει 2 
κλειδιά τύπου Abloy. Διατίθεται σε διάφορα 
χρώματα.

ENDURO 48 CHAIN
Οικονομική σιδερένια αλυσίδα μήκος 170mm 
πάχους 10mm, με λουκέτο με πλαϊνή προστασία, 
κρίκο 12 mm και κλειδί ασφαλείας τύπου ABLOY 
με σύστημα δίσκων.

ESCUDO ΑΛΥΣΙΔΑ
Βαρέως τύπου αλυσίδα ατσάλινη ESCUDO 
μήκους 170 cm (διατίθεται χωρίς λουκέτο).

885/120 & 885/150
Φίδι LUMA οικονομικό μήκους 120cm ή 150cm, 
κλειδί τύπου ABLOY, με σύστημα δίσκων.

SOLIDO ANCHOR
Σταθερή βάση εδάφους. Δέχεται φίδι ή αλυσίδα 
για το κλείδωμα της μηχανής. Στη συσκευασία 
περιέχονται βίδες και μεταλλικά ούπατ
ασφαλείας βαρέος τύπου.

SOLIDO ANCHOR EVOLUTION
Ειδική βάση εδάφους με αναδιπλώμενο 
ατσάλινο στέλεχος. Δέχεται φίδι ή αλυσίδα για 
το κλείδωμα της μηχανής. Στη συσκευασία 
περιέχονται βίδες και μεταλλικά ούπατ
ασφαλείας βαρέος τύπου.

AFA 300
Οικονομική  βάση εδάφους με αναδιπλώμενο 
ατσάλινο στέλεχος. Δέχεται φίδι ή αλυσίδα για 
το κλείδωμα της μηχανής. Στη συσκευασία 
περιέχονται βίδες και μεταλλικά ούπατ 
ασφαλείας βαρέος τύπου.

CARPENTER
Ανοιγόμενη μεταλλική αλυσίδα ποδηλάτου με 
βάση (μήκος 80 cm).
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7334/185
Συρματόσχοινο ποδηλάτου LUMA με απλό κλειδί 
και μήκος 185cm και βάση στήριξης.

SPIRAL MATCH
Συρματόσχοινο ποδηλάτου LUMA με συνδυασμό 
και μήκος 150cm σε μαύρο χρώμα.

7301/65  7318/100  7318/150
Συρματόσχοινο ποδηλάτου LUMA με απλό κλειδί 
σε διάφορα μήκη: 65cm, 100cm και 150 cm με 
βάση στήριξης.

SE4 / SH / HC
Βάση LUMA πλαϊνή για όλους τους τύπους 
λουκέτων σε σχήμα πέταλο. / Βάση LUMA 
σχάρας για στενά πέταλα. / Βάση LUMA αριθμού 
για όλους τους τύπους λουκέτων σε σχήμα 
πέταλο.
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Ο Ίταλικός οίκος MERONI ιδρύθηκε το 1945 και είναι ο εφευρέτης της κλειδαριάς πο-

μόλου. Τα προϊόντα του κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ίταλία και εξειδικεύεται 

σε κλειδαριές γραφείων, ξενοδοχείων και επίπλων.

MERONI
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

PREMI APRI

PROXIMA

Κλειδαριές Premi apri πομόλου (NOVA) για διάφορες χρήσεις σε ποικιλία χρωμάτων (καπάκια και button μόνο σε μαύρο πλαστικό). Μπορούν να παραδοθούν 
με ίδιο κλειδί (Κ.Α.) ή master (Μ.Κ.). *Οι κλειδαριές Premi apri έχουν ένα πλήρες χρωματολόγιο. Μπορούν να παραδοθούν και στα υπόλοιπα χρώματα, κατόπιν 
παραγγελίας. Ακόμα διαθέτουμε διάφορα αξεσουάρ για τις Premi apri όπως γλώσσες, κυπρία - πλαστικά καπάκια - κυλινδράκια κ.λπ.

ΚΛΕΊΔΑΡΊΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ. ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΛΊΩΝ ΚΛΕΊΔΑΡΊΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ.
Η Proxima συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία πρόσβασης χωρίς επαφή με τον δοκιμασμένο επί χρόνια μηχανισμό PREMI APRI, ο οποίος ανοίγει πόρτες 
με το πάτημα ενός κουμπιού εδώ και 40 χρόνια. Απλά πλησιάζοντας την κάρτα στο κέντρο της οθόνης του συστήματος πρόσβασης PROXIMA, ξεκλειδώνει η 
κλειδαριά και ανοίγει η πόρτα. Αυτή η τεχνολογία είναι ώριμη και πολύ διαδεδομένη, η διάφορα όμως της PROXIMA είναι ότι η όλη διαδικασία είναι πολύ πιο 
απλή, κάνοντας την ιδανική όχι μόνο για τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία, αλλά ακόμη και για αυτά που χρειάζονται μια αποτελεσματική και πρακτική λύση σε μια 
προσιτή τιμή και με το ελάχιστο δυνατό κόστος λειτουργίας.

Κλειδαριά δωματίου χωρίς εξωτερικό και εσωτερικό κλείδωμα
με button μέσα-έξω, για ελεύθερη είσοδο-έξοδο
σε άσπρη, μαύρη, χρυσή, inox  11

Κλειδαριά μπάνιου χωρίς κλειδί (σύστημα πανικού)
και εσωτερικό κλείδωμα με button μέσα-έξω,
σε άσπρη, μαύρη, γκρι, χρυσή, μπρονζέ, inox 12

Κλειδαριά γραφείου
Κλειδί έξω, κλείδωμα μέσα με button μέσα-έξω,
σε άσπρη, μαύρη, γκρι, χρυσή, μπρονζέ, inox, ασημί, άβαφο 13

Κλειδαριά ξενοδοχείου με κλειδί έξω και button μέσα
σε άσπρη, μαύρη, γκρι, χρυσή, inox, άβαφο, ασημί 14

Κλειδαριά με κλειδί και button μέσα-έξω σε μαύρη, inox, άβαφο 15

ΕΞΩ ΕΣΩ

LED φωτάκια κατάστασης βρίσκονται 
σε εμφανές σημείο όταν στέκεται 

κανείς μπροστά από την κλειδαριά.

Μοντέρνο πρωτοποριακό design.

Λειτουργεί με 4 στάνταρτ μπαταρίες ΑΑ 
με διάρκεια ζωής από 2 έως 3 χρόνια, 

δεν χρειάζεται καλωδίωση.

Ο μηχανισμός στην εσωτερική μεριά 
της πόρτας είναι ο ίδιος δοκιμασμένος 

για χρόνια μηχανισμός PREMIAPRI 
που ήταν πάντα στην καρδιά των 
πομολοκλειαδριών της εταιρείας 

ΜΕRONI.

Πρόσβαση στο κανάλι
microUSB 2.0, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για πολλούς 
τύπους επικοινωνίας, είναι 
κρυμμένη πίσω από το πινακάκι 
με τα LED φωτάκια.

Αισθητήρας αφής με τεχνολογία infrared 
και RF κεραία χαμηλής κατανάλωσης. 
Απλά πλησιάζοντας την κάρτα κοντά στην 
κλειδαριά, η πόρτα ανοίγει.

Τα πόμολα βγαίνουν σε ποικιλία σχεδίων και 
χρωμάτων, όπως το μοντέλο Combina
που φαίνεται εδώ.
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ΡΟΖΕΤΕΣ

2910

LUCCOTTO

ΣΟΥΣΤΑ DC510

Ροζέτες για κάλυψη σε περίπτωση αντικατάστασης 
άλλου τύπου κλειδαριάς.
Πλαστικές μαύρες Ρ 1071
Μεταλλικές μαύρες Μ 01Α   
Πλαστικές μαύρες ελαφρού τύπου P 1216
Ένδειξη μπάνιου για το μοντέλο 
12 σε πλαστικό μαύρο χρώμα  NSGBL

Κλειδαριά συρόμενων κρυστάλλων βιτρίνας    
Υπάρχουν και με ίδιο κλειδί (Κ.Α.).

Λουκέτα με στρογγυλά άκρα για δισκόφρενα 
μηχανών, αλυσίδες, γωνίες κ.λπ. σε χρώμα 
ασημί. Κλειδί κρύπτον.
• Luccotto μικρό με μήκος πίρου 2,2cm 22   
• Luccotto μεγάλο με μήκος πίρου 3,6cm 36

Σούστα αέρος χωνευτή με συρόμενο μπράτσο. 
Τοποθέτηση χωνευτή στην πόρτα. Για ειδικές 
κατασκευές που δεν θέλουμε να φαίνεται η 
σούστα.

GLA 70
Κλειδαριά (σώμα) για γυάλινη πόρτα (secury). 
Πρέπει να υπάρχουν τρύπες στο τζάμι γιατί 
δέχεται την κλειδαριά πομόλου (premi apri), 
η οποία λειτουργεί μέσα-έξω. Σε χρώμα 
αλουμινίου. Γλώσσα για γυάλινη πόρτα που 
δέχεται όλους τους τύπους κλειδαριών πομόλου 
Meroni (χωρίς την κλειδαριά).

3355
Κυλινδράκια ηλεκτρικά 12V με 2 επαφές, 
διακόπτη ή μίζα. Σε χρώμα ασημί.
• 2 εξόδων 3355/13
• 2 εξόδων και ίδιο κλειδί (Κ.Α.) 3355/13-ΚΑ
• Με επαναφορά (μίζα) 3355/21
• Με επαναφορά (μίζα) 
  και ίδιο κλειδί (Κ.Α.)  3355/21-KA

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Κλειδαριές κουτιαστές σε διάφορα μεγέθη 
κέντρου και κυλίνδρου, με απλό κλειδί
και σε χρυσό χρώμα.
• Mε κέντρο 25mm και κύλινδρο 25mm  

 2211/25-25
• Με κέντρο 25mm και κύλινδρο 30mm  

 2211/25-30
• Με κέντρο 30mm και κύλινδρο 25mm  

 2211/30-25
• Με κέντρο 30mm και κύλινδρο 30mm  

 2211/30-30
• Με κέντρο 25mm και κύλινδρο 25mm, ίδιο 

κλειδί  
 2211/25-25-ΚΑ

0051

2144

ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ

Μικρό κυλινδράκι για διπλά ανοιγόμενα 
κρύσταλλα βιτρίνας. Πρέπει να τρυπηθεί το τζάμι.
Σε χρώμα ασημί. Κυλινδράκι ανοιγόμενων 
κρυστάλλων με απέναντι. Υπάρχουν και με ίδιο 
κλειδί (Κ.Α.).

Κλειδαριά κουτιαστή, πλαστική, με κέντρο 25mm
και κύλινδρο 30mm σπανιολέτας.

Κυλινδράκια με λαμάκια για ηλεκτρονικά 
μηχανήματα, ντουλάπια, γραμματοκιβώτια κ.λπ. 
Με απλό κλειδί ή κλειδί ασφαλείας κρύπτον. Σε 
χρώμα ασημί.
• Με απλό κλειδί 16mm 2251/16
• Με απλό κλειδί 20mm 2251/20
• Με απλό κλειδί 25mm 2251/25
• Με απλό κλειδί 30mm 2251/30
• Με απλό κλειδί 25mm σε group με το ίδιο 

κλειδί 2251/25-ΚΑ
• Με απλό κλειδί 30mm σε group με το ίδιο 

κλειδί 2251/30-ΚΑ
• Με κλειδί κρύπτον 16mm 3351/16
• Με κλειδί κρύπτον 21mm 3351/21
• Με κλειδί κρύπτον 26mm 3351/26
• Με κλειδί κρύπτον 31mm 3351/31
• Με κλειδί κρύπτον 21mm σε group με το ίδιο 

κλειδί 3351/21-ΚΑ
• Με κλειδί κρύπτον 26mm σε group με το ίδιο 

κλειδί 3351/26-ΚΑ
• Με κλειδί κρύπτον 31mm σε group με το ίδιο 

κλειδί 3351/31-ΚΑ
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26G1

2224

2134

Κλειδαριά για γυάλινο πορτάκι με γλώσσα.

Kλειδαριά συρταριών πατητή σε χρυσό χρώμα 
και ασημένιο. Υπάρχει με ίδιο κλειδί (Κ.Α.).

Κλειδαριά πολλών σημείων με πίρο, με μαύρο 
πλαστικό και τοποθέτηση κάθετα.

2151/16

2130

2193/20

Κυλινδράκι μικρό με λαμάκι για γραφείο με 
διάμετρο 14mm και μήκος 16mm.

Κλειδαριά στρογγυλή με γλώσσα πάνω-κάτω 
με μαύρο πλαστικό. Κυλινδράκι αημένιο και 
σώμα μαύρο πλαστικό.

Κλειδαριά ντουλαπιών (spanioleta) με μπάρες
σε πλαστικό άσπρο χρώμα (χωρίς ντίζες).

59T

2133

2772/20

Κλειδαριά γάντζου για γραφείο με Rol-top.

Κλειδαριά πολλών σημείων με πίρο, με μαύρο 
πλαστικό και τοποθέτηση οριζόντια.

Κυλινδράκι 20mm με λαμάκι και με κλειδί 
(τύπου καλοριφέρ). Ίδανικό για πίνακες 
ανακοινώσεων.



212

MONDIAL

Από το 2008 αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά για όλη την Ελλάδα το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής μηχανισμών θυρών στον κόσμο RYOBI 
με έδρα την Ίαπωνία. Οι μηχανισμοί είναι υψηλών προδιαγραφών και έχουν αξιόποστη λειτουργία.

ΣΟΥΣΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ 8800 ΣΕΙΡΑ D2550
• Δύναμη: 2-3 ρύθμιση με μπράτσο
• Χρώμα: ασημί, μαύρο, άσπρο
• Μπράτσα: standard
• Χαρακτηριστικά: 2 ρυθμίσεις ταχύτητας κλεισίματος, μικρή αντίσταση στο 

άνοιγμα, τοποθέτηση δεξιά-αριστερή πόρτα

• Δύναμη: 1-4 ρυθμιζόμενη, ρύθμιση 3 από το εργοστάσιο
• Χρώμα: ασημί, μαύρο, άσπρο
• Μπράτσα: standard, συρόμενο
• Χαρακτηριστικά: 2 ρυθμίσεις ταχύτητας κλεισίματος, μικρή αντίσταση
• στο άνοιγμα, τοποθέτηση δεξιά-αριστερή πόρτα, εγκεκριμένη για πόρτες 

πυρασφάλειας, EN 1154, ρύθμιση stop στο άνοιγμα

ΦΟΡΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ
Φορητά ταμεία. Με απλό κλειδί. Σε 4 χρώματα: άσπρο, πράσινο, κόκκινο και 
μπλε.
• Φορητό ταμείο, με διαστάσεις 15x11x7cm C1511
• Φορητό ταμείο, με διαστάσεις 20x16x9cm C2016
• Φορητό ταμείο, με διαστάσεις 25x18x9cm C2518
• Φορητό ταμείο, με διαστάσεις 30x24x9cm C3024

Kλειδοθήκες που τοποθετούνται στον τοίχο. Περιέχουν βίδες, ούπα και 
αυτοκόλλητους αριθμούς σε γκρι ανοιχτό χρώμα.
• Κλειδοθήκη 20 θέσεων με διαστάσεις 16x20x7cm C162020
• Κλειδοθήκη 48 θέσεων με διαστάσεις 25x20x7cm C252048
• Κλειδοθήκη 84 θέσεων με διαστάσεις 30x24x7cm C302484
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