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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 το Ω στην ασφάλειάς σας έρχεται τώρα από την

Exagono Omega Plus
Κλειδαριά ασφαλείας µε 4 πίρους

και απόλυτο έλεγχο
στην αντιγραφή κλειδιών

• 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.

• Εγκεκριµένη από το ΙΤΑΛΙΚΟ “ISTITUTO GIORDANO“

Πλεονεκτήµατα της κλειδαριάς
Exagono Omega Plus



Καινούριο νόηµα στην ασφάλειά σας

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 EXAGONO OMEGA PLUS διαθέτει ενσωµατωµένο defender προστασίας
του κυλίνδρου, από την εξωτερική πλευρά καθώς και πλάκα µαγγανίου για
την προστασία του µηχανισµού.

Η EXAGONO χρησιµοποιεί όλα τα επιτυχηµένα χαρακτηριστικά της ΟΜΕGA
PLUS όπως: µηχανισµός µε γρανάζια για αθόρυβη λειτουργία, εύκολη
αλλαγή συνδυασµού και προστασία αντιγράφων.
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1. Exagono Omega plus
H κλειδαριά Exagono Οmega Plus παραδίδεται µε ένα µπλε σφραγι-
σµένο σακουλάκι (βλέπε φωτο 1) το οποίο περιέχει:
α) Τρία (3) πτυσσόµενα κλειδιά µε πράσινη ένδειξη (1ζωή)
β) Ένα σφραγισµένο άσπρο σακουλάκι, το οποίο περιέχει ένα κλειδί
µε κίτρινη ένδειξη (2η ζωή) (βλέπε φωτο 2).
γ) 'Eνα σφραγισµένο µαύρο σακουλάκι, το οποίο περιέχει µία κάρτα
ιδιοκτησίας µπλε χρώµατος για να έχει ο χρήστης την δυνατότητα κα-
τασκευής επιπλέον κλειδιών Omega.

2. Αλλαγή συνδυασµού της κλειδαριάς Exagono Οmega Plus
Σε περίπτωση ανάγκης µπορείτε εύκολα και µόνοι σας να ακυρώσετε
τα κλειδιά µε την πράσινη ένδειξη (1η ζωή), και να αλλάξετε τον συν-
δυασµό της κλειδαριάς, απλά και µόνο λειτουργώντας το κλειδί µε
την κίτρινη ένδειξη (2η ζωή) (βλέπε φωτο 2). Προσοχή!! Στην περί-
πτωση που λειτουργήσετε το κίτρινο κλειδί δεν µπορείτε να ξαναγυ-
ρίσετε στην 1η ζωή.

3. Κατασκευή κλειδιών Οmega
H κατασκευή των κλειδιών Οmega γίνεται µόνο από τα εξουσιοδοτη-
µένα καταστήµατα ΟΜΕGA POINT από ηλεκτρονική µηχανή υψίστης
ακριβείας, αποκλειστικά και µόνο µε την επίδειξη της κάρτας. Στην
κάρτα ιδιοκτησίας αναγράφονται οι τρεις κωδικοί αλλαγής συνδυα-
σµού. (Πράσινη ένδειξη••: κωδ. 1η ζωής, κίτρινη ένδειξη••: κωδ. 2ης
ζωής, κόκκινη ένδειξη••: κωδ. 3ης ζωής)
Στην 3η ζωή δίνεται µόνο ο κωδικός αλλαγής συνδυασµού και όχι
κλειδί, όπως για την 1η και 2η ζωή. Συνιστάται η κατασκευή ενός
κλειδιού µε κόκκινο κωδικό, όταν ο ιδιοκτήτης της κλειδαριάς χρησι-
µοποιεί ήδη την 2η ζωή.
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Εύκολη αντικατάσταση

της υπάρχουσας κλειδαριάς Προστασία
σε περίπτωση παραβίασης Μηχανισµός µε γρανάζι

για αθόρυβη λειτουργία


