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        Pastiprināts rīģelis, izgatavots no speciāla trīs slāņu metāla. Ovāls vienpusējs ārējais cilindrs 601 (atslēga +                  
        pagriežamais rokturis no iekšpuses). Aizslēdzas un atslēdzas, pagriežot atslēgu pa 360°. Aizsardzība no izurbšanas,    
        skābēm, izzāģēšanas. Iespējama zeltīta apdares krāsa.
        3 atslēgas
        1 aizvēršanas punkts
        2 aizsardzības līmenis
        Ražotājvalsts – Zviedrija
        Garantija - 5 gadi

ASSA 8788/601  

         Slēdzene ar pastiprinātu āķveidīgu rīģeli, aizslēdzas un atslēdzas, pagriežot atslēgu pa 360°. Komplektā ar DIN
         (Eiropas standarts) cilindru CY304D (Disklock PRO), kurš aizsargāts no izurbšanas (CH101). Atslēga + atslēga. 
          3 patentētas atslēgas
          1 aizvēršanās punkts
          3 aizsardzības līmenis
          Ražotājvalsts – Somija
          Garantija - 2 gadi

ABLOY 4232/ CY304D/ CH101

Pilnveidota slēdzene Abloy EL412.
       Slēdzene ir paredzēta dzīvojamo māju ārdurvīm, iekšējām durvīm ofisa telpās, ieejas kontroles sistēmām. Slēdzenei  
       ir universāla divkāršas iedarbības mēlīte, tādēļ tā ir piemērota gan kreisajām, gan labajām durvīm. Slēdzeni var       
       komplektēt kopā ar jebkuru piekļuves kontroles sistēmu – elektroniskām atslēgām, kodu paneli utt. Darba režīmi      
       „AUTOMĀTISKI AIZSLĒGTS” un „AUTOMĀTISKI ATVĒRTS”.
        3 patentētas atslēgas
        1 aizvēršanās punkts
        3 aizsardzības līmenis
        Ražotājvalsts – Somija
        Garantija - 2 gadi

ABLOY EL 502/ CY 013D
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       Pastiprināts rīģelis, izgatavots no speciāla trīs slāņu metāla. Ovāls vienpusējs ārējais cilindrs 602 (atslēga + atslēga).    
       Aizslēdzas un atslēdzas, pagriežot atslēgu pa 360°. Aizsardzība no izurbšanas, skābēm, izzāģēšanas. Iespējama zeltīta  
       apdares krāsa.
       3 atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       2 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Zviedrija
       Garantija - 5 gadi

ASSA 8788/602 

       Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene, pārkodējama. Pretizurbšanas aizsargplāksne, maināma koda nūklija              
       (Nucleo). Aizsardzība no izurbšanas, skābes, izzāģēšanas, atmūķēšanas. Daudzkārtējas patstāvīgas atslēgu koda          
       maiņas iespēja (atslēgu nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā). Aizslēgšana uz trīs pusēm.
       5 atslēgas iepakojumā ar pārkodēšanas nūkliju + 1 darba atslēga
       7 aizvēršanas punkti
       3 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija
       Garantija - 2 gadi

ATRA 7001/7001  

       Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene. Aizslēgšana uz trīs pusēm. Aizsardzība no izurbšanas, skābes, izzāģēšanas,     
       atmūķēšanas. Iespējama zeltīta apdares krāsa.

       5 atslēgas 
       7 aizvēršanas punkti
       5 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija
       Garantija - 2 gadi

CISA 57525
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       Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene, pārkodējama. Pazaudējot atslēgu nav nepieciešams mainīt slēdzeni, pietiek    
       ar to, kad nopērk jaunu atslēgu komplektu. Daudzkārtējas patstāvīgas atslēgu maiņas iespējas. Aizslēgšana uz trīs      
       pusēm. Aizsardzība no izurbšanas, skābes, izzāģēšanas, atmūķēšanas. Iespējama zeltīta apdares krāsa.
       5 atslēgas + 1 darba atslēga
       7 aizvēršanas punkti
       5 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija
       Garantija - 2 gadi

CISA 57675

       CISA 57675 Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene, pārkodējama + sviras aizsargcilindrs. Šo aksesuāru var              
       uzstādīt parastajās CISA suvaldu slēdzenēs. To var uzstādīt līdzīga tipa slēdzenēs, kuras jau uzstādītas durvīs.           
       Sistēma ietver divu tipu slēdzeņu priekšrocības – cilindriskas un suvaldu, izmantojot tikai vienu atslēgu. Sistēma        
       ļauj aizslēgt galveno slēdzenes mehānismu ar tērauda plāksni (aizbīdni), kas novērš slēdzenes atvēršanu ar mūķīzeri  
       vai kādu citu instrumentu. Aizbīdnis tiek noņemts pēc pirmās atslēgas pagriešanas. Tālāk atslēga ieiet dziļāk              
       slēdzenes mehānismā un pagriežoties atslēdz mehānisma rīģeļus.
       5 atslēgas + 1 darba atslēga
       7 aizvēršanas punkti
       5 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija
       Garantija - 2 gadi

CISA 57675 A MAPE     

       Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene, aizsargāta no izurbšanas un nepareizas atslēgas ievietošanas. Speciāla           
       slēdzenes aizslēgšanas un pašas atslēgas konstrukcija gandrīz izslēdz iespēju, kļūdaini izgatavot divas vienādas          
       atslēgas. Slēdzenes rīģeļi iztur sāna slodzi 11kN un aizmugurējo slodzi 7kN. Visaugstākās drošības klases slēdzene     
       ar „aukles” papildus funkciju. Slēdzenes komplektācijā ietilpst 5 standarta atslēgas un viena papildus atslēga. Ar      
       standarta atslēgu palīdzību slēdzeni var atslēgt ar 4 atslēgas pagriezieniem, ar papildus atslēgas palīdzību – ar 2        
       pagriezieniem. Ja Jums nepieciešams, lai Jūsu mājoklī ieietu aukle, meistars vai tml., aizslēdziet slēdzeni uz 2             
       atslēgas pagriezieniem. Ja nevēlaties, lai mājās iekļūtu kāds, kuram ir papildus atslēga, aizslēdziet slēdzeni uz 4         
       atslēgas pagriezieniem. 
       5 atslēgas + 1 darba atslēga
       7 aizvēršanas punkti
       5 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija

Garantija - 2 gadi

FIAM 612 DF
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       Seifa tipa cilindriska slēdzene. Visaugstākās drošības klases slēdzene ar FIAM ISEO R6 cilindru, aizsargātu no           
       izurbšanas. Aizslēgšana uz trīs pusēm.
       5 atslēgas 
       7 aizveršanas punkti
       5 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija
       Garantija - 2 gadi

FIAM 672 GF ISEO 
cilindras

        Seifa tipa cilindriska slēdzene. Visaugstākās drošības klases slēdzene ar ISEO R6 cilindru, aizsargātu no izurbšanas, ar       
       papildus aizsardzību no izsišanas. Izmēģinājumu rezultāti parādīja, ka izsist cilindru nav iespējams ne ar kādu           
       spēku (16 kN vai 25 kN), tāpēc kad cilindrs tiek bloķēts ar skrūvi slēdzenes iekšpusē. Aizslēgšana uz trīs pusēm.

5 atslēgas 
           7 aizvēršanas punkti
           6 aizsardzības līmenis
           Ražotājvalsts – Itālija
           Garantija -  2 gadi

FIAM 672 GF ISEO

      Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene. Aizslēgšana uz trīs pusēm.Ieteicamais papildus aksesuārs pretizurbšanas        
      plāksne. 

      5 atslēgas 
      3 aizvēršanas punkti
      3 aizsardzības līmenis
      Ražotājvalsts – Itālija
      Garantija -  1,5 gadi

MOTTURA 40705
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       Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene. Aizslēgšana uz trīs pusēm. Ieviesta unikāla patentēta MOTTURA                     
       aizsardzības sistēma ANTIDECO I, novērsta slēdzenes atvēršana ar piemeklētu atslēgu vai mūķīzeri. Aizslēgšana uz   
       trīs pusēm. Iespējama zeltīta izstrādājuma apdare.

5 atslēgas 
       7 aizvēršanas punkti
       7 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija
       Garantija - 2 gadi

  MOTTURA 52783
   

       Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene. Aizslēgšana uz trīs pusēm ar četriem atslēgas pagriezieniem.Ir iespējams         
       nomainīt slēdzenes kombināciju, izmantojot pārkodēšanai jaunu atslēgu komplektu. Patentēta sistēma MOTTURA      
       ANTIDECO II, novērš slēdzenes atvēršanu ar mūķīzeri. Iespējama zeltīta izstrādājuma apdare.
       5 atslēgas 
       7 aizvēršanas punkti
       7 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija

Garantija - 2 gadi

  MOTTURA 52Y705
   

       Seifa tipa cilindriska slēdzene. Aizslēgšana uz trīs pusēm. Oriģinālizpildījuma cilindrs CHAMPIONS ar DEFENDER 
       aizsardzību. Paaugstinātas drošības slēdzene. Ieviesta unikāla patentēta MOTTURA aizsardzības sistēma pret             
       cilindra izraušanu vai izspiešanu. Sabojājot vai izspiežot cilindru no aizslēgtas slēdzenes, slēdzene bloķējas un atvērt   
       to kļūst neiespējami. 

       5 patentētas atslēgas 
       7 aizvēršanas punkti
       7 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija

Garantija - 2 gadi

MOTTURA  85783



PAPILDUS SLĒDZENES

           SIA „SKYDAS“                                       www.skydas.lv 6

       Aizbīdnis TESA 514. Aizslēdzas ar pagriežamu rokturi no iekšpuses.
       1 aizvēršanas punkts
       Ražotājvalsts –  Spānija

Garantija – 14 dienas

 TESA 514

                     Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene. Aizslēgšana uz trīs pusēm ar četriem atslēgas pagriezieniem. Nomaināma        
                     nūklija, kas tiek plombēta rūpnīcā un tiek atvērta tikai pirkšanas laikā. Rūpnīcā slēdzene tiek testēta, aizverot un        
                     atverot to ar vienu un to pašu atslēgu ne mazāk kā 10000 reižu. Slēdzenes korpuss ir aizsargāts no izurbšanas ar          
                     tērauda un mangāna sakausējuma plāksni.
                     5 atslēgas komplektā ar pārkodējamo nūkliju + 1 darba atslēga
                     7 aizvēršanas punkti
                     3 aizsardzības līmenis
                     Ražotājvalsts – Itālija

              Garantija - 1,5 gadi

SECUREMME 2500

       Seifa tipa cilindriska slēdzene. Aizslēgšana uz trīs pusēm ar četriem atslēgas pagriezieniem. Zobratveida                    
       mehānisms, viegli atverams, strādā bez skaņas. Komplektējas kopā ar atslēgām 1+3+1. Atslēgu kopijas tiek               
       izgatavotas, parādot atslēgas kartiņu. Cilindrs aizsargāts no izurbšanas ar tērauda plāksnēm. Aizsardzība no            
       mūķīzera. Slēdzene var tikt izmantota kā galvenā (kods 10328) vai papildus (kods 0328).

       5 patentētas atslēgas 
       7 aizvēršanas punkti
       7 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Izraēla

Garantija - 2 gadi

Mul-T-Lock CFMA


