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Slēdzene ar vienu mēlīti un vienu rīģeli. Rīģelis kārtains, pastiprinātas konstrukcijas ar cietsakausējuma plāksni. 
Ugunsizturība EI-30. Drošs  ABLOY cilindrs CY 013 D (Disklock PRO). Atslēga + pagriežams rokturis no iekšpuses. 
Paaugstinātas drošības ar rūdītu plāksni. Rotējošā     aizsardzība no rūdīta tērauda.

        3 patentētas atslēgas
        1 aizvēršanas punkts
        3 aizsardzības līmenis
        Ražotājvalsts – Somija
        Garantija - 2 gadi

     ABLOY LC 200

        Slēdzene ar vienu mēlīti un vienu rīģeli. Rīģelis kārtains, pastiprinātas konstrukcijas ar cietsakausējuma plāksni.       
       Ugunsizturība EI-30. Drošs ABLOY cilindrs CY 013 D (Disklock PRO). Atslēga + pagriežams rokturis no iekšpuses.  
       Paaugstinātas drošības ar rūdītu plāksni. Rotējošā aizsardzība no rūdīta tērauda. Slēdzenes korpuss pārklāts ar         
       cietsakausējuma plāksni, aizsargā no izurbšanas. Ugunsizturība EI-120.
       3 patentētas atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       5 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Somija
       Garantija - 2 gadi

 

     ABLOY LC 210

         Solenoīdu slēdzene ar vadību. Tiek izmantota dzīvojamo māju ārdurvīs, ofisu telpu iekšdurvīs, kā kontroles              
         sistēmas daļa pieejai ofisā vai ēkā. Slēdzne var tikt piemērota jebkurai kontroles sistēmai – elektriskām atslēgām,     
         vadībai ar klaviatūras paneli vai biometriskas vadības ierīcēm u.c. Var tikt izmantotas ugunsdrošajās (avārijas         
         izejas) durvīs, par cik izeja vienmēr brīva. No ārpuses durvis var atvērt ar rokturi (pēc tam kad tās ir aktivizētas      
         elektroniskā veidā) vai ar atslēgas palīdzību. No iekšpuses durvis atveras nospiežot rokturi (izeja vienmēr brīva).      
         Komplektācijā ietilpst CY 013 D (Disklock PRO) cilindrs ar rūdīta metāla aizsardzību. Cilindrs aizsargāts ar            
         cietsakausējuma rotējošu plāksni. Cilindrā nav atsperes, magnēti, tapas, tāpēc tas ir noturīgs pret piesārņošanos,     
         skābju un aukstuma iedarbībām.Unikālā cilindra plākšņu konstrukcija novērš iespēju atvērt slēdzeni ar mūķīzeri    
         vai citām metodēm. Atslēgas ir patentētas, to kopijas tiek izgatavotas tikai pie pilnvarotiem ABLOY pārstāvjiem,     
         uzrādot kartiņu.
         3 patentētas atslēgas
         1 aizvēršanas punkts
         3 aizsardzības līmenis
         Ražotājvalsts – Somija
         Garantija - 1 gads

     ABLOY EL 580
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       Solenoīdu slēdzene ar vadību. Tiek izmantota dzīvojamo māju ārdurvīs, ofisu telpu iekšdurvīs, kā kontroles       
       sistēmas daļa pieejai ofisā vai ēkā. Slēdzne var tikt piemērota jebkurai kontroles sistēmai – elektriskām              
       atslēgām, vadībai ar klaviatūras paneli vai biometriskas ierīces vadībai u.c. Var tikt izmantotas ugunsdrošajās  
       (avārijas izejas) durvīs, par cik izeja vienmēr brīva. No ārpuses durvis var atvērt ar rokturi (pēc tam kad tās ir 
       aktivizētas elektroniskā veidā) vai ar atslēgas palīdzību. No iekšpuses durvis atveras nospiežot rokturi (izeja      
       vienmēr brīva). Komplektācijā ietilpst CY 013 D (Disklock PRO) cilindrs ar rūdīta metāla aizsardzību.              
       Cilindrs aizsargāts ar cietsakausējuma rotējošu plāksni. Cilindrā nav atsperes, magnēti, tapas, tāpēc tas ir         
       noturīgs pret piesārņošanos ,skābju un aukstuma iedarbībām.Unikālā cilindra plākšņu konstrukcija novērš       
       iespēju atvērt slēdzeni ar mūķīzeri vai citām metodēm. Atslēgas ir patentētas, to kopijas tiek izgatavotas tikai    
       pie pilnvarotiem ABLOY pārstāvjiem, uzrādot kartiņu. Var tikt izmantotas ugunsdrošajās (avārijas izejas)       
       durvīs, ir ugunsgrēka signalizācijas pievienojuma vieta (ugunsgrēka gadījumā slēdzene atveras automātiski).

       3 patentētas atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       3 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Somija
       Garantija - 1 gads

     ABLOY EL 582

       Pastiprināts slēdznes korpuss. Slēdzene ar vienu mēlīti un vienu rīģeli. Rīģelis izgatavots no speciāla trīskārtaina  
       metāla. Divpusīgs, apaļš, pastiprināts ASSA 612 (atslēga + atslēga un papildus pagriežams rokturis no iekšpuses) 
       cilindrs. Cilindru iespējams demontēt tikai ar atslēgas palīdzību. Pagriežot fiksatoru, kurš atrodas slēdzenes         
       priekšējā plāksnē, apakšējā stāvoklī un aizslēdzot slēdzeni ar atslēgu, bloķējas pagriežamais rokturis. Tādā           
       gadījumā slēdzeni nevar atslēgt bez atslēgas pat no iekšpuses. Atslēdzot slēdzeni ar atslēgu pagriežamais rokturis 
       automātiski atbloķējas. Aizsardzība no izurbšanas, skābēm, izzāģēšanas. Iespējama zeltīta apdares krāsa. 
       3 atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       5 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Zviedrija
       Garantija - 5 gadi

     ASSA 2000/612
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       Pastiprināts slēdznes korpuss. Slēdzene ar vienu mēlīti un vienu rīģeli. Rīģelis izgatavots no speciāla trīskārtaina            
       metāla. Divpusīgs, apaļš, pastiprināts ASSA 5712 cilindrs ar patentētām atslēgām (atslēga + atslēga un papildus             
       pagriežams rokturis no iekšpuses). Cilindru iespējams demontēt tikai ar atslēgas palīdzību. Pagriežot fiksatoru, kurš     
       atrodas slēdzenes priekšējā plāksnē, apakšējā stāvoklī un aizslēdzot slēdzeni ar atslēgu, bloķējas pagriežamais                
       rokturis. Tādā gadījumā slēdzeni nevar atslēgt bez atslēgas pat no iekšpuses. Atslēdzot slēdzeni ar atslēgu                        
       pagriežamais rokturis automātiski atbloķējas. Aizsardzība no izurbšanas, skābēm, izzāģēšanas. Iespējama zeltīta           
       apdares krāsa.
      5 patentētas atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       5 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Zviedrija
       Garantija - 5 gadi

ASSA 2000/5712MAX

       Pastiprināts rīģelis un mēlīte. Atslēdzams ar atslēgu vai pagriežamu rokturi. Vienpusējs, ovāls, ārējs cilindrs 601 (atslēga + 
       pagriežams rokturis no iekšpuses). Aizsardzība no izurbšanas, skābēm, izzāģēšanas. Iespējama zeltīta apdares krāsa.
       3 atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       2 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Zviedrija
       Garantija - 5 gadi

   ASSA 565/601

       Pastiprināts rīģelis un mēlīte. Atslēdzams ar atslēgu vai pagriežamu rokturi. Vienpusējs, ovāls, ārējs cilindrs 601 (atslēga  
       + pagriežams rokturis no iekšpuses). Aizsardzība no izurbšanas, skābēm, izzāģēšanas. Vienpusējs, ovāls, ārējs cilindrs       
       ASSA 5701MAX ar patentētām atslēgām(atslēga + pagriežams rokturis no iekšpuses). Aizsardzība no izurbšanas,               
       skābēm, izzāģēšanas.Iespējama zeltīta apdares krāsa.
       5 patentētas atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       2 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Zviedrija
       Garantija - 5 gadi

ASSA 565/5701 MAX 
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       Vienpusējs, ovāls, ārējs cilindrs 601 (atslēga + pagriežams rokturis no iekšpuses). Pagriežot atslēgu vai pagriežamo   
       rokturi pa 90o , slēdzas abas mēlītes, nospiežot durvju rokturi tikai apakšējā mēlīte. Fiksators, kurš atrodas              
       slēdzenes priekšējās plāksnes augšējā daļā, fiksē augšējās mēlītes stāvokli. Pārslēdzot fiksatoru apakšējā stāvoklī,     
       slēdzene automātiski aizslēdzas (augšēja mēlīte automātiski fiksējas, aizverot durvis). Pārslēdzot fiksatoru augšējā   
        stāvoklī, slēdzeni var atvērt ar rokturi no abām pusēm(slēdzene ir atvērta, augšējā mēlīte nefiksējas).
       3 atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       2 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Zviedrija
       Garantija - 5 gadi

     ASSA 560/601

 

       Elektrosniskā slēdzene; lietot to vienkārši un ērti. Slēdzeni var atvērt ar atslēgu vai ar tālvadības pulti (TVP). Nelielā 
       TVP slēdzene vadāma no attāluma (tāpat kā automašīnas slēdzene). Slēdzene var darboties piecos drošības režīmos,   
       pārslēdzamos ar pulti. Slēdzenē un TVP tiek ievietoti barošanas elementi (baterijas). TVP darbības attālums 5 –          
       10m. Slēdzene Elva paredzēta privātmājām, lai gan pateicoties tās plašajām pielietošanas iespējām to var izmantot     
       durvīs ar dažādu pielietojumu. Cilindrs ASSA MAX, āķveidīgs rīģelis. Aizsardzība no izurbšanas, skābēm,                  
       izzāģēšanas.
       5 patentētas atslēgas + 3 TVP
       1 aizvēršanas punkts
       3 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Zviedrija
       Garantija - 5 gadi

ASSA ELVA

       Pastiprināts rīģelis un mēlīte. Atslēdzams ar atslēgu vai pagriežamu rokturi. Vienpusējs, ovāls, ārējs cilindrs  602        
       (atslēga + atslēga). Aizsardzība no izurbšanas, skābēm, izzāģēšanas. Iespējama zeltīta apdares krāsa.
       5 patentētas atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       2 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Zviedrija
       Garantija - 5 gadi

  ASSA 565/602
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        Slēdzene ar vienu rīģeli un veltnīša tipa mēlīti. Atslēdzama ar atslēgu vai pagriežamu rokturi. Pagriežot atslēgu vai             
        pagriežamo rokturi pa 90o, slēdzas rīģelis. Vienpusējs, ovāls, ārējs cilindrs 601 (atslēga + pagriežams rokturis no                 
        iekšpuses). Paredzēts lietošanai telpās ar intensīvu kustību. Aizsardzība no izurbšanas, skābēm, izzāģēšanas. Iespējama      
        zeltīta apdares krāsa.
       3 atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       2 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Zviedrija
       Garantija - 5 gadi

    ASSA 566/601 

        Seifa tipa slēdzene, pārkodējama, ar neizurbjamu plāksni. Suvaldu tipa - 6 suvaldas. Aizslēdzama ar atslēgu no abām       
        pusēm. Pastāv daudzkārtējas patstāvīgas kodējamā mehānisma maiņas iespējas. Atslēgu pazaudēšanas vai nozagšanas     
        gadījumā nav nepieciešams mainīt visu slēdzeni, pietiek iegādāties jaunu atslēgu komplektu (5 atslēgas + nūklija).             
        Aizsardzība no izurbšanas, skābēm, izzāģēšanas un mūķīzera.

5 atslēgas kopā ar pārkodēšanas nūkliju + 1 darba atslēga
       6 aizvēršanas punkti
       3 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija
       Garantija - 1,5 gadi

DIERRE - ATRA

        Seifa tipa suvaldu, pārkodējama slēdzene. Aizvēršana uz trīs pusēm. Aizslēdzama ar atslēgu no abām pusēm. Pastāv         
        daudzkārtējas patstāvīgas kodējamā mehānisma maiņas iespējas. Atslēgu pazaudēšanas vai nozagšanas gadījumā nav      
        nepieciešams mainīt visu slēdzeni, pietiek iegādāties jaunu atslēgu komplektu. Iespējama zeltīta apdares krāsa.
        5 atslēgas + 1 darba atslēga
        6 aizvēršanas punkti
        5 aizsardzības līmenis
        Ražotājvalsts – Itālija
        Garantija - 3 gadi

CISA 57685
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       Kodu atslēga, bez roktura. Paredzēts kāpņu telpu ārdurvīm. Slēdzene atveras, ja no ārpuses, nospiež vienlaicīgi trīs (var arī            
       vairāk vai mazāk) podziņu kombināciju, no iekšpuses – ar rokturīša pabīdīšanu.
       Bez atslēgām
       1 aizvēršanas punkts
       1 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Kreivija
       Garantija - 14 dienas

METTEM

         Seifa tipa suvaldu (6 suvaldas) slēdzene. Aizslēgšana uz trīs pusēm. Ieviesta unikāla patentēta MOTTURA aizsardzības sistēma    
        ANTIDECO I. Sistēma aizsargā no slēdzenes atvēršanas mēģinājuma ar piemeklētu atslēgu vai mūķīzeri. Aizslēdzama ar atslēgu 
        no abām pusēm. Iespējama zeltīta apdares krāsa.
        5 atslēgas 
        6 aizvēršanas punkti
        7 aizsardzības līmenis
        Ražotājvalsts – Itālija
        Garantija - 3 gadi

MOTTURA 52771

       Seifa tipa cilindriska slēdzene. Augstākā aizsardzības līmeņa slēdzene ar aizsargātu no izurbšanas cilindru FIAM. Aizvēršana uz       
       trīs pusēm. Komplektā durvju rokturi ABLOY 4004.
       5 atslēgas
       6 aizveršanas punkti
       5 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija
       Garantija - 3 gadi

FIAM 678 GF/ISEO R6
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       Seifa tipa suvaldu slēdzene. Oriģinālizpildījuma cilindrs CHAMPIONS ar DEFENDER aizsardzību. Paaugstinātas drošības slēdzene.     
       Ieviesta unikāla patentēta MOTTURA aizsardzības sistēma pret cilindra izspiešanu. Mēģinot sabojāt aizslēgtu slēdzeni vai izraujot         
       cilindru, slēdzene bloķējas un atvērt to kļūst neiespējami. Aizslēdzama ar atslēgu no abām pusēm. Iespējama zeltīta apdares krāsa.
       5 patentētas atslēgas
       6 aizvēršanas punkti
       7 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Itālija
       Garantija -  3 gadi

MOTTURA 85771

        Seifa tipa suvaldu slēdzene. Modelis ar maināmu nūkliju, nodrošina maksimālu aizsardzību. Slēdzeni rekomēndē uzstādīt                     
        paaugstinātas atslēgu pazaudēšanas iespēju gadījumā, kad vienu atslēgu izmanto liels daudzums cilvēku, kā arī telpām, kuras izīrē.     
        Atslēgu pazaudēšanas gadījumā nav nepieciešams mainīt visu slēdzeni. Pastāv daudzkārtējas patstāvīgas kodējamā mehānisma           
        maiņas iespējas. Iespējama zeltīta apdares krāsa.
        5 atslēgas 
        6 aizveršanas punkti
        7 aizsardzības līmenis
        Ražotājvalsts – Itālija
        Garantija - 3 gadi

MOTTURA 52N871

      Dotā slēdzene nodrošina maksimālu drošību ieejas durvīm un ir tehnoloģisko sasniegumu augstākais pakāpiens. Šī ir elektrosniskā  
      slēdzene, vadāma ar tālvadības pulti (TVP, komplektā 3 tālvadības pultis). Nospiežot TVP pogu aktivizējas elektromotors, kurš        
      bīda izturīgos rīģeļus, kas aizver vai atver durvis. Slēdzeni var ieprogrammēt tā, lai pieeja katrai atsevišķai pultij darbotos saskaņā 
      ar iestādīto laiku un durvis vērtos vaļā tikai noteiktajā laikā. MOTRONIC slēdzenes var pieslēgt vienai sistēmai, kur vairākas          
      slēdzenes vadāmas no vienas un tās pašas TVP. Slēdzenes komplektācijā iekļauts ekrāns, kur attēlota visa nepieciešamā                     
      informācija.Rekomendē komplektēt ar CHAMPIONS cilindru un DEFENDER aizsardzību (programmas cena neietilpst slēdzenes  
      cenā). Citas slēdzenes vadības ierīces: kodu klaviatūra  vai skaners (vadāms ar tālvadības atslēgu vai kartiņu). Var pieslēgt               
      biometrisko vadības ierīci (pirkstu nospieduma vai acs tīklenes skanēšanai).
      3 TVP
      6 aizvēršanas punkti
      Ražotājvalsts – Itālija
      Garantija - 3 gadi

MOTTURA MOTRONIC
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       Cilindriska tipa slēdzene. Nemef 381 korpuss (izgatavots Holandē). Slēdzeņu un cilindru drošība Mul-T-Lock tiek       
       nodrošināta ar unikālu teleskopisku bremžu bultu mehānismu ar iekšējām un ārējām bremžu bultām. Cilindra          
       Mul-T-Lock tērauda starplikas garantē aizsardzību no izurbšanas un izzāģēšanas. Augstākā cilindra aizsardzības        
       pakāpe. Cilindra aizsardzība no izurbšanas un mūķīzera.
       3 patentētas atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       4 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Izraēla
       Garantija  - 3 gadi

Mult-t-lock (Assa tipa) MT5

       Cilindriska tipa slēdzene. Nemef 381 korpuss (izgatavots Holandē). Slēdzeņu un cilindru drošība Mul-T-Lock tiek              
       nodrošināta ar unikālu teleskopisku bremžu bultu mehānismu ar iekšējām un ārējām bremžu bultām. Cilindra Mul-T-     
       Lock tērauda starplikas garantē aizsardzību no izurbšanas un izzāģēšanas. Ideāls ekonomiskuma un drošības                     
       apvienojums.
       3 patentētas atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       4 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Izraēla
       Garantija  - 3 gadi

     Mult-t-lock Integrator

       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 - 3 gadi

Mul-T-Lock CFMA
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       Cilindriska tipa slēdzene. Nemef 381 korpuss (izgatavots Holandē). Ārējā kurpusa plāksne izgatavota no              
       nerūsējoša tērauda, tāpēc tā neoksidējas, nerūsē un ilgā laika posmā izskatās estētiski. Rīģelis izgatavots no      
       rūdīta tērauda, nepadodas zāģēšanai. Klusi darbojas mēlīte pateicoties gumijai, kura ievietota slēdzenes            
        iekšpusē. EVVA EPS tā ir sešu tapu aizslēgšanas sistēma ar patentētu sarežģītu dubultas konstrukcijas atslēgas 
        profilu. Ja nesakrīt atslēgas apakšējais un sānu gravējums, tad cilindru atvērt nav iespējams: tāds mēģinājums 

        noved pie tā, ka cilindrs bloķējas trīs vietās (aizslēdzot durvis ar 360o atslēgas pagriezienu). EVVA EPS cilindrs  
        aizsargāts: ar divkāršu aizsardzību pret izurbšanu, no izlaušanas ar mūķīzera palīdzību, elektriska                         
         manipulatora, sasišanas metodes, atslēgas piemeklēšanas vai atslēgas skanēšanas, kā arī ar sānu bloķēšanas  
          mehānismu, kurš nodrošina profila kontroli, ir papildus aizsardzība no atslēgas piemeklēšanas vai mūķīzera,   
          uzlaušana ar sasišanas metodi vai iekšējās cilindra daļas izraušanu, bloķē cilindru trijās vietās ar atslēgas         

          pagriezienu par 360o. 
3 patentētas atslēgas

       1 aizvēršanas punkts
       2 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts: korpusam – Holande, cilindrs - Austrija
       Garantija - 3 gadi

Nemef 381/38 EVVA EPS

       Cilindriska tipa slēdzene. Nemef 381 korpuss (izgatavots Holandē). Slēdzeņu un cilindru drošība Mul-T-Lock tiek 
       nodrošināta ar unikālu teleskopisku bremžu bultu mehānismu ar iekšējām un ārējām bremžu bultām. Cilindra     
       Mul-T-Lock tērauda starplikas garantē aizsardzību no izurbšanas un izzāģēšanas. Augstākā cilindra aizsardzības 
       pakāpe.  Patentēta atslēga ar kustīgu elementu. Atslēgas pazaudēšanas gadījumā lietotājam ir iespēja patstāvīgi     
       nomainīt to: slēdzenē tiek ielikta nākošā no trīs atslēgām, tādā veidā cilindra iepriekšējā koda kombinācija tiek      
       atcelta.
       1 iepakojums: cilindrs ar trīs zaļām atslēgām;

2 iepakojums: dzeltenā atslēga, lai nomainītu cilindra kodu pirmo reizi;
3 iepakojums: sarkanā atslēga, lai nomainītu cilindra kodu otro reizi.

       3+1+1 patentētas atslēgas
       1 aizvēršnas punkts
       4 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts – Izraēla
       Garantija  - 3 gadi

     Mult-t-lock  Interactive
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       Slēdzenes korpuss atbilst augstāk aprakstītajam EVVA EPS slēdzenes korpusam. EVVA 3KS cilindru priekšrocības:
       Unikāla trīslīniju sistēma ar abpusēju atslēgu, ar kuru tiek atslēgts cilindrs, izmantojot abas atslēgas puses (automašīnas            
       atslēgas darbības princips);
       Iespējamo atslēgu kombināciju skaits – 30 triljoni (30 000 000 000 000);
       100% aizsardzība no atvēršanas ar mūķīzeri vai vibro-manipulatoru (unikāla 12 tapu sistēma bez atsperēm);
       Aizsardzība no izurbšanas (bultas no rūdīta tērauda, apstrādātas ar speciālu metodi, speciālas tapas no tāda paša tērauda         
       sakausējuma);
       Aizsardzība pret cilindra izraušanu vai pārgriešanu;
       Noturīgs pret nodilšanu – katra tapa pārklāta at teflonu;
       Aizsardzība no aukstuma un putekļiem;
       Atslēgu profili aizsargāti ar patentiem, izdotiem ASV un Eiropas valstīs;
       Atslēgas kopiju var uztaisīt tikai uzrādot pašu atslēgu un atslēgas kartiņu. Tādā veidā, novēršot iespēju nelegāli izgatavot          
       atslēgas kopijas;
       Cilindrs un atslēgas tiek piegādātas hermētiskos iepakojumos, kas nodrošina to saglabāšanos.
       5 patentētas atslēgas
       1 aizvēršanas punkts
       4 aizsardzības līmenis
       Ražotājvalsts: korpusam – Holande, cilindram - Austrija
       Garantija - 3 gadi

Nemef 381/38 EVVA 3KS

Slēdzenes korpuss atbilst augstāk aprakstītajam EVVA EPS slēdzenes korpusam. EVVA ALS cilindru priekšrocības:
Augstākās drošības klases slēdzene ar atslēgām, kuras nevar nokopēt. Atslēgas kopijas tiek izgatavotas tikai EVVA rūpnīcā, Austrijā;
Optimālas komplektācijas cilindrs, īpaši drošs pateicoties:
Patentētai sešu tapu EVAA ALS sistēmai;
Cietsakausējuma plāksnei, savienotai ar divām cietsakausējuma tapām –papildus;
Četrām kniedes tipa tapām, kuras aizsargā no mūķīzera;
Divām cietsakausējuma tapām, kuras aizsargā no mūķīzera;
Patentētai sistēmai un atslēgas profilam, aizsargātam no nelegālas kopēšanas;
Dubultā profila atslēgai, kura aizsargā no mūķīzera vai atslēgas piemeklēšanas;
Atslēgai, kura izgatavota no sudraba un niķeļa sakausējuma, kura pēc savām īpašībām vislabāk sader ar cilindra iekšējām detaļām, 
nodrošinot ilgtermiņa izmantošanu.
5 patentētas atslēgas
1 aizvēršanas punkts
3 aizsardzības līmenis
Ražotājvalsts: korpusam – Holande, cilindram - Austrija
Garantija - 3 gadi

Nemef 381/38
EVVA ALS
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          Ovālais S-PRO cilindrs ar aizsardzību pret izurbšanu un atvēršanu ar mūķīzeri. Cilindrs: atslēga + pagriežams  
          rokturis no iekšpuses.Komplektā 1 + 5 atslēgas ar bedrītēm: 5 atslēgas hermētiskā iepakojumā, viena papildus    
          atslēga – „celtnieku”. Ar šo atslēgu var slēgt ciet slēdzeni līdz tam brīdim kamēr nesāk lietot pamatatslēgas. Pēc  
          pamatatslēgu lietošanas, „celtnieku” atslēgu nebūs iespējams lietot.
          5 atslēgas + 1 darba atslēga
          1 aizvēršanas punkts
          2 aizsardzības līmenis
          Ražotājvalsts: korpusam – Holande, cilindram - Ķīna
          Garantija - 1,5 gadi

NEMEF 381/03/S-PRO/K27 

          TANDEM slēdzenes sastāvdaļas:
          Pamatslēdzene Nemeff 381 ar ISEO R6 cilindru;
          Papildus slēdzene – FIAM 672 GF ar R6 cilindru.
          
          1 + 4 atslēgas, nepatentētas. Viena galvenajai slēdzenei, pārējās 4 – abām slēdzenēm.
          Ražotājvalsts: pamatslēdzenes korpusam - Holande, papildus slēdzenei un cilindriem - Itālija

Tandem
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       Šī biometriskā ierīce ir elektroslēdzenes vadībai, kura skanē pirkstu nospiedumus (ieprogrammējama līdz 99 pirkstu                        
       nospiedumiem). Var pieslēgt pie elektriskajām slēdzenēm Abloy, ASSA, Cisa, Mottura.

       Ražotājvalsts - Austrija
       Garantija - 2 gadi

E-key

              Assa-Abloy grupas slēdzene ar trīskārtīgu rīģeli un ovālu cilindru Yale. Skandināvijas  tipa slēdzene. Atslēga 
              + pagriežams rokturis. 
              3 atslēgas
              1 aizvēršanas punkts
              Ražotājvalsts - ES
              Garantija - 1,5 gadi

YALE 
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