
№ Назва, модель, країна походження
Загальний 

вигляд
УНВП

Дата 

присвоєння 

знаку

1

Серія циліндрів

MUL-T-LOCK Classic                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 

Ізраїль

001 10.07.2013

2

Серія циліндрів

MUL-T-LOCK Interactive+

Ізраїль

002 10.07.2013

3

Серія циліндрів

ABLOY профілю EuroDIN

Фінляндія

003 10.07.2013

4

Серія корпусів замків

MUL-T-LOCK

603/ 265/ 277

Ізраїль

004 10.07.2013

5

Серія замків

MUL-T-LOCK ESETY OMEGA

Ізраїль

005 10.07.2013

6

Замок

MUL-T-LOCK

Hercular

Ізраїль

006 10.07.2013

7

Серія висячих

замків ABLOY

SENTRY

Фінляндія

007 10.07.2013

8

Двері металеві підвищеної міцності вхідні 

"Gladiator"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Україна

ТОВ "Сталь-М"

008 26.07.2013

9

Двері металеві підвищеної міцності вхідні 

Україна,

 ТОВ "Сталь-М"

009 26.07.2013

Циліндри класу High Security для замків вхідних дверей 

та внутрішніх дверей для побудови системи Майстер-

ключ.

Циліндри класу High Security для замків вхідних дверей 

та внутрішніх дверей для побудови системи Майстер-

ключ.

Циліндри класу Extra High Security для замків вхідних 

дверей та внутрішніх дверей для побудови системи 

Майстер-ключ.

Замки циліндрові багатоспрямовані для металевих 

дверей вхідної групи. Зазвичай встановлюються в 

процесі виробництва

Замки силові, багатоспрямовані для важких металевих 

дверей вхідної групи. Встановлюються як на заміну, так 

і підчас виробництва

Двері металеві протиударні вхідні за ДСТУ Б В.2.6-11-

97 Економ серія

Двері металеві протиударні вхідні за ДСТУ Б В.2.6-11-

97

Сфера застосування

Замки індустріального типу класу High Security.

Додатковий замок для встановлення в двері вхідної 

групи разом з основним замком для підвищення рівня 

захисту дверей.



10

Двері металеві зламостійкі вхідні

Україна, 

ТОВ "Весь мир Бронедверей"

010 26.07.2013

11

Серія циліндрів

MUL-T-LOCK 7Х7

Ізраїль

011 14.11.2013

12

Серія циліндрів

MUL-T-LOCK МТ5+

Ізраїль

012 14.11.2013

13

Протектор захисний для циліндрів

MUL-T-LOCK SL3

Ізраїль

013 14.11.2013

14

Замок

MUL-T-LOCK

Dead Bolt DBM

Classic

Ізраїль

014 14.11.2013

15

Механічні замки CONSTRUCT КПШ, 

Чехія

015 06.07.2015

16

Механічні замки CONSTRUCT VOLANT,

Чехія

016 06.07.2015

17

Механічні замки CONSTRUCT GAZ PEDAL,

Чехія

017 06.07.2015

18

Електромеханічні замки CONSTRUCT 

SAFETRONIC,

Чехія

018 06.07.2015

19

Комплексні механічні замкові системи 

CONSTRUCT VARIO,

Чехія

019 06.07.2015

20

Комплексні електромеханічні замкові системи 

CONSTRUCT E-VARIO,

Чехія

020 06.07.2015

Двері металеві вхідні 4-6-го класу зламостійкості за 

ДСТУ ENV 1627:2004 та 2-6 класу кулетривкості за 

ДСТУ 4547:2006

Циліндри класу Basic Security для замків вхідних дверей 

та внутрішніх дверей для побудови невеликих систем 

Майстер-ключ.

Циліндри класу Extra High Security для замків вхідних 

дверей та внутрішніх дверей для побудови системи 

Майстер-ключ.

Комплексні механічні протиугінні замки КПШ + капот 

для встановлення на автомобілі, одночасно блокують 

перемикання КПШ і відчинення капота автомобіля. 

Відкриття, закриття поворотом ключа в салоні авто.

Електромеханічні протиугінні системи для встановлення 

на автомобілі, одночасно автоматично блокують 

перемикання КПШ і відчинення капота, відкриваються 

за допомогою електронного чіпа.

Протектор накладного монтажу для захисту диліндрів в 

дверях від вандальних атак та зламу.

Додатковий замок для встановлення в двері вхідної 

групи разом з основним замком для підвищення рівня 

захисту дверей.

Додатковий замок для встановлення в двері вхідної 

групи разом з основним замком для підвищення рівня 

захисту дверей.

Механічні протиугінні замки для встановлення на 

автомобілі, блокують рульовий вал. Відкриття, закриття 

поворотом ключа в салоні авто.

Механічні протиугінні замки для встановлення на 

автомобілі, блокують натиснення педалі газу. Відкриття, 

закриття поворотом ключа в салоні авто.

Електромеханічні протиугінні замки для встановлення 

на автомобілі, автоматично блокують перемикання 

КПШ, відкриваються за допомогою електронного чіпа.



21

Замки капоту CONSTRUCT HOOD-LOCK,

Чехія

021 06.07.2015

22

Двері "Новий Мір", на замовлення ТМ "Двері 

Лучших"

Україна

022 06.07.2015

23

Двері "ВЛАСТ",

на замовлення

Україна

023 06.07.2015

24

Грати сталеві

розсувні

ShikMETAL

Україна

024 09.07.2016

25

Серія циліндрів

MUL-T-LOCK

Classic PRO

Ізраїль

025 19.03.2018

26

Фурнітура захисна ROSTEX SOLID-PRO +

Чехія
026 05.02.2019

27

Захисний протектор моделі DIAMOND BKD250

Виробник: DISEC (Італія).
027 04.06.2019

 Призначений для захисту циліндрового механізму 

стандарту DIN від зламу. Клас зламостійкості 4

В корпус протектора вмонтовані спеціальні штифти з 

алмазним напиленням, для запобігання свердлінню і 

різанню кутовою шлифмашинкою.

Матеріал: загартована сталь.

Габаритні розміри: товщина  25мм, d – 50мм.

Кріплення: гвинти М6х40 - 2шт.

Спеціальна форма та матеріал  гвинтів, витримують до 

4200кг на злам.

Знімна зовнішня декоративна накладка.

Циліндри класу High Security для замків вхідних дверей 

та внутрішніх дверей для побудови системи Майстер-

ключ. Запатентований ключ має особливу нарізку, яка 

має спеціальне кодування і виготовляється виключно на 

заводі-виробнику

Зламостійка фурнітура.  Клас безпеки – 4, навищий 

згідно EN 1906. Застосовується разом з основними 

замками з міжвісьовими відстанями BackSet 85 та 90 мм 

для надійного захисту циліндрів від вандальних атак. 

Для вхідних дверей завтовшки 56-70 мм. Матеріал – 

нержавіюча сталь. Захисна протисвердлильна шайба із 

загартованої сталі, приварена до корпус в 4 –х точках 

кріплення. 

Механічні замки капоту автомобіля закривають вільний 

доступ до моторного відсіку, блокуючи кришку капота. 

Закриття натисканням на отвір циліндра, відкриття 

поворотом ключа в салоні авто.

Виготовлені за рекомендаціями Української 

Локсмайстер Федерації. Основний замок MUL-T-LOCK 

ESETY OMEGA, двуключовий. Додаткова опція: 

встановлення блокіратору Knock N'Lock скритого 

монтажу

Виготовлені за рекомендаціями

Української Локсмайстер

Федерації.

Основний замок

MUL-T-LOCK ESETY OMEGA,

двуключовий.

Додаткова безпека за рахунок

встановлення блокіратору

Knock N'Lock скритого монтажу

Сталеві захисні розсувні

решітки ShikMETAL призначені

для захисту від проникнення на

об'єкти житлового і нежитлового

фонду через віконні та дверні

проєми, вітрини, гаражі та ін.

Відповідають вимогам

Державної Служби Охорони



28

Захисний протектор моделі CLS5

Виробник: DISEC (Італія).
028 04.06.2019

Клас зламостійкості 4+

Кріплення на корпус замка (врізний монтаж).

В корпус протектора вмонтовані спеціальні штифти з 

алмазним напиленням, для запобігання свердлінню. 

Посилена зовнішня “юбка” протектора. Для захисту від 

свердління додатково в отвори кріплення броненакладки 

встановлюються загартовані кульки.

Матеріал: загартована сталь.

Габаритні розміри: товщина  26 мм, d – 50 мм.

Кріплення: гвинти М6х40 - 2шт.

Спеціальна форма та матеріал  гвинтів, витримують до 

4200кг на злам.


