
Двері комплектуються на заводі механічним замком ABLOY LC200. 
Для повноцінної роботи дверей Вам необхідний один з трьох дверних 
циліндрів, який підходить під ваш замок: 
 
1) Дверний циліндр ключ-тумблер ABLOY CY001T з 3 ключами PROTEC2 і 
карткою з кодом 
Обробка - дзеркальний або матовий хром. 
Секретність - 2 млрд. комбінацій. Циліндр ABLOY® PROTEC2 має патент до 2032 
року. Таким чином, його володар захищений до 2032 року від 
несанкціонованого виготовлення дублікату ключа. Дублікат ключа можна 
виготовити тільки в сервісному центі у авторизованого дилера, наприклад, у 
нас. 
Даний дверний циліндр сумісний як з замком LC200, так і з замком-автоматом 
LC102. 
Вартість циліндра в дзеркальному хромі - 2855 грн., в матовому хромі - 3057 
грн. 

 

2) Дверний циліндр ключ-тумблер ASSA-1245 d12 з 3 ключами - це 
запатентована серія циліндрів для високочастотного використання в 
приватному або великому бізнесі та інших сфер діяльності. Відповідає вимогам 
SSEN 3522, клас 3 / EN1303 класу 6. 
Пін-циліндр з 6 запірними елементами. 
Вартість циліндру в матовому хромі - 2016 грн. 
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3) Дверний циліндр ключ-ключ ASSA-1268 - це запатентована серія 
циліндрів для високочастотного використання в приватному або великому 
бізнесі та інших сфер діяльності. Відповідає вимогам SSEN 3522, клас 3 / EN1303 
класу 6. 
Пін-циліндр з 6 запірними елементами, три ключа зовнішні та два внутрішні. 
Зазвичай цей подвійний циліндр використовують в Норвегії. 
Чорний ключ може постійно знаходитися з внутрішнього боку замка, так що 
Ви можете відімкнути двері зсередини, не шукаючи свої ключі. Це потрібно в 
аварійному випадку (напр. під час пожежі), коли потрібно буде швидко вийти з 
будинку чи приміщення. 
Якщо Ви йдете з дому, Ви можете забрати внутрішній ключ, і замок буде в 
безпеці, тому що всередині немає ключа або тумблера, щоб його відкрити. Це 
так само може бути актуально, якщо клієнт побоюється, що склопакет дверей 
може бути розбитий зловмисниками, і тоді з'являється доступ до тумблера, що 
дозволить відкрити двері зсередини. 
Вартість циліндра в матовому хромі - 2400 грн. 
 

 

 

Так само ми пропонуємо на вибір три варіанти двірних ручок фірми Abloy 
(Фінляндія): 

 

a) Ручка FORUM 4/007 
• Матеріал - латунь. 
• Ручка - симетрична. 
• Обробка - дзеркальний хром. 
• Вартість - 2176 грн. 

 

б) Ручка CONSUL 110/007 
• Матеріал - латунь. 
• Ручка - симетрична. 
• Обробка - матовий хром. 
• Вартість - 2460 грн. 
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в) Ручка Domus 12 
• Матеріал - латунь. 
• Ручка - не симетрична, ззовні та зсередини 

різна. 
• Обробка - матовий хром. 
• Вартість - 3087 грн. 

 

 

 
 
 
 

 
Якщо ці варіанти Вам не підходять, тут можна обрати інші варіанти, які ми 
замовимо для Вас на заводі, і вони надійдуть трохи пізніше. 
Опис замків та креслення установки дверної фурнітури, а також відео з 
монтажу дверних циліндрів наведені в розділі «Інструкції». 
Для замку LC200 так само ви можете самостійно придбати будь-яку ручку DIN 
стандарту з наскрізною міжосьовою відстанню кріплення щитків 38 мм. 
Для тих, хто вважає за краще замок з автоматичним замиканням є можливість 
замовити замок-автомат ABLOY LC102. 
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