Сигурност чрез
иновации и креативност

ВАШИЯТ СПЕЦИАЛИСТ ЗА БРАВИ И СЕКРЕТНИ КЛЮЧАЛКИ

За да живеете, работите, учите или отпочивате безгрижно,
трябва да се чувствате преди всичко сигурни.
Ето защо Ви предлагаме да поверите Вашата сигурност на
Мауер Локинг Системс.
Като специалисти с дългогодишен опит в областта на
заключващите системи, ние притежаваме необходимия
обем от знания по отношение на сигурността.
Ефективност, лукс, комфорт, издържливост и качество
за нас са на първо място. Ето защо ние непрекъснато се
развиваме, предлагайки на пазара иновативни решения за
всеки дом.

1. Локация
Производствените мощности на компанията
са разположени в град Варна, България и
град Амерсфорт, Холандия. Във Варна
можете лесно да ни откриете, движейки се
по магистралата от посока София.
Разполагаме с удобни паркови места.
2. Презентационни помещения
Мауер Локинг Системс притежава просторни помещения, в които извършваме
презентации или обучения за нашите
партньори и клиенти.
3. Продуктово представяне
Използваме най-модерни методи
представяне на новите си изделия.

Решения
с широко
приложение

Мауер Локинг Системс притежава
богата продуктова гама от решения
с широко приложение.
Наши клиенти са производители на
врати, строителни компании,
спортни и рекреационни центрове
в Белгия, Холандия, Великобритания, Унгария, Русия, Полша,
Украйна и др.
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4. Персонално отношение
От нашия отдел “Продажби” можете винаги
да получите експертен съвет, а после заедно
да помислим за най-бързото и точно
решение по отношение на Вашите конкретни желания.
5. Продажби
В отдел “Продажби” се получават и
обработват Вашите заявки, оферти и
системи Мастер Ключ. Тук ще отговорим на
всички въпроси, които имате към нас.
6. Контрол на качеството
Качеството на производствените процеси се
контролира посредством системата ISO
9001:2008. От момента на постъпването на
материала до издаването на готовия
продукт, всяко изделие преминава внимателен качествен контрол.

Динамична
структура

Мауер Локинг Системс притежава
гъвкава организационна структура,
осигурена от най-новите технологии в областта на сигурността. Ние
предлагаме високо качество,
компетентна консултация и индивидуални решения, за да намалим
Вашите разходи. Ние предлагаме
топ продукти на най-добри цени,
стратегия, която в областта на
заключващите системи е особено
ценена.

Дългосрочна
поддръжка

Като надежден доставчик ние Ви
предлагаме дългосрочна поддръжка. Силни сме благодарение
на нашите дилъри. Заедно мислим
за крайните клиенти, стараейки се
най-бързо да отговорим на техните
високи изисквания към сигурността, понякога и в рамките на 24
часа.
По този начин ние винаги сме близо
до вас.
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Ключалки

Мауер Локинг Системс предлага
механични и електронни ключалки, разнообразни и уникални
ключови профили. Патентовани и
сертифицирани секретни ключалки са основна част от продуктовата
ни гама.

комфорта. В Мауер Локинг Системс
отдаваме изключително предимство на тази уникалност. Ние сме
специализирани и предпочитани в
комплексните заключващи решения, когато се налага компетентна
консултация и изработка. За да
предложим на всеки клиент
уникално решение, съобразено с
неговите нужди, ние разполагаме с
богат набор от изделия - секретни
ключалки, брави, дръжки, електронни заключващи системи.

Брави и
бронировки

Дръжки

Предлагаме завършена продуктова
гама от брави и бронировки към
тях, както за обикновени и
сервизни помещения, така и за
врати, изискващи най-висока
степен на сигурност.

Секретни, сервизни или обикновени, разнообразни разцветки и
модели - Мауер Локинг Системс
предлага всичко съобразено с
индивидуалния вкус на всеки
клиент.

1. Склад
Компанията притежава над 800 кв.м
складови площи, в които се съхраняват
материали, детайли и готова продукция.
Специализиран софтуер се грижи за
поддръжката на складовите наличности на
всяко едно ниво на производствения процес.
2. Гъвкавa продуктова гама
Чрез интеграция на последните новости в
механичните и електронни системи за
заключване, Мауер Локинг Системс
предлага качествено нови решения за
контрол на достъпа.
3. Шоу-рум
В нашия шоу-рум можете да откриете
представяне на цялата гама изделия на
компанията.

Катинари

Сейфове

От най-високия клас през среден до
нисък клас катинари - всички
видове са налични. Независимо
дали търсите висока устойчивост
на корозия, срязване или издърпване или просто искате да
заключите Вашия багаж преди
полет. Най-важното: чрез специалните ключалки на Мауер можете с
ключа за дома да отключите и
Вашия катинар - лесно и удобно!

Шкафове за съхранение на
оръжие, ценности или документи с
различни видове електронно или
механично заключване и защити;
огнеупорни или взломоустойчиви;
богат набор от багажни клетки,
модулни решения за хотели и
банки - всичко това е налично при
нас. А защо не и пощенска кутия с
ключа за дома?

Електронни
изделия

Мауер Локинг Системс предлага
иновативни интегрирани електронни изделия. Електронна ключалка
за врата, електронна брава за
шкафчета или система с електронно контролиран достъп - технологиите на бъдещето са налични
още днес.

Референции

Спорт и рекреация
Градски стадион Ротердам, Холандия
Спортен клуб “Тор” - Акурейри, Исландия
Адидас - Холандия
Детски оздравителен лагер “Радуга” - Камчия,
България
Лайтхаус Голф Ризoрт - Балчик, България
Тенис клуб “Малееви” - София, България
Спа хотел “Сплендид Романс” - КК
“Константин и Елена”, България

Отдих
Хотел “Добруджа” - КК “Албена”, България
Хотел “Санкт Петербург” - Пловдив, България
Дом за настаняване на възрастни хора “Марк
Хюкрунархаймили” - Рейкявик, Исландия
Хотел “Украйна” - Москва, Русия
Културен център ХОФ - Акурейри, Исландия

1. Технологии
Наличните машини с висока прецизност и производителност правят
възможна бързата изработка и доставка на изделията до крайния
клиент и изискват висока квалификация на операторите.
2. Работна среда
Мауер Локинг Системс постига високи стандарти в работната среда
чрез системата за безопасни условия на труд OHSAS. Много от
работните процеси са компютъризирани, позволявайки висока
производителност.
3. Монтаж
В този отдел приключва производството на всички изделия на Мауер
Локинг Системс. Тук не само се сглобяват и опаковат секретните
ключалки, но също така бравите и електронните изделия на
компанията.
4. Ефективност
Производствените процеси в компанията са така обвързани, че да
постигат максимална ефективност.

Държавни и частни институции
Експресбанк - България
Университет Гронинген - Холандия
Федерална служба по безопастност към
Кремъл - Русия
Министерство на финансите - Холандия
Министерски съвет на Руската федерация Русия
Академия на науките - Унгария
Министерство на икономиката - Унгария

Търговски обекти и вериги магазини
Кауфланд - България
Диксън’с - Белгия, Холандия
Лидл - Унгария
Пикадили - България
Пени маркет - България
Билла - България
Гранд Мол - Варна, България
Галерия Мол - Стара Загора, България
Кентъки Фрайд Чикън - Холандия

Мауер Локинг Системс
Варна 9009
ул. Петко Стайнов 10
тел.: 052/575 118
факс: 052/501 810
sales@mauer.bg
www.mauer.bg

