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דבר המנכ״ל

מגה לוק מיגון היא חברה מובילה בתחום ייעוץ ומיגון לבתים ולעסקים, באמצעות 
הטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. אנו מספקים פתרונות מתקדמים ומתוחכמים המשלבים 

בין חומרה לתוכנה, שליטה מרחוק לבקרה. לצד ייעוץ וליווי לכל לקוח על ידי יועץ מיגון 
מקצועי בעל ותק רב בתחום.

הלקוח מקבל מאיתנו מעטפת הגנה מלאה אשר תמנע בהמשך התפרצויות וונדליזם, 
עוד בטרם התחרשותם.

אנו שואפים לחדשנות תמידית ומציאת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עבור לקוחותינו. 
לנגד עיננו מענה מקיף, שירות ייחודי וזמין.

בברכה,
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מיגון דלתות
וחלונות
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5
השם מולטילוק, דמות איש השרירים, בתחום מוצרי הנעילה וכל שם, סימן או לוגו אחר המשמש את מולטילוק ונושא את 

הסימון ® או ™ הם סימנים מסחריים של חברת מולטילוק בע“מ או של חברות קשורות שלה ואין לעשות בהם שימוש ללא 
אישורה בכתב.

צילינדר
YALE משונן

צילינדר איכותי מבית 
MULTILOCK מתאים 

לדלתות עץ\ברזלֿ\אלומיניום 
וזכוכית.

ניתן להזמין כמערכת נעילה:

מאסטר, גראנד גראנד מאסטר 
וכו׳...

מגיע עם 3 מפתחות מקוריות
YALE של

צילינדרים ומנעולים מיגון דלתות



צילינדר
CORBIN משונן

צילינדר קורבין CORBIN למערכות 
מאסטר לעסקים. גוף הצילינדר עשוי 

פליז איכותי, מגיע באורכים שונים 
בכפוף לדרישה, תוצרת חברת 

CORBIN איטליה.
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צילינדרים ומנעולים מיגון דלתות

צילינדר
לדלת כניסה
אינטראקטיב

צילינדר מבית מולטילוק לעמידות 
גבוהה בפני שיטות פריצה אלימות. 

מערכת פינים טלסקופיים בצילינדר 
בשילוב עם פין צף במפתח, 

מגבירים את עמידותו בפני שיטות 
פריצה שונות. הצילינדר מתאים 

לשימוש במגוון יישומים. הצילינדר 
מגיע עם כרטיס מגנטי אישי 

לשכפול מפתחות להגברת הבקרה 
על שכפול מפתחות.

השם מולטילוק, דמות איש השרירים, בתחום מוצרי הנעילה וכל שם, סימן או לוגו אחר המשמש את מולטילוק ונושא את 
הסימון ® או ™ הם סימנים מסחריים של חברת מולטילוק בע“מ או של חברות קשורות שלה ואין לעשות בהם שימוש ללא 

אישורה בכתב. 7



MT-5 צילינדר
צילינדר הדגל מבית מולטילוק מאפשר 

שימוש והתקנה כמעט בכל סוגי הדלתות 
והמנעולים כגון: 

דלתות כניסה ראשיות, דלתות פנימיות, 
מנעולי תליה, ארונות ועוד. 

כל צילינדר מגיע עם מפתח וכרטיס 
מגנטי אישי לשכפול מפתחות.המפתח 
שטוח דו צדדי ומשלב שני סטים של 
קומבינציות ופין מובנה במפתח המוגן 

פטנט. שכפול המפתח נעשה על ידי 
העברת הכרטיס המגנטי במכונת 
השכפול הייעודית, כך שהמפתח 

משוכפל באופן אוטומטי. 
טכנולוגיה זו מעניקה ללקוחות בקרת 

שכפול ברמה גבוהה.

השם מולטילוק, דמות איש השרירים, בתחום מוצרי הנעילה וכל שם, סימן או לוגו אחר המשמש את מולטילוק ונושא את 
הסימון ® או ™ הם סימנים מסחריים של חברת מולטילוק בע“מ או של חברות קשורות שלה ואין לעשות בהם שימוש ללא 

8אישורה בכתב.
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מנעולי תליה ורתק מיגון דלתות

סדרת מנעולי
תלי מבית
מולטילוק

מנעולי תליה מבית מולטילוק ברמת 
High security המשלבים תכנון 

חדשני וחוזק מכני. גוף המנעול 
והאנקול עשויים פלדה מחוסמת. 
ליבה: פליז משוך מצופה בשחור. 

ניתן להשיג בגדלים שונים

סדרת מנעולי
רתק בגדלים

שונים
מתאים לסדרת מנעולי תליה. 

מגיע בגדלים שונים.

השם מולטילוק, דמות איש השרירים, בתחום מוצרי הנעילה וכל שם, סימן או לוגו אחר המשמש את מולטילוק ונושא את 
הסימון ® או ™ הם סימנים מסחריים של חברת מולטילוק בע“מ או של חברות קשורות שלה ואין לעשות בהם שימוש ללא 

אישורה בכתב.
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מנעול אלקטרוני
ELOCK 

 
מנעולי כניסה אלקטרונים ללא צורך 

במפתח, ניתן להתקין בכל סוגי 
הדלתות. אפשרות פתיחה דרך 

הסמרטפון ו\או תביעת אצבע ו\או 
קודן

ניתן להזין עד 200 קודים שונים. 
אחריות למשך שנה. מתאים 

לשומרי שבת. מוכר על ידי חברות 
הביטוח.

מגוון מנעולי כניסה אלקטרונים



מיגון חלונות

הסורג השקוף
הסורג השקוף הינו פתרון המשלב 

ביטחון עם מראה נקי. המוצר ימנע 
פריצה או נפילה מחלון בגובה

מיגון חלונות
ILOCK

פיתוח ישראלי. מנגנון נעילה אשר 
מעגן את החלון ב - 3 נקודות נעילה 

ומונע את אפשרות הפריצה 
באמצעות הרמת החלון/

מתאים לפרופיל חלון 1700 
(בלגי)/7000/9000.
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ציפוי חלונות
ודלתות

מיקרון 350
ציפוי חלונות מבית אל סורג. עשוי 

יריעה שקופה, דקה וחזקה
המודבקת ישירות על השמשה 

הקיימת. מעכב משמעותית פריצה 
על ידי ניפוץ החלון ומונעת קריסת 

החלון ופיזור רסיסים

12
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מוצרי פרזול
וכספות

אספקה והתקנה של מגוון רחב של 
מוצרי פרזול לכל סוגי הדלתות 

כגון: דלתות אש, ביטחון, זכוכית 
ודלתות כניסה.

כמו כן אספקה והתקנה של ידיות 
בהלה וידיות פוש בר למוסדות .

14
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פרזול דלתות זכוכיתמוצרי פרזול וכספות

דלתות זכוכית
מגוון מוצרי פרזול איכותיים.
עבור דלתות זכוכית, המקנה

בטחון והגנה תוך שמירה
על עיצוב מודרני
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פרזול דלתות זכוכית מוצרי פרזול וכספות
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ידיות בהלה - 
צינור לדלת כפולה

ידיות בהלהמוצרי פרזול וכספות

כל סוגי ידיות הבהלה וידיות פוש בר
מתאים למוסדות ציבורים,

כפוף לדרישת הלקוח.



ידיות בהלה
פוש-בר

ידיות בהלהמוצרי פרזול וכספות
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ידיות פתיחהמוצרי פרזול וכספות

ידיות פתיחה
ידיות פתיחה דקורטיביות,

איכותיות ממגוון יצרנים עבור
דלתות פנים וחוץ
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כספות מוצרי פרזול וכספות

כספות
לבית ולעסק

מגוון כספות העונה על כל הצרכים, 
הדרישות והתקנים.

1. כספות חסינות אש לניירת ומדיה 
מגנטית.

2. כספות מקצועיות נגד פריצה.
3. מיגון מחשבים.

4. כספות אישיות למנכלים ובעלי 
תפקידים בארגון.
5. כספות ביתיות



מערכות מיגון
מתח נמוך
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LightSYS2 מערכת אזעקה היברידית
מערכת אזעקה מבית RISCO ישראל. מערכת המשלבת גלאים שונים קווים ו/או אלחוטיים. 

ניתנת לשליטה מרחוק דרך אפליקציה. מערכת גמישה, אמינה וקלה לתפעול. תומכת בפתרון 
אימות בוידאו המהפכני של קבוצת RISCO. הפלטפורמה מבוססת ענן. מתאימה לבתים 

ועסקים

מערכות אזעקה קווי ואלחוטי



24

Agilliti 4 מערכת אזעקה אלחוטית
מערכת מבית RISCO ישראל. מספקת בטיחות והגנה מלאה מפני סיכוני פריצה בבית ומחוצה 

לו. המערכת אלחוטית לחלוטין ונשלטת מרחוק באמצעות אפליקציה. ניתן לחבר למערכת 
גלאי תנועה, עשן ומצלמות אבטחה.



מערכות אזעקה קווי ואלחוטי

 PIMA מערכת אזעקה
מערכת אזעקה היברידית מבית פימא ישראל, מספקת אבטחה והגנה מלאה מפני סיכוני פריצה בבית  

או בעסק ומחוצה לו. המערכת משלבת גלאים אלחוטיים ו/או גלאים קוויים ונשלטת מרחוק באמצעות 
אפליקציה. ניתן לחבר למערכת גלאי תנועה, עשן ומצלמות אבטחה. 

המערכת מאושרת על ידי כל חברות הביטוח.
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מערכת אזעקה מבית ויסוניק ישראל.
מערכת אבטחה וציוד היקפי מטכנולוגיית Power G. מבוססת על טכנלוגיות תקשורת 

מתקדמות על מנת לספק פתרון מלא להגנה אמינה וחסכונית מפני פריצה. 
בעלת אפשרות לשליטה מרחוק על ידי אפליקציה. 

המערכת מאושרת על ידי כל חברות הביטוח.
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מערכות
הקלטה וצילום
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מערכות הקלטה וצילום
מגוון רחב של מערכות הקלטה וצילום מהחברות המובילות בעולם.

אספקה והתקנה של כל סוגי המצלמות כגון מצלמות ממונעות, מצלמות לחניונים (זיהוי מספר רכב) 
4k  מצלמות נסתרות  ועוד... באיכות צפיה של  עד

אפשרות למערכות הכוללות אנלטיקה ברמות שונות כגון: מדידת חום גוף זיהוי פנים, זיהוי מספרי רכב, 
ספירת אנשים, סימון שטח סטרילי, סימון חציית קו ועוד...

מערכות
הקלטה וצילום
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מערכות אינטרקום
ואשרות כניסה

29
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אינטרקוםאינטרקום וקודנים

COM 50
אינטרקום משולב קודן ומצלמה 

מבית PALWINTEC ניתן  לבחירה 
עם מסך 7 אינצ' או שפורפרת (ללא 

מצלמה)מסוגל לשדר ל עד 4 
מסכים.קיימת אפשרות למענה דרך 

אפליקציה ע"י הוספת בקר.מוצר 
ישראלי עם 3 שנות אחריות.
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אינטרקום

ARENA 561
אינטרקום יוקרתי משולב קודן 

ומצלמה מבית PALWINTEC  עם 
מסך 7 אינצ' או שפורפרת (ללא 

מצלמה)מסוגל לשדר ל עד 4 
מסכים.קיימת אפשרות למענה דרך 

אפליקציה ע"י הוספת בקר.ניתן 
לקבל את המוצר בצביעה מיוחדת 
לפי בחירה ו\או לשלב תיבת דואר 

כיחידה אחת,מוצר ישראלי עם 3 
שנות אחריות.

אינטרקום וקודנים
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מעמד נירוסטה לאינטרקום אינטרקום וקודנים

מעמד נירוסטה
מגוון מעמדי נירוסטה איכותיים 

לכל סוגי האינטרקום מיוצר במידות  
וצורות לפי דרישת לקוח.
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קודני כניסה אינטרקום וקודנים

PK-11
קודן מתכתי מלבני מואר משולב 

 PALWINTEC קורא קירבה מבית
יצור ישראלי בעל 3 שנות אחריות 
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קודני כניסהאינטרקום וקודנים

PK-12
קודן מתכתי מוארך מואר משולב 

 PALWINTEC קורא קירבה מבית
יצור ישראלי בעל 3 שנות אחריות 
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אשרת כניסה ביומטריתאינטרקום וקודנים

BIO-10
קורא ביומטרי וקירבה מתכתי מבית 
PALWINTEC יצור ישראלי בעל 3 

שנות אחריות  
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BIO-12
קורא ביומטרי וקירבה משולב קודן 
מתכתי מבית PALWINTEC יצור 

ישראלי בעל 3 שנות אחריות  

אשרת כניסה ביומטריתאינטרקום וקודנים
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מערכות
כריזה ושמע

39
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מערכות כריזה ושמע
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מגברי כריזה
וסטריאו

מגוון רחב של מגברי כריזה 
וסטיראו הכולל רמקולים ואביזירי 

קצה, לעסק ולבית של החברה 
 Pure Acoustics העולמית

מתאים גם למוסודות ציבוריים 
לבתי ספר ובינייני מגורים.
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מיגון רכבים
מסחריים/משאיות
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השם מולטילוק, דמות איש השרירים, בתחום מוצרי הנעילה וכל שם, סימן או לוגו אחר המשמש את מולטילוק ונושא את 45
הסימון ® או ™ הם סימנים מסחריים של חברת מולטילוק בע“מ או של חברות קשורות שלה ואין לעשות בהם שימוש ללא 

אישורה בכתב.

מיגון משאיות
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מיגון דלתות
רכב מסחרי,

משאיות
ומכולות

אספקה והתקנה של ציוד מיגון 
נרחב לרכב מסחרי, משאיות 

ומכולות

מערכות הקלטה וצילום
התקני נעילה מיוחדים לכל סוגי 

הדלתות.
אפשרות שליטה וצפיה מרחוק.

 

השם מולטילוק, דמות איש השרירים, בתחום מוצרי הנעילה וכל שם, סימן או לוגו אחר המשמש את מולטילוק ונושא את 
הסימון ® או ™ הם סימנים מסחריים של חברת מולטילוק בע“מ או של חברות קשורות שלה ואין לעשות בהם שימוש ללא 

אישורה בכתב.



להיות בטוחים ב- 360
מערכות הגנה לעסק ולבית

08-9107608
www.megalock.co.il

מיגון  פתרונות  במתן  מתמחה  ואבטחה,  מיגון  לוק  מגה  חברת 

היקפיים לבתים ועסקים. בנוסף, חברתנו מספקת שרותי מנעולות 

מהמתקדמים ביותר לבתי עסק, בתים פרטיים וכספות.

שירותי המיגון שאותם אנו מספקים כוללים מספר אמצעים שיחד 

השירותים  בין  פרטיים.  ולבתים  לעסקים  היקפי  מענה  מעניקים 

כספות,  מנעולנות,  שירותי  אזעקה,  מערכות  מספקים:  שאנו 

מערכות שונות לבקרת כניסה, מצלמות אבטחה, מערכות בית חכם, 

שערים ומחסומים אוטומטיים, ציוד קצה לחניונים ועוד. אנו שמים 

לנגד עיננו בראש ובראשונה לשמור על הרכוש העיסקי \ פרטי של 

ברמה  שרות  ומתן  המוצר  איכות  על  הקפדה  כדי  תוך  לקוחותינו, 

הגבוה ביותר בישראל.

והחדשנות  השרות  סמל  את  דגלה  על  חורטת  לוק,  מגה  חברת 

הטכנולוגית על מנת לתת מענה מקיף ומקצועי ללקוחותיה.

בין לקוחותינו: עסקים ומפעלים, בתים פרטים, מחסנים לוגיסטיים, 
מוסדות חינוך ועוד. 


