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رسلندأقسام

306/B
)كافة المقاييس(سلندر كمبيوتر 

عادي- تغليف حراري
ذھبي` - نيكل

306/C
)     كافة المقاييس(سلندر عادي 

120: العدد في الصندوق 
ذھبي- نكيل 

306/BT
)كافة المقاییس (سلندر كمبیوتر مفخخ 

عادي- تغلیف حراري 
ذھبي–نیكل

306/CT
)كافة المقاييس ( سلندر عادي مفخخ 

عادي–تغليف حراري 
ذھبي–نيكل
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أقسام سلندر

306/CM
)المقاییسكافة(مقبضذوعاديسلندر

عادي- تغليف حراري 
ذھبي- نيكل 

www.tursankilit.com

306/BM
)كافة المقايس(سلندر كمبيوتر ذو مقبض 

عادي- تغليف حراري 
ذھبي- نيكل 

306/CTM
سلندر عادي مفخخ ذو مقبض

عادي- تغليف حراري 
ذھبي- نيكل 

306/C-SET
سلندر مزدوج مفخخ عادي 

عادي- تغلیف حراري 
ذھبي- نیكل 

306/BTM

سلندر كمبيوتر مفخخ ذو مقبض
عادي- تغليف حراري 

ذھبي- نيكل 

306/B-SET
سلندر مزدوج مفخخ كمبیوتر

عادي-تغلیف حراري 
ذھبي          –نیكل 
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خارجیةاقفال

302
) 14( موديل جديد كود  –اقفال خارجية 

30: العدد في الصندوق 

أسود   

301
)14( أقفال خارجية موديل قديم كود 

40او 20العدد في الصندوق 
أحمر / أسود

312
)12( موديل جديد كود أقفال خارجية

30: العدد في الصندوق 

302/3M
)14(اعمدة موديل جديد كود 3أقفال خارجي مدفع 

العدد في االصندوق    
أسود        
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مخفيةسلندرأقفال

303/T-35
أقفال سلندر ذو بيليا 

كمبيوتر- سلندر عادي 
قطعة30:  العدد في الصندوق 

ذھبي- نيكل 

303/TO-35
أٌقفال سلندر ذو بيليا 

كمبيوتر- سلندر عادي 
مرايا دائري

قطعة30: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 

303/T-40
اأٌقفال سلندر ذو بيلي

كمبيوتر–عاديسلندر
حبسات ذو ثقب 

قطعة30: العدد في الصندوق 
ذھبي                    –نيكل 

303/TO-40
أقفال سلندر ذو بيليا

كمبيوتر- سلندر عادي 
حبسات ذو ثقب–مرايا دائري 

قطعة30: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 



أقفال سلندر مخفیة

303/T-45
قفال سلندر ذو بيليا        ا

كمبيوتر         +سلندر عادي 
مم   23حبسات ذو ثقب  مرايا 

قعطعة 30: العدد في الصندوق 
ذهبي         +نيكل 

303/TO-45 303/TB-45
أقفال سلندر ذو بيليا   
سلندر عادي    
مرايا دائري
حبسات ذو ثقب مرايا

قطعة30العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 

أقفال سلندر ذو بيليا
سلندر كمبيوتر

حبسات ذو ثقب
قطعة30: العدد في الصندوق 

ذھبي- نیكل 
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303/TEC- 45
أعمدة3–أقفال سلندر ذو بيليا 

سلندر عادي
حبسات ذو ثقب

قطعة30: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 

303/TEB-45
بيلياأقفال سلندر ذو 

سلندر كمبيوتر
حبسات ذو ثقب

قطعة30: العدد في الصندوق 
ذھبي –نيكل 
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أقفال ألمنیوم

305/TDD20
أقفال سلندر لسان عادي لاللمنيوم
سلندر عادي

قطعة30: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 

305/TDD25 305/TDM20 305/TDM25
أقفال سلندر لسان عادي لاللمنيوم
سلندر عادي

قطعة30: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 

أقفال سلندر لسان بكرة لاللمنيوم
كمبيوتر- سلندر عادي 

قطعة30: العدد في الصندوق 
ذھبي-نیكل 

أقفال سلندر لسان بكرى ديقة لاللمنيوم
سلندر عادي

قطعة30: العدد في الصندوق 
ذھبي         –نيكل 
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أقفال مخفیة لألبواب الداخلیة

304/T-35
أقفال داخلية ذو بيليا

قطعة40: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 

304/TO-35
أقفال داخية ذو بيليا
مرايا دائري

قطعة40: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 

304/TWC-35
أقفال داخلية ذو بيليا

Wc
قطعة40: العدد في الصندوق 
ال          ذھبي–نيكل 

304/TOWC-35
بيلياأقفال داخلية ذو

35mm
Wc(مرايا دائري)

قطعة40: العدد في الصندوق 
ذھبي –نيكل 
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أقفال مخفیة لالبواب الداخیة  ( Wc )

304/T-40
أقفال داخلية ذو بيليا (40mm)
حبسات ذو ثقب

قطعة40: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 

304/TO-40
أقفال داخلية ذو بيليا (40mm)

304/TWC-40 304/TOWC-40
أٌقفال داخلية ذو بيليا (40mm) أقفال داخلية ذو ثقب (40mm)

مرايا دائري
حبسات ذو ثقب

قطعة40: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 

Wc
حبسات ذو ثقب

قطعة40: العدد في الصندوق 
ذھبي –نيكل 

Wc(مرايا دائري)
حبسات ذو ثقب

قطعة40: العدد في الصندوق 
ذھبي- نيكل 
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304/T0-45
أقفال داخلية لالبواب الداخلية (45mm)
مرايا دائري

ثقبحبسات ذو 
18mm مرايا

قطعة40: العدد في الصندوق 
نيكل

304/TOWC-45
أقفال داخلية ذو بيليا (45mm)
مرايا دائري
Wc
حبسات ذو ثقب
18mm مرايا

قطعة40: العدد في الصندوق 
نيكل
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المفاتيح

802
مفاتيح لالقفال الكمبيوتر

801
مفاتيح لالقفال العادية

803
مفاتيح لالقفال الداخية

الجھة المقابلة لالقفال الخارجية

712
الجھة المقابلة  (موديل جديد)

701
الجھة المقابلة (موديل قديم)

الجھة المقابلة لالقفال المخفية

601 602 603 604
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أقفال التكنولوجیة الموثوقة

للمحتوىالنشرحقوقواستخدامصورة. لشركتنابالنسبةملزمةليستاالختالفاتولونالطباعةبسببتحدثقدالتيالمطبعيةاألخطاء
محفوظةالنشرالحقوقجميع. بهمصرحغيراستخدامأيأوالمحتوىاقتباسيحظر. شركتناالىينتميانه .
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العنوان : 7: أورباك رقم  طریق صانجقلي شارع 
غونغوران ا / اسطنبول – تركی
الھاتف : +90 212 556 05 59
فاكس : +90 212 539 01 36
www.tursankilit.com.tr info@tursankilit.com.tr

@TursanKilit @tursan_kilit
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