toimivat puitteet
arjen tukena
Abloy -ratkaisut palveluasumiseen
®

An ASSA ABLOY Group brand

hallittua
helppoutta
Hyvin suunniteltu oviympäristö helpottaa olennaisesti
sekä asukkaiden arkea että hoitohenkilökunnan
työpäivää.
Ovilla on keskeinen rooli palveluasumisen arjessa. Helppokäyttöisinä ne edistävät
liikuntarajoitteisten esteetöntä kulkemista ja nostavat yleistä viihtyisyyttä myös muiden
käyttäjien näkökulmasta. Toisaalta luotettavasti lukitut ovet ja mahdollisuus liikkumisen
rajoittamiseen tuovat jokapäiväistä turvaa niin asukkaille kuin henkilökunnallekin.
Toimiva ratkaisu huomioi jokaisen käyttäjän yksilölliset tarpeet. Kustannustehokkaasti,
muutoksiin sopeutuen.

Esteettömyys
turvallisuus
joustavuus

kaikki lähtee
käyttäjistä
Sujuvaa kulkua suunnitellessa on otettava
huomioon paitsi asukkaat myös henkilökunta
sekä ulkopuoliset palveluntarjoajat.
Palveluasumiseen liittyy liikkumisen ja sen hallinnan kannalta monenlaisia
erityispiirteitä. Rakennus pitää sisällään yleensä laajan kirjon yksityisiä ja
yhteisiä tiloja sekä vaihtelevan joukon eri kulkuoikeuksilla varustettuja käyttäjiä.
Asukkaalle ja häntä avustavalle henkilölle iloa tuottavat automaattisesti
avautuvat ovet, henkilökuntaa helpottaa tieto turvallisesta työympäristöstä ja
huoltomies kiittää kätevästä pääsystä hänelle tärkeisiin tiloihin. Erilaiset tarpeet
ja vaihtelevat ihmiset asettavat haasteita tehokkaalle ylläpidolle.

Yhteiset tilat

rajoitettu kulkeminen

Päivähuoneen, toimenpidetilan ja
mahdollisten muiden seurantaa
vaativien tilojen kulunhallinnan sekä
kulkuoikeuksien ylläpidon tulee olla
nopeaa ja yksinkertaista. Ratkaisu on
ABLOY® OPTIMA. Tällöin yhteistilojen
lukitus avataan tunnisteella ja uuden
avaimen luominen sekä kadonneen poisto
onnistuu etänä reaaliajassa.

ABLOY® OPTIMA tuo helposti hallittavaa
sujuvuutta myös rajoitetun liikkumisen
osastoille, joilta asukkaat eivät saa
poistua luvatta, mutta henkilökunnan
on päästävä kulkemaan esteettömästi.
Sähköinen ratkaisu voidaan räätälöidä
yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi.

ulko-ovet
Oma koti
Esteettömyyden näkökulmasta
suunnitellut painikkeet, tunnisteella
toimiva lukitus ja sulkemista helpottavat ovensulkimet ovat konkreettisia
esimerkkejä asukkaan jokapäiväistä
arkea tukevista ABLOY®-ratkaisuista.

Ulko-ovi toivottaa tulijan tervetulleeksi
ja antaa ensivaikutelman. ABLOY®oviautomatiikka tekee kulkemisesta
vaivatonta apuvälineiden kanssa, ja
mahdollistaa toisaalta myös helpon
lukituksen ajastuksella. Hätätilanteissa
poistuminen onnistuu turvallisesti
ilman avainta.

Exit poistumistiet
Hätätilanteissa kaikista tiloista on päästävä
poistumaan helposti ilman avainta.
ABLOY® EXIT -ratkaisut perustuvat vahvaan
henkilöturvallisuuden asiantuntemukseen
sekä innovatiivisiin tuotteisiin, jotka
on testattu ja sertifioitu lukitusalan
viimeisimpien standardien mukaisesti.

joustavuus on
toimivuutta
Sähköinen lukitus ja oviautomatiikka avaavat
mahdollisuudet turvalliseen, esteettömään, tarpeiden
mukaan elävään lukitukseen.
ABLOY® OPTIMA on rahaa ja vaivaa säästävä ratkaisu monenlaisten tilojen ja
useiden eri käyttäjäryhmien asettamiin haasteisiin. Elektronisella tunnisteella toimiva
lukitusjärjestelmä helpottaa kulkuoikeuksien hallintaa, nopeuttaa kadonneiden avainten
poistamista ja mahdollistaa liikkumisen rajaamisen tiettyinä vuorokaudenaikoina –
esimerkiksi yövuorossa, kun henkilövahvuus on pienempi. Pitkäikäinen lukitusratkaisu
maksaa itsensä nopeasti takaisin korkeampana turvallisuutena, sujuvampana arkena sekä
alhaisempina ylläpitokustannuksina.

ABLOY® OPTIMA -lukituksen avaava tunniste voi olla kortti, tagi tai ranneke. Tunniste voidaan liittää myös
osaksi mekaanista avainta, jolloin saadaan käyttöön kahden järjestelmän edut.

ABLOY® -oviautomatiikka tuo esteettömyyttä ja mukavuutta
jokapäiväiseen liikkumiseen. Monipuolinen valikoima pitää
sisällään toimivat ratkaisut ulko- ja sisäoviin sekä osastoiviin
palo-oviin. Automaattisen oviympäristön henkilöturvallisuus
varmistetaan monipuolisilla ABLOY®-turvalaitteilla.
ABLOY® EXIT -poistumistieratkaisut helpottavat kulkua
arjessa ja turvaavat luotettavan ulospääsyn hätätilanteessa.
Ratkaisuissa käytettävät tuotteet on suunniteltu
esteettömyyden ehdoilla ja testattu kokonaisena
oviympäristönä EN 179 ja EN 1125 -standardien mukaisesti.

ABLOY® ACTIVE on antimikrobinen pinnoite
painikkeisiin, vetimiin ja muihin oven heloihin.
Se tuhoaa vuorokaudessa vähintään 99 %
yleisimmistä bakteereista ja tehoaa myös ns.
sairaalabakteeriin.

Abloy Oy:llä on vuosikymmenien kokemus
korkeatasoisten lukitusratkaisujen kehittämisestä
asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.
Kerromme mielellämme lisää ABLOY®-ratkaisuista ja autamme parhaan lopputuloksen
rakentamisessa suunnittelusta toteutukseen. Lisäksi tukenasi on lukituskohteen koko
elinkaaren ajan 150 ABLOY®-valtuutetun lukkoliikkeen verkosto. Ota rohkeasti yhteyttä!

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
puh. 020 599 3111

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209

An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.
ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.

8808101

www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377
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Abloy® -valtuutettu lukkoliike:

