Laatu Luodaan
yksityiskohdiLLa
Abloy -ratkaisut kerrostaloon
®

An ASSA ABLOY Group brand

koti on enemmän
kuin seinät ja katto
Suomalaiselle koti on tärkeä osa identiteettiä. Se
hankitaan vahvasti tunteella – omiin arvoihin, unelmiin
ja elämäntyyliin nojaten.
Viihtyisä koti on monen tekijän summa.
Kaikki lähtee oikeasta sijainnista, johon
liitettyjä mielikuvia asunnon kokonaisuutena tulee tukea. Jo pienetkin turvallisuutta ja asumismukavuutta lisäävät ratkaisut
vaikuttavat olennaisesti yleiseen laatu-

Kokonaisvaltainen lukitusratkaisu kulkee linjakkaana läpi
koko taloyhtiön asunnoista yhteisiin tiloihin, autotalleihin ja
postilaatikkoihin saakka.

tuntumaan. Panostukset näkyvät asukkaiden arjessa tyylikkäinä yksityiskohtina,
luotettavana lukituksena sekä vaivattomana
liikkumisena. Samalla taloyhtiö hyötyy
modernien järjestelmien joustavasta ja
helposta avainten hallinnasta.

heLppous
tyyLikkyys
turvaLLisuus
joustavuus

toimivat ratkaisut
tuntuvat arjessa
Taloyhtiön oviympäristön suunnittelu lähtee käyttäjistä
ja heidän tarpeistaan.
Kerrostalokiinteistön lukitukseen ei ole
olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Valintoja tehdessä on kiinnitettävä huomiota
paitsi tavoiteltuun laatumielikuvaan ja
hintatasoon, myös asukkaiden sekä taloyhtiön erityistarpeisiin. Jos asukkaissa

on paljon lapsiperheitä ja ikäihmisiä,
vaivattoman kulkemisen ja ovien helpon
avauksen merkitys korostuu. Tiheästi
vaihtuvat asukkaat nostavat puolestaan
joustavan avainhallinnan tärkeyttä parhaan turvallisuuden varmistamiseksi.

Monipuolinen Abloy®-valikoima tarjoaa tutkitusti
toimivia ratkaisuja myös erityisryhmien tarpeisiin,
esimerkiksi esteettömään ovista kulkemiseen.

asuntojen ovet
Huoneiston ovissa tehdään valintoja pääasiassa
käyttömukavuuden suhteen. Helpoimmillaan
nykyaikainen Abloy®-käyttölukko avataan sekä
sisä- että ulkopuolelta kevyesti painikkeesta.
Tällöin oven avaaminen onnistuu vaivattomasti
lapseltakin, vaikka yhdellä kädellä. Lukituksen
korkeaa turvallisuustasoa voidaan lisätä
entisestään oven murtolujuutta parantavalla
Abloy®-varmuuslukolla.

ulKo-ovet
Ko-ovet
Ko-ovet
Ulko-ovi antaa ensivaikutelman koko
kiinteistöstä, joten sen käyttömukavuuteen on
hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Merkittävin
ero eri lukitusratkaisujen välille tehdään
sähköllä. Sähköisen lukituksen myötä avautuvat
monipuoliset mahdollisuudet helppokulkuisuutta
lisääviin ohjauslaitteisiin, automaattiseen
lukituksen hallintaan sekä koko kiinteistön
laatumielikuvaa korottavaan oviautomatiikkaan.

yhteistilojen
ovet
Pääsy pyöräkellariin, varastoon, saunaosastolle
ja muihin taloyhtiön yhteistiloihin on oltava
helppoa, mutta hallittua. Yksinkertaisimmillaan
ratkaisu on mekaaninen lukitus, joka on
sarjoitettu toimimaan samalla avaimella
huoneiston kanssa. Kuten aina, turvallisuus on
kuitenkin kunnossa vain, jos kaikki avaimet
ovat varmasti oikeissa käsissä. Tämä tuo omat
vaatimuksensa avainten hallinnalle. Joustavampi
vaihtoehto onkin ottaa mekaanisen lukituksen
rinnalle etätunnisteella toimiva elektroninen
lukitusjärjestelmä. Tällöin kadonneet avaimet
voidaan poistaa yhteistilojen lukitusjärjestelmästä
elektronisesti ja uudelleensarjoitus tarvitaan
vain asukkaan oveen. Ratkaisu parantaa sekä
avainturvallisuutta että kustannustehokkuutta.

viihtyisyyden
koLme tasoa
Abloy®-ratkaisuissa

omaisuuden
suojaaminen, henkilöturvallisuus ja
helppokulkuisuus yhdistyvät yhdeksi
toimivaksi kokonaisuudeksi.

Abloy Oy on tehnyt järjestelmällistä kehitystyötä turvallisuuden eteen yli sadan vuoden ajan. Pitkä kokemus auttaa
ymmär-tämään lukitustarpeet kokonaisuutena. Monipuolisesta Abloy®-valikoimasta löytyy kaikki tarvittava oviympäristöön – keskenään yhteensopivina tuotteina. Mukaan
lukien helppokäyttöinen ratkaisu avainten vaivattomaan
hallintaan.
Taloyhtiöiden tarpeet poikkeavat toisistaan, joten myös lukitusratkaisuja on oltava olemassa useampia. Eri vaihtoehtojen
hahmottamisen helpottamiseksi Abloy®-lukitusratkaisut
kerrostaloon on jaettu Economy-, Standard- ja Premium
-tasoihin, ominaisuuksiensa sekä ulospäin viestimänsä
laatumielikuvan mukaan.

economy
standard
premium

tuttu ja turvallinen
Perustaso täyttää luotettavasti
kerrostaloasumisen nykyvaatimukset
Economy-tason lukitusratkaisu tarjoaa vain olennaisen,
mutta ei tingi silti rahtuakaan turvallisuudesta. Patentoidun
Abloy® sento -avainjärjestelmän lisäavaimet tilataan turvallisesti
Abloy ®-valtuutetusta lukkoliikkeestä, rekisteröidyn avainkortin
avulla. Lukkojen lisäksi kokonaisuus kattaa kaiken tarvittavan
painikkeista ja vetimistä paloturvalliseen posti-luukkuun.
Jokainen tuote on luotettavaa Abloy® -laatua.

tavallista viihtyisäMpi
Parempaa käyttömukavuutta ja
monipuolisia mahdollisuuksia
Standard-tason perustana toimii joko patentoitu Abloy® sento
-avainjärjestelmä tai ylivertaisten sarjoitusmahdollisuuksiensa
ansiosta suuriin taloyhtiöihin suositeltava Abloy® protec2.
Mekaanista avainjärjestelmää täydennetään sähköisen lukituksen
avaamilla mahdollisuuksilla, kuten oviautomatiikalla sekä kulunohjausjärjestelmillä. Käyttömukavuutta ja kestävyyttä lisäävät
osaltaan myös ovensulkimet sekä helposti painikkeesta avattavat
käyttölukot.

Modernia ylellisyyttä
Huippuluokan ratkaisut korkean imagon
kohteisiin
Premium-taso edustaa lukituksen huippua niin turvallisuudeltaan,
helppokäyttöisyydeltään kuin imagoltaan. Kulkeminen on sujuvaa
ja esteetöntä, painikkeet tyylikkäästi muotoiltuja, yhteiset tilat
kulunvalvonnan piirissä ja avainhallinta helppoa sekä luotettavaa.
Avainjärjestelmänä käytetään Abloy® optiMa -ratkaisua kerrostaloon, jossa mekaaniseen asunnon avaimeen (Abloy® sento) on
yhdistetty sähköinen tunnisteosa (Abloy® optiMa).

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!
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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.
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puh. 020 599 4200
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Abloy® -valtuutettu lukkoliike:

