ABLOY® RIIPPULUKOT
PL340, PL340/50

PL350

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

TERÄSRIIPPULUKKO

SVK 3

Karkaistusta, kromatusta teräksestä
valmistettu vahvarakenteinen riippulukko esimerkiksi veneen laituri- ja
trailerilukintaan. Kromattu, pintakarkaistu
booriterässanka on halkaisijaltaan 10 mm.
SVK:n hyväksymä luokkaan 3.

PL330, PL330/50 SVK 2

MESSINKIRIIPPULUKKO

RIIPPULUKKOKIINNIKE PL204
Riippulukkokiinnike sekä oikealle
että vasemmalle avautuviin oviin. Kiinnikkeen materiaali on sinkittyä, pulverimaalattua,
pintakarkaistua terästä. 12 mm reikä sankaa
varten.

PL330/100

Keskivahva riippulukko
esimerkiksi mökin ja ulkorakennusten
sekä perämoottorin lukintaan. Sanka
kromattua, pintakarkaistua booriterästä,
halkaisija 8 mm. Sankapituuksilla
25 mm ja 50 mm hyväksytty SVK:n
luokkaan 2. Saatavissa myös erikoispitkällä 100 mm:n sangalla.

ABLOY® RIIPPULUKOT
Helposti ja turvallisesti
myös vapaa-aikana

PÖLYSUOJAT JA KETJUT RIIPPULUKOILLE
805349
805351

Pölysuojat
- 805649 lukkoihin PL340 ja PL341
- 802897 lukolle PL330

Ketjut
- 805349 8 mm sangalle (PL330)
- 805351 10 mm sangalle (PL340)
802897
805649

MESSINKIRIIPPULUKKO

KALUSTELUKOT

Kromattu messinkiriippulukko
esimerkiksi veneen säilytystilojen ja
luukkujen lukintaan. Sanka ruostumatonta terästä, halkaisija 5 mm.

Metallikalustelukko ABLOY® CL100 ja
kalustelukko ABLOY® OF201 veneen säilytystilojen,
-lokeroiden ja -laatikoiden lukintaan.
CL100

PL320/20 SVK 1

MESSINKIRIIPPULUKKO

PL320/50

Kromattu messinkinen yleisriippulukko
esimerkiksi työkalupakkien, varasto- ja
kellaritilojen lukintaan. Sanka ruostumatonta terästä, halkaisija 5 mm. PL320/20
on hyväksytty SVK:n luokkaan 1.
Saatavana vain ABLOY® CLASSICavainjärjestelmällä. Ei sarjoitettavissa
rakennuslukkojen kanssa.

3020 SVK 1

MESSINKIRIIPPULUKKO
Perinteinen ABLOY® -riippulukko
esimerkiksi kellarin, varastotilojen,
työkalupakkien yms. lukintaan.
Valettu messinkirunko ja 35 mm tai
76 mm pitkä terässanka. 3020 on
hyväksytty SVK:n luokkaan 1. Vain
ABLOY® CLASSIC -avainjärjestelmällä.

OF201

3021
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PL321/20, PL321/50

Kaikki ABLOY® lukot voidaan
sarjoittaa avautumaan yhdellä avaimella.

ABLOY® - HELPPOA JA TURVALLISTA

YKSI AVAIN RIITTÄÄ

Trailerit ja peräkärryt

Mökin ja ulkorakennusten ovet

Kaikki lukkosi (riippulukot, kalustelukot ja ovilukot) voidaan
sarjoittaa toimimaan yhdellä avaimella; sama avain
käy niin kodin ja kesämökin oveen kuin
venettä vartioivaan riippulukkoonkin.

AVAINTURVALLISUUS

Riippulukot
Riippulukot
PL330, PL340
PL330,
PL340

Riippulukot
PL330, PL340

Kohteisiin, joissa halutaan korostaa avainturvallisuutta ja valvoa
lisäavainten ja lukituksen muutosten teettämistä, suositellaan
ABLOY® EXEC -lukitusta. Sille on ominaista suojattu asiakastietojen käsittely sekä rajoitettu, mutta joustava lisäavainpalvelu.
Lisäavaimien ja lukituksen muutosten tilaamiseen
tarvitaan aina ABLOY® EXEC -avainkortti. Tilauksissa sinua palvelevat ABLOY® -valtuutetut
lukkoliikkeet, jotka tunnistat tästä merkistä.

VARMUUTTA JA LUOTETTAVUUTTA
ABLOY® -riippulukot ovat lujuudeltaan ainutlaatuisia. Ne kestävät

kovan käytön, kosteuden ja jäätymisen, ja lisäksi niillä on erinomainen korroosion kesto. Siksi ne ovat paras valinta vaikeisiin
ilmasto- ja käyttöolosuhteisiin, kuten veneiden, trailereiden ja
porttien lukintaan. Lisäksi ne voidaan varustaa erillisillä muovisilla
pölysuojilla ja siten estää tehokkaasti avainkanavan likaantuminen.

Laiturilukinta

Veneen säilytystilat
ja -lokerot

Perämoottori

JOKAISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN
Laaja mallistomme sisältää lukkoja erikokoisilla rungoilla sekä
useita vaihtoehtoisia sankakorkeuksia ja -paksuuksia, mikä takaa,
että jokaiseen käyttötarkoitukseen löytyy oikeanlainen tuote.

TESTATTUA KESTÄVYYTTÄ
ABLOY® -riippulukot on suunniteltu ja valmistettu täyttämään

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton (SVK) asettamat
vaatimukset. Todellisuudessa ne ovat kuitenkin vielä huomattavasti vahvempia kuin vaatimukset edellyttävät.
Riippulukko
Riippulukko
PL340
PL340

Kalustelukot CL100, OF201
Riippulukko PL320

Riippulukot
PL320, PL330

