ABLOY ® MYYMÄLÄKALUSTELUKITUS

Laajasta ABLOY ®-mallistosta löytyy aina
yksilöllinen ja tarkoituksenmukainen ratkaisu.
Ovatpa lukituskohteena liukuovet, lasiovet, laatikostot tai kaapistot,
ABLOY®-lukoista löytyy aina käyttökohteeseen soveltuva, turvallinen
lukko.
Lukkojen lisäksi Abloy Oy kehittää jatkuvasti myös muita turvallisuutta
lisääviä ja jokapäiväistä elämää helpottavia tuotteita. Tarjolla on
kokonaisturvallinen valikoima keskenään sarjoitettavista laite- ja
rakennuslukoista ovensulkijoihin, oviautomatiikkaan, sähköiseen
lukitukseen ja heloitukseen saakka.

ABLOY®-tuotteet ovat turvallisuusratkaisun avain.
Kaikkialla.
Ensimmäiset ABLOY®-lukot valmistettiin jo vuonna 1907. Siitä lähtien
ABLOY ® on ollut sana, joka merkitsee laatua ja turvallisuutta.
Niin Suomessa kuin maailmallakin.

markkinointi.suomi@abloy.com
http://www.abloy.com

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Soidinkuja 4
00700 HELSINKI
puh. 09-7779 4200
fax 09-7779 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. 03-2840 111
fax 03-2840 280

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 013-2501
fax 013-2502 209

Abloy Oy on osa ASSA ABLOY -lukituskonsernia.
ASSA ABLOY on maailman johtava lukkojen ja turvallisuustuotteiden valmistaja, joka tarjoaa asiakkailleen parhaat tuotteet turvalliseen, tyylikkääseen ja helppoon kulkemiseen.
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Panostamme jatkuvasti tuotekehittelyyn, yhä parempiin ja turvallisempiin tuotteisiin. ABLOY®-mallistosta löydät varmasti tarpeisiisi
sopivan lukitusratkaisun.

Turvallisuus on nyt myös kuultavissa
uudella ABLOY ®-summerilukolla.
Abloy Oy
An ASSA ABLOY Group company

U U T TA
!
Yksi lukko – kaksi toimintoa.
Lukitus ja summerihälytys.
Abloy Oy on kehittänyt ABLOY CLASSIC- ja ABLOY EXEC
-avainjärjestelmiin kuuluvan uutuuden: summerilukon. Summerilukko
hälyttää kuuluvasti, kun avain otetaan pois lukosta kalustetta lukitsematta.
Näin vitriinit tai kaapit eivät koskaan jää vahingossa auki.
®

®

Summerilukko on helppo asentaa entisten ABLOY® -kalustelukkojen
tilalle, ja se voidaan sarjoittaa joustavasti jo olemassa olevaan ABLOY®
CLASSIC- tai ABLOY® EXEC -lukitusjärjestelmään. Se on edullinen
tapa lisätä turvallisuutta ja ehkäistä varkauksia.

Avainruletti on uhkapeliä.
Myymäläkalusteiden oikea lukitus on yksi liikkeen turvallisuustekijöitä.
Erilaiset vitriinit, kaapit ja hyllyköt on usein varustettu lukoilla, jotka
toimivat jokainen omalla avaimella.
Sopivan avaimen löytäminen suuresta nipusta vie aikaa
ja kuluttaa hermoja. Siksi kalusteita ei aina muisteta
tai viitsitä lukita. Toinen lukitusturvallisuutta heikentävä tekijä on
avaimet, joiden lukumäärää ja
teettämistä ei kyetä valvomaan.
Ratkaisun nimi on ABLOY ® .

Summerilukko EP305 on erityisesti kehitetty liukuovien lukintaan.
Siinä on hakatelki, joka estää ovien nostamisen pois kiskoiltaan.
Summerilukko EP304 soveltuu kaappien oviin ja laatikostoihin.

Yhden avaimen järjestelmä.
Yhdellä avaimella toimiva lukitusjärjestelmä on käytännöllinen ja
helppo toteuttaa. ABLOY®-avaimella sarjoitetut kalusteet ovat käytännöllinen ratkaisu etenkin myymälöissä ja muissa näyttelytiloissa. Voit
sarjoittaa kaikki osaston lukot toimimaan yhdellä avaimella.

Summerilukko EP305 on erityisesti
kehitetty liukuovien lukintaan.

Summerilukko EP304 soveltuu
kaappeihin ja laatikostoihin.

Tiedätkö kenellä kaikilla on avaimia?
Kello kaulassa ei aina riitä torjumaan vahinkoja – sijoita turvallisuuteen!
Kysy ABLOY® -myymäläkalustelukkoja ja UUTTA summerilukkoa lähimmältä
ABLOY ® -valtuutetulta lukkoliikkeeltä tai Abloy Oy:n asiakaspalvelusta.

Kun valitset ABLOY® EXEC -avaimen kalusteisiin, niin tiedät kuinka
monta avainta on käytössä. ABLOY® EXEC -avain on saatavissa
ainoastaan kontrolloidusti lukoston omistajan tilauksesta. Tilaukset
voi toimittaa vain ABLOY®-valtuutettu lukkoliike.

