
            AVAINJÄRJESTELMÄT

Lukitusratkaisut jokaiseen tarpeeseen

An ASSA ABLOY Group brand



LUKKO 
– ja sen uudet ratkaisut

A ika kuluu nopeasti, mutta avaimet pysyvät. Tänään tur-
vallisuus merkitsee aivan eri asioita kuin 10 tai 20 vuot-
ta sitten. Tuotteet ja palvelut kehittyvät ja monipuolistuvat 

– niin myös lukitusjärjestelmät.Yhden avaimen rinnalle on 
tullut monia mahdollisuuksia huolehtia turvallisuudesta.

ABLOY® on tuotemerkki, joka herättää turvallisuutta ja luotetta-
vuutta – jo monen sukupolven ajan. Se on syntynyt kokemuksesta 
ja tuotekehityksestä. Tarvitaan erilaisia lukitusratkaisuja; räätälöi-
tyjä, tehokkaampia, monipuolisempia ja pätevämpiä. Tämän työn 

Abloy osaa, ja siksi se osaa vastata eri-
laisten asiakkaiden vaatimuksiin.

Haetko varmaa lukituksen perusrat-
kaisua? Onko sinulla paljon lukosto-
ja hallittavanasi? Tiedätkö keitä tilois-
sasi liikkuu? Ota rohkeasti yhteyttä 
lähimpään ABLOY® -valtuutettuun 
lukkoliikeeseen tai Abloyn myynti-
konttoriin, niin keskustellaan yhdessä 
lukitustarpeistasi.

“Tuotteet, palvelut 
kehittyvät ja monipu-
olistuvat – niin myös 
lukitusjärjestelmät.”



ABLOY® CLASSIC  
on perinteinen avainjärjestelmä ja tarkoi-
tettu yksittäisiin lukitustarpeisiin kuten 
soutuveneen, vajan tms. lukintaan.

ABLOY® SENTO on nyky-
aikainen lukituksen perus-
ratkaisu, jonka symmetrinen 
avain on helppokäyttöinen. 
Patentoitu ratkaisu tukee 
avainturvallisuutta, jolloin 
lisäavaimien valmistus ei  
ole luvatta mahdollista.

ABLOY® SENTO on joka 
kodin lukitusratkaisu ja sitä 
suositellaan omakotitalojen 
ja mökkien lukintaan kuten 
myös pieniin sarjalu- 
kostoihin. 

ABLOY® SENTRY on 
ammattilaisten työkaluksi 
suunniteltu lukitusratkaisu 
laitteiden ja kaluston turval-
liseen lukintaan. Patentilla 
suojattu, symmetrinen me-
talliavain on omimmillaan 
esimerkiksi tietoliikenne-, 
energia- ja vesiverkostojen 
suojauksessa, kuljetusväli-
neiden ja automaattilaittei-
den lukituksessa sekä eri-
laisten vitriinien, kaapistojen 
ja laatikostojen lukituksessa. 
Mallistosta löytyvät erilaiset 
riippulukot, kalustelukot ja 
turvakaappilukot.

ABLOY® SENTO + OPTIMA on ideaalinen rat-
kaisu taloyhtiöihin helpottamaan avainten hallintaa  
ja kulunvalvontaa.

ABLOY® OPTIMA on etäluettavalla tunnisteella toi-
miva langaton järjestelmä, joka asennetaan tarvittaviin 
oviin, kuten kaikkiin taloyhtiön yhteisiin tiloihin. 

ABLOY® SENTO + OPTIMA -yhdistelmä on talou- 
dellinen ratkaisu ja edullinen ylläpitää: asukkaan huo-
neiston mekaanisen avaimen kadotessa sarjoitetaan uu-
delleen vain asunnon avainpesä. Järjestelmä sopii myös 
jälkimarkkinoille, kun jo olemassa oleva mekaaninen 
järjestelmä halutaan päivittää kulunvalvonnan piiriin.

ABLOY® PROTEC2 -jär-
jestelmää voidaan laajentaa 
CLIQ-ominaisuuksilla, jolloin 
tietyt tai kaikki tuotteet ovat 
elektromekaanisia. Järjestelmä 
kerää aikasidottua kulkure-
kisteritietoa sekä avaimeen 
että avainpesään ja kulkuoi-
keuksien muuttaminen on 
mahdollista tehdä mistä päin 
maailmaa tahansa.

ABLOY® PROTEC2 
on korkean turvatason lukitusratkai-
su, jonka metallipäinen symmetrinen 
avain on luja – se kestää hyvin kovaa 
käyttöä. Avaimessa on patentilla 
suojattu uutuus, liikkuva elementti, 
jonka ansiosta avainturvallisuus on 
huipputasoa. Sarjoitusmahdolli- 
suudet ovat ylivertaiset.

ABLOY® PROTEC2 on yritysten ja 
organisaatioiden kokonaisvaltainen 
lukitusratkaisu.

ABLOY® CLASSIC

ABLOY® SENTRY

ABLOY®  SENTO 
+ OPTIMA

ABLOY®  SENTO



             
suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Avainturvallisuustaso
FINANSSIALAN KESKUSLIITON SUOSITUS

Patentti

Avainkombinaatioiden lukumäärä

Mekaaninen sarjoitus

Elektroninen sarjoitus

Aikaan sidottu kulkurekisteri

Murtoturvahelat vakiona
SFS5970

Lukostotiedon ylläpitäjä

Kokometalliavain

Tuotevalikoima

LUOKKA 1,

–

360 MILJ. 

–

–

–

KAIKKI

LUOKKA 3,
 TEHDASTASO 

VUOTEEN 2026 

360 MILJ. 

–

–

ABLOY OY

LAITELUKITUS

LUOKKA 3,
 TEHDASTASO 

VUOTEEN 2026 

360 MILJ. 

–

–

ABLOY OY

–

KAIKKI

LUOKKA 3,
 TEHDASTASO 

VUOTEEN 2026 

RAJATON

ABLOY OY
/LUKOSTONHALTIJA

–

KAIKKI

LUOKKA 3,
 TEHDASTASO 

VUOTEEN 2030 

RAJATON

           *

           *

             **

ABLOY OY
/LUKOSTONHALTIJA

–

KAIKKI

* GRADE F, KORKEIN TASO prEN15684 MUKAAN    ** GRADE 3, KORKEIN TASO prEN15684 MUKAAN

LUOKKA 3,
 TEHDASTASO 

VUOTEEN 2030 

1,97 MILJARDIA

–

–

ABLOY OY

KAIKKI

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

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy, Myynti
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax   020 599 2209

Etelä-Suomi
Abloy Oy, Myynti
Lars Soncin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax   020 599 4377
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