


1907
Konttorikonemekaanikko  

Emil Henriksson keksii  
levyhaittasylinterin.



Omaa luokkaansa  
maailman lukitus- 

teollisuudessa oleva keksintö  
on edelleen perustana kaikille  

ABLOY®-avainjärjestelmille,  
jotka suunnitellaan ja 

valmistetaan Suomessa.



ABLOY® turvaa miljoonia koteja ja julkisia tiloja ympäri maailmaa. 
Käyttäjien luottamus ja vankka edelläkävijän asema on ansaittu 
pitkäjänteisellä työllä – kehittämällä jatkuvasti uusia, innovatiivisia 
ratkaisuja lukitukseen ja mukavaan ovista kulkemiseen.

Kotiovi aukeaa helposti  
ABLOY® CONTROL+ 
-avaimen painalluksella.

1918
Ab Låsfabriken  

Lukkotehdas Oy  
(= Ab Lukko Oy)  

perustetaan.



Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman 
toimitalon lukitusratkaisu on suunniteltu 
vastaamaan tehokkaiden ja helposti 
muunneltavien tilojen tarpeita. 

Tällä vuosituhannella  
ABLOY® on kuulunut vuodesta 
toiseen Suomen kymmenen 

arvostetuimman brändin 
joukkoon. Rakennusalan 

ammattilaisten keskuudessa 
ABLOY®-tuotemerkkiä pidetään 

kaikkein luotettavimpana.

1920
ABLOY®-tavaramerkki  

rekisteröidään.



Helsingin Musiikkitalon 1600 ovea käsittävän 
lukitusjärjestelmän on suunnitellut Abloy ja toteuttanut 
ABLOY®-valtuutettu lukkoliike. Ratkaisussa on 
otettu huomioon erikokoiset ovet, joista korkein 
on viisimetrinen. Talon esteettömyydestä huolehtii 
ABLOY®-oviautomatiikka.

1920  
ABLOY® CLASSIC 
-avainjärjestelmä  

lanseerataan.



ABLOY® turvaa arvokasta 
kulttuuriperintöä Pietarin 
Eremitaasissa.

Maailman loisteliain 
yksityisasunto Intiassa on 
varustettu ABLOY®-tuotteilla.

ABLOY®-tuotteet parantavat 
Malesiassa sijaitsevan Curve-
ostoskeskuksen turvallisuutta.

Tänä päivänä Abloyn 
maailmanlaajuinen myynti-
verkosto palvelee asiakkaita 

lähes 100 maassa. Koti- 
maassa asiakkaita palvelee 
maan kattava, 150 itsenäisen  

ABLOY®-valtuutetun lukkoliikkeen  
myynti- ja huoltoverkosto.

1922 
Ensimmäinen 
riippulukko ja 

viennin 
aloittaminen



Abloy on kehittänyt Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö 
Varman toimitalon liikkumista helpottavia ratkaisuja 
yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kulunvalvonnalla 
varustetun kohteen ovista suuri osa on varustettu 
ABLOY®-sähkölukoilla ja -ovensulkimilla.

1976 
Ensimmäinen 

ura-avain 
lanseerataan.



Abloyn uutta luova toiminta nojaa yhtiön yli sadan vuoden 
kokemukseen ja kykyyn katsoa tulevaisuuteen avoimin silmin. 
Ideoita, tuotteita ja ratkaisuja innovoidaan eri yksiköissä 
systemaattisesti, lähtökohtana aina käyttäjä ja hänen tarpeensa.

Peruskorjauksen jälkeen 
2012 uudelleen yleisölle 
avatun Tallinnan tv-tornin 
lukitusjärjestelmä on  
Abloyn käsialaa.

ABLOY® PROTEC CLIQ -lukitusjärjes-
telmässä yhdistyvät mekaaninen  
lukitus ja elektroniikka. Etähallinnan 
avulla kulkuoikeuksia voi päivittää 
pitkienkin matkojen päästä.

1978
Ensimmäinen moottorilukko  
kehitetään Suomen Pankille,  

joka tarvitsee parempia  
turvallisuusjärjestelmiä  

setelipainoonsa Vantaalle. 



Erityisasema yhtenä  
ASSA ABLOY -konsernin neljästä 

globaalista brändistä kannustaa 
Abloyta vahvistamaan 

kansainvälistä liiketoimintaansa 
ja laajentamaan sitä 

voimakkaasti uusille alueille.

1995  
ABLOY® EXEC  

-avainjärjestelmä 

1994
ASSA ABLOY -konserni  

syntyy, kun Abloy Oy:n emoyhtiö  
Abloy Security Ltd Oy ja  

ruotsalaisen Assan emoyhtiö 
Securitas Lock Group AB  

fuusioidaan.



ABLOY®-lukot turvaavat useissa maissa yhteis- 
kunnan välttämättömiä toimintoja kuten energian 
ja veden jakelua, telekommunikaatiota sekä  
liikenne- ja kuljetuskalustoa.

2006
Elektromekaaninen 

ABLOY® PROTEC CLIQ 
-avainjärjestelmä



ABLOY®-laatu tarkoittaa tuotteita ja palveluita, jotka  
täyttävät asiakkaan odotukset tuotteen koko elinkaaren ajan. 
Luottamus turvallisuuteen, toimivuuteen ja helppoon käytettävyyteen 
on lunastettava uudelleen joka päivä. Tässä työssä jokainen  
Abloyn työntekijä on avainasemassa.

2011
Paras kulun- 

valvontatuote 
turvallisuusalan  

messuilla  
Singaporessa

2012
Paras kulun- 

valvontatuote  
Counter Terror Expossa 

Englannissa

2011
ABLOY® PROTEC CLIQ  

Etähallinta palkitaan IFSEC-
messuilla Englannissa  
vuoden kulunvalvonta- 

tuotteena. 



2011 
ABLOY® PROTEC2  
-avainjärjestelmä 





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.

www.abloy.fi
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Utelias mieli,
ennakkoluuloton  

asenne ja kyky kuulla  
asiakasta johdattavat  

Abloyta matkalla  
huomiseen.

Abloy haluaa  
turvata hyvän elämän 

myös tuleville sukupolville 
ja sitoutuu kestävään 
kehitykseen kaikessa 

toiminnassaan.




