
Abloy®-kalustelukot

An ASSA ABLOY Group brand

Vakiomallistosta  
asiakaskohtaisiin ratkaisuihin



kehitämme lukitusratkaisuja asiakkaan 
kanssa, asiakkaan tarpeisiin

luotetuimpiin suomalaisiin tuotemerkkei-
hin kuuluva Abloy® antaa aitoa lisäarvoa 
lukittavalle tuotteelle tai kohteelle. Abloy®-
kalustelukot ovat osoittaneet turvallisuuten-
sa, kestävyytensä sekä pitkäikäisyytensä niin 
testeissä kuin käytännössä. ainutlaatuisen 
sylinterirakenteensa ansioista innovatii-
viset lukitusratkaisut ovat räätälöitävissä 
joustavasti yksilöllisiin tarpeisiin. abloy oy 
kehittää aktiivisesti myös asiakaskohtaisesti 
suunniteltuja, vakiomallistosta poikkeavia 
lukitusratkaisuja

Kuten kaikki suunnittelu, myös lukituksen suunnittelu 
lähtee liikkeelle käyttäjästä. Ei ole yhdentekevää,  
millaisen lukon tuotteeseen valitset. 

Lukitusratkaisulla voidaan vaikuttaa olennai-
sesti koko tuotteen turvallisuuteen, laatuun 
ja käytettävyyteen. Abloy Oy tarjoaa vakio-
malliston kalustelukkoja eri turvallisuustason 
avainjärjestelmillä aina perinteisestä mekaa-
nisesta uusimpiin, huipputurvallisiin elekt-
romekaanisiin avainjärjestelmiin. 

Suojatut avainjärjestelmät ovat paten-
toituja, jolloin lisäavainten valmistaminen 
on kontrolloitua ja niiden teettäminen on 
mahdollista vain Abloy®-valtuutettujen 
lukkoliikkeiden kautta. Patentoitu avain-

järjestelmä mahdollistaa julkisessa ja am-
mattikäytössä olevan lukoston avaintenhal-
linnan, jolloin lukoston haltijalla on tiedossa 
lukostoon kuuluvat avaimet.

Abloy Oy tarjoaa myös korkean tur-
vatason lukkoja erityisvaatimuksia vaati-
viin kohteisiin, joissa avainten käyttäjil-
le voidaan sarjoittamalla antaa eritasoisia 
aukaisuoikeuksia. Pankkien, kauppojen ja 
myyntipisteiden tarpeisiin suunniteltuun 
mallistoon kuuluvat muun muassa tallelo-
kerolukot, aikaviivelukot ja rahapanttilukot.

Abloy®-kaluste-
lukituksen monet 
mahdollisuudet

asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuot-
teitamme on käytössä ympäri maail-
maa, lukemattomilla eri toimialoilla ja 
mitä moninaisimmissa käyttökohteissa. 
kalustelukkojamme on käytössä muun 
muassa myyntiautomaateissa, kytken-
tä- ja laitekaapeissa, peliautomaateissa, 
myynti- ja esittelyvitriineissä, postilaatikois-
sa ja ajoneuvoissa. tuotteet ja teknologiat 
muuttuvat, mutta lähtökohta innovoin-
nille on aina sama – käyttäjä ja hänen 
tarpeensa.

kansikuva: abloy oy suunnitteli uuden patentoi-
dun lukitusratkaisun Fiskars-konsernin Buster-
alumiiniveneisiin. lukitusratkaisu tuo helppokäyt-
töisyyttä ja esteettisyyttä veneilijälle.



ammattimaisissa käyttökohteissa samalla lukolla on useita käyttäjiä ja  
useita avaimia. turvallisuusvaatimusten lisäksi laaja käyttäjäkunta synnyt-
tää tarpeen tehokkaalle kulunhallinnalle. kulkuoikeuksien päivittämisen 
tulee olla helppoa ja kulkurekisterin on oltava todennettavissa. 

ammattikäyttö

on yritysten ja organisaatioiden kokonaisvaltainen 
laitteiden, kalusteiden ja kiinteistöjen lukitusrat-
kaisu, jonka sarjoitusmahdollisuudet ovat yliver-
taiset. Samalla avaimella voidaan lukita ja avata 
kaikki kohteen lukot. Abloy® proteC2 -järjes-
telmää voidaan laajentaa elektronisilla CliQ-omi-
naisuuksilla, jolloin eri käyttäjien kesken vaih-
televat oikeudet voidaan määrittää esimerkiksi 
kellonajan tai tehtävän mukaan. Avainjärjestelmä 
on suojattu patentilla vuoteen 2030 saakka.

on suunniteltu erityisesti laitteiden ja kalusteiden 
lukintaan. Avainjärjestelmän kalustelukot ovat oi-
kea valinta esimerkiksi uimahallien ja kuntosalien 
pukukaappeihin ja lokerikkoihin. Kulutuskestä-
vyytensä ansiosta ne soveltuvat hyvin myös ulkona 
oleviin kohteisiin, kuten erilaisten mittareiden tai 
luukkujen lukintaan. Monipuolisesta vakiomallis-
tosta löytyvät erilaiset riippulukot, kalustelukot 
ja turvakaappilukot. Avainjärjestelmä on suojattu 
patentilla vuoteen 2026 saakka.

Abloy® sentry
Abloy® proteC2 
Abloy® proteC2 CliQ

turvaa ja toimivuutta käyttökohteen mukaan

jos lukituskohde on ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä, 
eikä ole tarvetta luovuttaa avainta muiden haltuun, on talou-
dellinen valinta Abloy® ClassiC -avainjärjestelmälle suunnitel-
lut kalustelukot. 

julkisessa käyttökohteessa yhdellä avaimella voi olla useita käyttäjiä. avaimen kopioimi-
nen aiheuttaa turvallisuusriskin, joten valitun avainjärjestelmän tulee olla kopiosuojattu 
sekä lisäavainten tilaamisen kontrolloitua. tällöin käyttöön soveltuvat patentoiduille 
Abloy® sentry ja Abloy® sento -avainjärjestelmille suunnitellut kalustelukot.

yksityinen julkinen

on nykyajan vaatimukset täyttävä lukitus-
järjestelmä, joka yhdistää kaikki kodin lu-
kitusta vaativat kohteet yhdellä ja samalla 
avaimella toimivaksi kokonaisuudeksi. Se 
soveltuu erinomaisesti kohteeseen, jossa sa-
malla avaimella halutaan avata kalusteluk-
kojen lisäksi myös ulko- ja sisäovet. Avain-
järjestelmä on suojattu patentilla vuoteen 
2026 saakka.

on perinteinen lukitusjärjestelmä, joka on 
tarkoitettu vain henkilökohtaisessa käy-
tössä olevien lukituskohteiden kuten kaa-
piston, työkalupakin tai lämmitystolpan 
lukintaan. Helppo avainten kopioitavuus 
mahdollistaa myös luvattomat avainkopiot. 
Julkisissa tiloissa, kuten kouluissa, oppilai-
toksissa, kuntosaleilla ja uimahalleissa lu-
kitukselta vaaditaan enemmän.

Abloy® ClassiC Abloy® sento
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www.abloy.fi

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.

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209

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

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

asiantuntija 
palVeluksessasi

Abloy® lukitsee laitteet ja kalusteet turvallisesti. 
Monipuolisesta vakiomallistosta löydät tarpeisiisi sopi-
van avainjärjestelmän ja lukitusratkaisun käyttökohteen 
materiaaliin, muotoon, kokoon tai käyttöolosuhteisiin 
katsomatta. Vakiomalliston kalustelukot teknisine tie-
toineen löydät osoitteesta www.abloy.fi.

Abloy®-valtuutettujen lukkoliikkeiden ammattilaiset 
tuntevat erilaiset lukitustarpeet ja osaavat neuvoa käyt-
tökohteeseen sopivat Abloy® ratkaisut. Maan kattava 
palveluverkosto hallitsee lukituksen koko elinkaaren, 
suunnittelusta asennukseen ja huoltoon. 

Valmiiden ratkaisujen lisäksi Abloy Oy auttaa yksilöl-
lisen lukitusratkaisun kehittämisessä – olemme apunasi 
lukituksen suunnittelussa ensimmäisistä askelista alkaen.


