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Mistä lähteä liikkeelle, 
kun lukituksen uusinta on edessä?

•Lukitusalan ammattilainen avuksi 

•Selvitetään, minkälainen 

lukitusratkaisu taloyhtiöön halutaan

•Tutustutaan eri vaihtoehtoihin ja 

ratkaisuihin ammattilaisen avulla

•Lukitusalan ammattilainen käy 

kiertämässä kiinteistön ovet

•Kartoituksen tulosten ja 

ratkaisuehdotuksen läpikäynti 

hallituksen ja isännöitsijän kanssa



•Abloyn uudet lukitusratkaisut voidaan päivittää 

vanhojen lukkojen tilalle

•Lukitusalan asiantuntija arvioi pystytäänkö 

kohteessa hyödyntämään vanhoja lukituksen 

komponentteja

•Tällä tavalla voidaan välttyä asbestitöiltä ja 

metalliromulta sekä saadaan aikaan 

kustannussäästöjä.

•Asukas huomaa muutoksen vain avaimesta

Uudet lukot vanhoihin 
oviin- ABLOY Retrofit



Huolettoman
asumisen
lukitusratkaisut



Mekaaninen 
lukitusjärjestelmä

ABLOY Koti -
lukitusratkaisut

Digitaalinen 
lukitusjärjestelmä

Tarve ratkaisee ominaisuudet, ominaisuudet
ratkaisevat tuotteet



•Abloy lanseerasi uuden ABLOY® EASY –järjestelmän 

16.4.2021

•Pitkä patentti vuoteen 2040 asti palvelee kiinteistön 

omistajia

•Kustannustehokas turvallisuuden kivijalka

Abloyn mekaaninen 
lukitusjärjestelmä



•ABLOY® PULSE - turvallisuutta ja 

muuntautumiskykyä

•Yksi avain riittää, avain voidaan liittää jopa 

10 eri lukostoon

•Käytön helppoutta omistajasta asukkaaseen

Abloyn digitaalinen 
lukitusjärjestelmä



•Abloyn monipuolinen tuotevalikoima 

mahdollistaa useiden tuoteratkaisuiden 

yhdistämisen

•Kiinteistön omistajan tarpeet määrittävät 

kokonaisuuden

•Abloyn asiantuntija auttaa löytämään oikean 

kokonaisratkaisun

ABLOY Koti -ratkaisut



•Kiinteistöön valitaan mekaaninen tai 

digitaalinen lukitusjärjestelmä turvallisuuden 

kivijalaksi

•Kiinteistön ulko-oviin ja yhteiskäyttötilojen oviin 

voidaan tuoda älykkäitä ratkaisuja 

helpottamaan asukkaiden liikkumista

•Asunnon ostaja voi tilata älykkään ratkaisun 

huoneiston oveen

Asukas ratkaisun keskiössä



•Älykkäät ratkaisut mahdollistavat liikkumisen 

avaimen lisäksi pin-koodilla, erillisellä 

tunnisteella tai puhelimella.

•Yhteiskäyttötiloja voidaan varata joustavasti 

asukkaiden toiveiden mukaan. Ajanvaraukset 

saunaan tai kerhohuoneelle onnistuu erillisen 

tilanvarausohjelmiston kautta joka voidaan 

integroida älyratkaisuun.

Joustavuutta liikkumiseen 
ja tilojen varauksiin 
älyratkaisuilla



•Asukkaalle tarjotaan mahdollisuus tuoda älyä 

myös huoneiston oveen.

•Muutostöiden yhteydessä asukas voi tilata Yale 

Linus -älylukon huoneistonsa oveen.

•Yale Linus mahdollistaa mobiilikulkemisen, 

etäavauksen tai pin-koodilla pääsyn 

huoneistoon. Rinnalla toimii turvallisuuden 

kivijalka eli fyysinen lukitusjärjestelmä, siten 

taloyhtiöllä on mahdollisuus hallita huoneiston 

lukitusta.

Asukas valitsee avaimen 
muodon



ABLOY Koti

Roskakatos

Huoneistot

Rappukäytävät

Saunatilat

Pyörävarasto

Pesutupa

Kellarikopit

Ratkaisut

PULSE-lukija

PIN-
lukija

Mobiili-
avaus

EASY-
lukkopesä

PULSE-lukkopesä

Yale 
Linus



Kysymyksiä?


