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Świat stoi w obliczu coraz większych
zagrożeń dla bezpieczeństwa we wszystkich
sektorach rynku.

Potrzeby związane z bezpieczeństwem są różne w różnych organizacjach, 
w zależności od ich wielkości i funkcji. Konieczność zastosowania 
systemu rozwiązań zapewniających wysokie bezpieczeństwo jest jednak 
uniwersalna. Coraz większa liczba obiektów, instytucji publicznych, 
przedsiębiorstw przemysłowych i firm opiera się na możliwości 
świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  
Każda przerwa czy zakłócenie ich działalności może stanowić poważnie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa, spowodować utratę zysków, zagrozić 
zdrowiu ludzi i zachwiać reputacją firmy czy organizacji. Dlatego 
też konieczność zastosowania zamków i kluczy o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa jest obecnie podstawowym wymogiem praktycznie 
w każdej branży. Bezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla naszej 
jakości życia, dlatego też solidne zabezpieczenie jest tak istotne.

Na całym świecie klienci wybierają zamki i cylindry ABLOY® z uwagi  
na możliwość ich zastosowania w lokalizacjach najbardziej narażonych 
na niekorzystne warunki klimatyczne zarówno na lądzie, jak i na morzu. 
Produkty ABLOY® są szeroko stosowane w miejscach o wysokim ryzyku, 
do zabezpieczania dóbr wysokiej wartości, jak również w obiektach 
infrastruktury krytycznej, czy przez instytucje rządowe i obronne,  
które wymagają zabezpieczeń najwyższej klasy.

BEZpiECZEŃsTWo
W kaŻDyM
ŚroDoWiskU



Minimalizacja codziennych zagrożeń 
przy pomocy inteligentnych rozwiązań 
zabezpieczających.

Prawdopodobieństwo kradzieży ładunków bądź nadużycia pojazdów 
stale wzrasta z powodu wielu przyczyn. Zorganizowana przestępczość 
rośnie, a obecny kryzys gospodarczy i sytuacja polityczna nie pomagają 
w zmniejszeniu tego ryzyka. Dlatego też zmniejszanie oczywistych 
i przewidywalnych zagrożeń musi być częścią codziennego procesu 
zarządzania tak aby chronić ładunek i dokumenty. 

Zapewnienie bezpieczeństwa dla ładunku i pojazdu rozpoczyna się 
od zastosowania skutecznych urządzeń ochrony fizycznej takich jak 
odpowiednie zamki. Kontrola wydawania kluczy, możliwość śledzenia 
ich użycia, oraz precyzyjnie dostosowane prawa dostępu stają się 
niezbędne. 

Każdej części łańcucha dostaw musi zostać zapewnione zabezpieczenie 
fizyczne i  odpowiednie  protokoły bezpieczeństwa. Pozwala to na 
sprawniejsze zarządzanie ryzykiem a w efekcie zagwarantowanie, że 
ładunek dotrze bezpieczne i w stanie nienaruszonym.

ChroŃ sWój 
łaDUnEk.

CEL DLA NASZYCH ROZWIĄZAŃ 

ROZWIĄZANIA O NAJWYŻSZYM POZIOMIE
BEZPIECZEŃSTWA DLA WASZYCH POTRZEB

Rozwiązania ABLOY zostały zaprojektowane w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa samochodów ciężarowych  
w trakcie załadunku i procesu wyładowywania, jak również dla 
zapewnienia ochrony ładunku podczas samego transportu. 

Wiele oszczędności wynika wprost z eliminacji strat 
przewożonego towaru. Ten czynnik ma bezcenną wartość 
przekładając się na ochronę i zachowanie wartości marki. 
Dostawy na czas, bez strat towaru pozwalają zmniejszyć ilość  
rezerwy magazynowej, zredukować koszty operacyjne oraz 
polepszyć obsługę klienta a co za tym idzie jego satysfakcję. 

Zdalne administrowane i automatyczna weryfikacja 
ograniczonych prawa dostępu to tylko niektóre z rozwiązań 
prowadzących do oszczędności kosztów które możemy 
zaoferować.

Opatentowane produkty ABLOY® o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa zaprojektowano i wyprodukowano z myślą  
o szerokim zastosowaniu w najsurowszych warunkach.  
ABLOY® łączy wysoki poziom zabezpieczenia produktów 
z zaawansowaną kontrolą klucza oraz łatwym w obsłudze 
oprogramowaniem administracyjnym, służącym do kontroli 
codziennych operacji związanych z kluczem.

ABLOY® to jeden z czołowych dostawców zamków i kluczy  
o najwyższym poziomie zabezpieczenia dla przedstawicieli branży 
transportowej i logistyki na świecie.

OszczędnOść, 
REDukCJA kOSZTóW

MOżliwOść śledzenia 
uŻYCIA kLuCZY

zabezpieczenie 
fIZYCZNE

ODPORNOŚĆ NA 
waRUnKi eKsTReMalne

kONTROLA  
UPRawniOneGO  

dOsTęPU



koMplEksoWE
roZWiĄZania
ZaBEZpiECZEŃ
Siłą napędową wszystkich części składowych ABLOY®  
jest zaangażowanie i możliwość zrozumienia wymagań  
naszych klientów dotyczących bezpieczeństwa,  
sprostania im oraz wdrożenie kompleksowych rozwiązań.

DOSkONAŁE WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMu
kLuCZA GENERALNEGO (MASTER kEY)
Wszystkie cylindry ABLOY® mogą być przygotowane  
do użycia w tym samym systemie klucza generalnego  
(Master Key) i być otwierane jednym kluczem. OPTYMALNE 
właściwości zapewniające bezpieczeństwo można jeszcze wzmocnić, 
integrując systemem mechaniczny klucza generalnego ABLOY®  
PROTEC 2 z inteligentną technologią ABLOY® CLIQ i tym  
samym czerpiąc korzyści wynikające zarówno z zabezpieczenia 
mechanicznego jak i elektronicznej kontroli dostępu.

TECHNOLOGIA DYSkOWA ABLOY®

Wszystkie cylindry ABLOY® zawierają unikalny, 
opatentowany mechanizm obrotowych dysków,  
dzięki czemu są one odporne na otwarcie 
manipulacyjne i bumping. Cylindry ABLOY® działają 
płynnie, są niezawodne, odporne na ataki fizyczne,  
jak również na surowe warunki środowiskowe. 

SPEŁNIENIE RóŻNYCH STANDARDóW
Na przestrzeni wielu lat wprowadzano nowe standardy zabezpieczeń, które wymusiły 
konieczność stosowania rozwiązań zapewniających najwyższą ochronę przed atakiem 
fizycznym, odporność na korozję chemiczną i ekstremalne warunki pogodowe. 
Produkty ABLOY® zostały przetestowane pod kątem zgodności z szeregiem norm 
międzynarodowych. Nasze produkty nie tylko spełniają, ale wręcz przewyższają  
te wymogi. ABLOY® zapewnia rozwiązania globalne, oferując szereg produktów  
w odpowiedzi na potrzeby i wymagania klientów.

kŁóDkA ABLOY® SWP DO ZASTOSOWANIA  
W EkSTREMALNYCH WARuNkACH POGODOWYCH
Linia produktów SWP (ang. Super Weather Proof ) została zaprojektowana  
z myślą o użytkowaniu w ciężkich warunkach takich jak: bardzo niskie 
temperatury, duże ilości pyłu i brudu, w miejscach w których tradycyjne 
rozwiązania się nie sprawdzają. Kłódki SWP charakteryzują się wyjątkowo  
szczelną konstrukcją. Dzięki zewnętrznej osłonie uszczelniającej i innym 
wewnętrznym środkom ochrony, nasze kłódki przewyższają wymagania  
normy IP68 dotyczące odporności na wnikanie pyłu oraz stałe 
oddziaływanie wody.

INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA 
kLuCZAMI I ZADANIAMI

ABLOY® SMARTBOx – OCHRONA ŁADuNku

ABLOY® PROTEC 2 CLIQ - ZDALNIE 
PROGRAMOWANY SYSTEM ZAMkNIęĆ

ABLOY® KEYAXXESS to czołowy system
kontroli i zarządzania kluczami. Depozytor Kluczy pozwala  
na wydawanie i kontrolowanie kluczy, ostrzeganie i wyznaczanie  
ram czasowych różnych zadań, jak również zaawansowany  
poziom raportowania. Klucze przechowywane  
są w indywidualnych kodowanych gniazdach.

Urządzenie ABLOY® SMARTBOX jest najczęściej instalowane 
w kabinie kierowcy. Jest to fizyczne, elektromechaniczne  
zabezpieczenie, które zapewnia, że klucze użytkownika będą  
chronione i niedostępne podczas trwania transportu.  
Skorzystać z tych kluczy można jedynie uzyskując dostęp  
do urządzenia poprzez użycie specjalnego elektromechanicznego  
klucza posiadającego odpowiednie prawa dostępu.  
Każda taka operacja pozostawia ślad w rejestrach zdarzeń,  
dzięki czemu ABLOY® SMARTBOX oferuje również  
monitorowanie użycia kluczy.

System PROTEC 2 CLIQ firmy ABLOY® to bardzo elastyczny  
system zarządzania dostępem do klucza przez Internet, pozwalający  
na oszczędność czasu i kosztów. W przypadku zgubienia bądź kradzieży 
klucza można usunąć jego prawa dostępowe drogą elektroniczną. 
Historię zdarzeń można pobrać z kluczy i każdego cylindra ABLOY® 
CLIQ. Łączność i dane chronione są dzięki bezpiecznemu szyfrowaniu 
transferu informacji. Rozwiązanie ABLOY® PROTEC2 CLIQ Remote 
zdobyło cały szereg międzynarodowych nagród w kategorii  
kontroli dostępu.




