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Branża gospodarki wodnej

An ASSA ABLOY Group brand

Kompleksowe rozwiązania



Woda surowa

Branża gospodarki wodnej
Systemy zamknięć
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ABLOY®

 

 ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY WODOCIĄGOWEJ

KŁÓDKI

Szeroki asortyment produktów marki  ABLOY®  
obejmuje kłódki wielofunkcyjne o najwyższym 
poziomie bezpieczeństwa, korpusach i pałąkach, 
wykonanych z borowanej stali hartowanej.
Kłódki zostały zaprojektowane i 
wyprodukowane w taki sposób, aby nie tylko 
sprostać zaleceniom normy PN-EN 12320 dla 
tego typu zamknięć , ale także spełniać bardziej 
surowe wymogi firmy ABLOY® .

Kłódki ABLOY® nie uległy zniszczeniu podczas całego 
procesu gruntownych testów wytrzymałościowych, takich 
jak rozpylanie soli kwasu octowego. Dlatego też produkty 
te są doskonałe do zastosowania w lokalizacjach 
narażonych na działanie ciężkich warunków 
środowiskowych.

Unikalny cylinder firmy ABLOY® z opatentowaną 
blokadą dysku o najwyższym poziomie 
bezpieczeństwa gwarantuje lepsze właściwości 
systemu Master Key, bez potrzeby kompromisów 
kosztem bezpieczeństwa.
W przypadku idealnego rozplanowania, jeden klucz 
zapewnia Państwu kontrolę i dostęp do wszystkich 
drzwi, kłódek oraz cylindrów.
Rozwiązanie ABLOY® PROTEC to doskonały wybór 
w przypadku dużych kompleksów przemysłowych i 
rządowych. Istnieje możliwość dopasowania 
cylindrów do istniejących systemów zabezpieczeń.

Firma ABLOY® zachowuje standardy spełniające wymogi 
norm EN11303 oraz UL437. W naszej ofercie można 
znaleźć szeroki wachlarz praktycznych rozwiązań, 
nieodzownych dla wymagającej branży okuć 
budowlanych.
Oferujemy Państwu produkty: klamki drzwiowe, 
pochwyty oraz zasuwnice i klamki okienne.
Firma ABLOY® posiada w swojej ofercie także zamki 
mechaniczne, produkty dla drzwi wewnętrznych, 
zewnętrznych oraz  antywłamaniowych. Rozwiązania 
te dotyczą zarówno modeli drewnianych, jak
i wąskoprofilowych.

SYSTEMY ZAMKNIĘĆ
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ZABEZPIECZENIA ELEKTROMECHANICZNE

SAMOZAMYKACZE / AUTOMATY DRZWIOWE

Firma ABLOY® jest niewątpliwym  liderem światowym 
w opracowywaniu nowych produktów w obszarze 
technologii zamków elektromechanicznych.
Nasza bogata oferta produktowa zawiera zarówno 
zamki elektromotoryczne, jak i zamki solenoidowe, 
które łączą w sobie bezpieczeństwo, wszechstronną 
funkcjonalność oraz atrakcyjny wygląd.

Kiedy korzystacie Państwo z systemów kontroli 
dostępu, bez względu na to czy zastosowane będą karty 
magnetyczne czy zbliżeniowe, możecie być pewni, że 
elektryczne zamki firmy ABLOY® zabezpieczą każde 
drzwi. Dodatkowo zapewnią
one wymaganą swobodę dostępu, bez potrzeby 
kompromisu kosztem bezpieczeństwa.

Pełna gama samozamykaczy
drzwiowych firmy ABLOY® 

obejmuje: samozamykacze do drzwi standardowych, 
przeciwpożarowych, oraz systemy zamykające drzwi 
przeciwpożarowe. Produkty te gwarantują niezawodne 
działanie przy sporych wahaniach temperatury otoczenia, 
a także zwiększone bezpieczeństwo. Samozamykacze 
firmy ABLOY® są zgodne ze standardami określonymi
w europejskiej normie EN1154.
Automaty do drzwi wahadłowych marki ABLOY® 

zapewniają swobodę dostępu w najbardziej wymagających 
warunkach.

Produkt ten zastosowany w zestawie z innymi 
firmy ABLOY® , takimi jak samozamykacz 
drzwiowy oraz zamek elektromechaniczny, 
tworzy niezawodne, całkowicie 
zautomatyzowane i ciche rozwiązanie dla drzwi.
Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań 
odpowiednich dla wymagającej branży okuć 
budowlanych.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo: klamki 
drzwiowe, pochwyty oraz zasuwnice i klamki 
okienne.
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DLACZEGO                    W BRANŻY WODOCIĄGOWEJABLOY®

Firma ABLOY® oferuje najbardziej pożądane w tej 
dziedzinie produkty o najwyższym poziomie 
bezpieczeństwa oraz klucze chronione patentami z 
możliwością zastrzeżenia profilu.

Produkty i mechanizmy firmy ABLOY® są solidnej 
konstrukcji, a także posiadają wysoki stopień 
odporności na niekorzystne działanie czynników 
pogodowych oraz zanieczyszczenia środowiska.

Zamknięcia sygnowane znakiem ABLOY® 

wychodzą na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu 
na fizyczną ochronę. Możemy ją uzyskać przez 
podwyższone standardy mechanizmów 
zamykających, które mają chronić przed groźbą 
kradzieży, wandalizmu oraz terroryzmu.
Dzięki zrozumieniu potrzeb gospodarki wodnej 
firma ABLOY® wypracowała dla tej branży 
powszechnie uznawane mechanizmy kłódek oraz 
systemy kontroli kluczy.

Zapewniamy połączenie wysokich standardów 
obsługi klienta i dogłębnego zrozumienia potrzeb 
branży gospodarki wodnej

Oferta produktów firmy ABLOY® obejmuje pełen 
asortyment kłódek, cylindrów, zamków
przemysłowych oraz elektrycznych mechanizmów 
zamykających. Wszystkie te urządzenia mogą być 
obsługiwane przez bezpieczny system Master Key. 
Został on zaprojektowany, aby sprostać 
restrykcyjnym wymogom użytkownika 
końcowego.
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ABLOY® – the sign for security

CERTIFIED
ORGANISATION

 ISO 9001
ISO 14001

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

www.abloy.com

An ASSA ABLOY Group brand

Ochrona środowiska oraz jakość systemów 
używanych przez Abloy Oy zapewnia 
klientów o jakości               na każdej 
płaszczyźnie.
Pierwszy certyfikat jakości Quality System 
Certificate - SFS-EN ISO 9001 - 
otrzymaliśmy w 1989. Zaledwie osiem lat 
później, Abloy Oy był jedną z pierwszych 
firm w Finlandii, które otrzymały certyfikat 
ochrony środowiska SFS-EN-ISO 14001.
Nasze produkty są projektowane
i produkowane nie tylko do podwyższenia 
poziomu zabezpieczeń ale również aby być 
niezawodnymi, przyjaznymi w użyciu
i estetycznie miłymi.
               jest Twoim znakiem 
bezpieczeństwa.

ABLOY® 
 jest zarejestrowanym znakiem firmy Abloy Oy, jednego

z głównych producentów zamków, systemów zamknięć
i okuć drzwiowych oraz światowego wiodącego lidera i developera
produktów z zakresu zabezpieczeń elektomechanicznych.
Unikalny mechanizm cylindra dyskowego ABLOY® 

 ma kilka zalet
w stosunku do tradycyjnych mechanizmów blokowania. Od kiedy
mechanizm ten został wynaleziony w 1907 r. stał sie symbolem
wysokiego bezpieczeństwa oraz doskonałej wydajności.
Nasz asortyment składa sie zamków elektromechanicznych,
zamków przemysłowych, kłódek zamków meblowych oraz
nawierzchniowych, cylindrów dla różnych typów zamków
wpuszczanych, samozamykaczy, automatów drzwiowych
oraz okuć drzwiowych. Rozwiązania zamknięć ABLOY® 

 
dla wszystkich aplikacji są dostępne w naszej ogólnoświatowej
sieci dystrybutorów.

Rozwiązania ukierunkowane na potrzeby Klientów, w połaczeniu
z naszym wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą
o bezpieczeństwie gwarantują, że w rozwiazania ABLOY® 

 
wprowadzamy najnowsze technologie aby dopasować
je do Państwa potrzeb.

Abloy Oy jest jednym z wiodących producentów zamków, systemów zamknięć, okuć budowlanych oraz wiodącym  deweloperem w dziedzinie produktów zamknięć elektromechanicznych. 
ASSA ABLOY jest światowym liderem w rozwiazaniach zabezpieczeń drzwiowych, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa i wygody użytkownika końcowego.


