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Mugav kauakestev turvalisus

ABLOY® NOVEL VÕTI
ABLOY® NOVEL võtmel on uus, värske välimus. 
Plastikust võtmepea ja nikeldatud hõbedane võtmevars 
muudavad võtme kasutamise ja käsitsemise meeldivaks. 
Saada on kümme erinevat tooni värvimärki.

LIHTNE KASUTADA
Võtme sisestamine võtmepesasse toimub takistusteta. 
Võtit saab mugavalt pöörata kahes suunas.

tUGEV JA KAUAKESTEV
Varasemast suurem kulumiskindlus (AWS).
Kulumiskindel, vastupidav ja sujuvalt töötav ning 
vastupidav määrdumisele ja külmumisele.

VÕTMETURVALISUS
Võtmete kopeerimist kontrollitakse alati rangelt.
Lisavõtme saamiseks peab teil olema võtmekaart.

Meie edasimüüjatel on põhjalikud teadmised ABLOY® 
toodete kohta ja nad võivad pakkuda teile parimat teenindust. 
ABLOY® lähima edasimüüja leiate meie veebisaidilt 
 www.abloy.ee

ABLOY® on lukkude, lukusüsteemide ja ehitustarvikute juhtiva tootja ning maailma juhtiva elektromehaaniliste lukutehnoloogiaga toodete tootja Abloy Oy registreeritud kaubamärk.
ASSA ABLOY on maailma juhtiv ukseavamislahenduste tootja ning pühendunud kasutaja turvalisus-, ohutus- ja mugavusnõuete täitmisele. 
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ABLOY® ainulaadne pöörlevate ketasmuukidega võtmepesa-
mehhanism on väljatöötamisest saadik olnud suure turvalisuse ja 
parima töökindluse sümbol. ABLOY® NOVEL-i pikk kasutusiga 
põhineb suuremat kulumiskindlust tagaval AWS-süsteemil. AWS-i 
tõttu on võtmepesa kulumine viidud miinimumini. 

ABLOY® NOVEL-i võtmepesa, võtmed ja võtmetoorikud on 
kaitstud üle maailma kehtivate patentidega aastani 2027.

UUS PATENTEERITUD PÖÖRLEVATE KETASMUUKIDEGA MEHHANISM SUUREPÄRASED PEAVÕTMESÜSTEEMI LOOMISE VÕIMALUSED VÕTMETURVALISUS

OBJEKTIKOHANE TASE
Võtmekoopiate tegemine on ABLOY® tehase või kliendi hallatava 
ligipääsmatu järelevalve all. See võimaldab täielikku majasisest 
kontrolli.

TEHASE TASE
Võtmetega varustamine on ABLOY® tehase või ABLOY® volitatud 
edasimüüja kontrolli all, mis tagab maksimaalse turvalisuse.

Objektikohane ta
se

Tehase tase

Lukussepa tase

LUKUSSEPA TASE
ABLOY® volitatud edasimüüja valmistab lisavõtmed kohapeal.

VASTAVUS ERINEVATELE STANDARDITELE

Võtmepesi saab tellida erinevatele 
lukustusstandarditele. Tootevalikus on  
erinevatele turgudele ja nende erivaja- 
dustele sobivaid tooteid.

ABLOY® ketasmuukisilindri tööpõhimõte võimaldab välja töötada  
teie nõuetele vastavaid peavõtmesüsteeme.

ABLOY® NOVEL sobib suurepäraselt objektidele, kus vajatakse 
laiaulatuslikku peavõtmesüsteemi ja suurt turvalisust.

Tagamaks kliendile maksimaalne turvalisus on ABLOY® NOVEL-i 
süsteemil mitmeid võtmeprofiile ja erinevaid võtmetasemeid. Turvalisus  
on tagatud ka väga suure võtmekombinatsioonide arvuga, mida  
ABLOY® NOVEL võimaldab. Võtmete kopeerimist kontrollitakse alati 
rangelt. ABLOY® NOVEL-i lisavõtme saamiseks peab teil olema sellega 
seotud võtmekaart. Need ohutusmeetmed koos ABLOY® usaldusväärse 
süsteemiga muudavad võtmepesa turvaliseks.

ÜKS VÕTI SOBIB KÕIGEKS

ABLOY® NOVEL-i lukud saab ühendada 
ühe võtmeprofiili abil ühte peavõtme-
süsteemi. See tähendab, et vajaduse korral 
saab ühe võtmega avada mitut lukku.

Kulumiskindla süsteemi sümbol ja „silm” on Abloy Oy registreeritud kaubamärgid.

Patenteeritud kogu maailmas aastani 2027.


