Mekaaniset lukot
Valikoimissamme on laaja valikoima mekaanisia lukkoja alan johtavilta valmistajilta. Tarvittaessa
toimitamme myös muitakin lukkoja. Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja kerro minkälaisia tarpeita
Sinulla on, niin etsimme sopivan lukon tarpeisiisi.

TUOTEVALIKOIMA
Sylinterilukot
ABLOY CLASSIC
ABLOY Classic on kaikkien hyvin tuntema ja edullinen lukitusratkaisu.
Toimitetaan PUNTA-sarjoitettuna mutta tilauksesta saatavissa myös
sarjoitus asiakassarjaan.
Tilauksesta yleisavain
ABLOY SENTRY
ABLOY SENTRY on ideaalinen patentilla suojattu avainjärjestelmä
kalusteiden lukitustarpeisiin. Järjestelmän täsmällisenä säilyvän
käyttötuntuman takaavat kokometallinen avain sekä kulumisen minimoiva
patentoitu AWS-toimintamekanismi (Anti-wear-system). ABLOY SENTRY järjestelmän patentti on voimassa vuoteen 2026 ja mallisuoja vuoteen
2035.
Lukossa on asiakaskohtainen sarjoitus.
ABLOY SENTO
Patentoidun Anti-wear-system -toimintamekanismin (AWS) ansiosta
avaimen käyttötuntuma pysyy tarkkana ja lukot avautuvat vaivattoman
helposti vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. ABLOY SENTO järjestelmän patentti on voimassa 2026 saakka. Mallisuoja on voimassa
vuoteen 2034
Lukoissa on asiakaskohtainen sarjoitus.
Euro-Locks PUNTA
PUNTA lukko on edullinen ja luotettava lukitusratkaisu. Toimitetaan aina
PUNTA-sarjoitettuna
Tilauksesta yleisavain.

Riippulukkosalvat
Riippulukkosalpa on luotettava ja edullisin vaihtoehto lukitukselle. Se sopii hyvin kohteisiin, jossa käyttäjät
vaihtuvat usein. Niihin sopivat riippulukot, joiden lenkin halkaisija on 5 - 8 mm. Meiltä on saatavana myös
yhteensopiva riippulukko.

Euro-Locks C557
Mallissa on ergonomisesti muotoiltu nuppi, josta saa hyvän otteen.

Riippulukko
PUNTA riippulukko
Riippulukko on yhteensopiva PUNTA riippulukkosalvan kanssa. Lukon 4-numeroinen
koodi on käyttäjän helposti vaihdettavissa.

Numerokoodilukko
Euro-Locks A152
Lukko toimii 4-numeroisella koodilla, joka on käyttäjän vaihdettavissa. Lukossa on
automaattinen koodin sekoitus, jolloin avaava koodi ei jää näkyviin. Tämä on
erityisen toivottu ominaisuus ympäristössä, jossa ulkopuolinen voi nähdä koodin.
Lukkoa on saatavissa mustana tai hopeanharmaana.
Lukkoon on saatavana mekaaninen yleisavain, jolla lukko voidaan aukaista sekä
nähdä asetettu koodi.
Sinox AL268
Lukko toimii 4-numeroisella koodilla, joka on käyttäjän vaihdettavissa. Lukon
erityisominaisuutena on mahdollisuus valita joko yleinen tai yksityinen toimintapa.
Yleinen toimintatapa sopii kohteisiin, jossa käyttäjillä ei ole henkilökohtaista
lokeroa. Käyttäjä valitsee numerokiekoilta koodin ja vääntää lukitusnupista lukon
lukkoon, jonka jälkeen sekoittaa numerokiekot. Aukaisun jälkeen seuraava käyttäjä
voi asettaa lukkoon oman koodin. Yksityisessä toimintatavassa koodi pysyy samana
kunnes käyttäjä vaihtaa sen.
Lukkoon on saatavana mekaaninen yleisavain, jolla lukon koodi voidaan selvittää ja
sen jälkeen avata se.
Lukko on täysmetallinen, joka takaa kestävyyden vaativissakin käyttökohteissa.

Panttilukot
Ojmar
Kaikista Ojmarin lukoista on eri versiot kuivaan ja märkään tilaan. Märän tilan
lukoissa on käytetty korroosiota kestäviä materiaaleja mitkä takaavat lukolle pitkän
käyttöiän vaativissakin olosuhteissa.
Lukon lukkopesä on helposti vaihdettavissa ilman koko lukon vaihtamista.
Kolikkolukko
Lukon vakioversio toimii 1 euron kolikolla mutta valmistajalta on saatavissa myös
versiot kaikille euron kolikoille alkaen 0,2 euron kolikosta.
Lisävarusteella lukko on muutettavissa kerääväksi.
Korttilukko
Ojmarin korttilukko sopii erityisesti kohteisiin, jossa on käytössä RFIDavainkorttiin perustuva portti tai oven kulunvalvonta. Lukko lukittuu
mekaanisella avaimella mutta sitä ei saa pois ennen kuin avainkortti on työnnetty
lukkoon pantiksi. Lukossa on erityinen turvatoiminto, joka varmistaa, että lukko
toimii vain sallitulla avainkortilla. Se estää lukon lukittumisen esimerkiksi
käyntikortilla tai pahvin palasella.
Avainranneke
Lisävarusteena on saatavissa erivärisiä rannekkeita avaimille, jolloin niitä on
helppo kantaa mukana esim. uimahalleissa ja kylpylöissä.

ABLOY kolikkolukko
Abloyn kolikkolukkoa saa joko rahakourulla, jolloin asiakas saa kolikon takaisin tai
keräävällä rahalippaalla. Lukossa on ABLOY SENTRY avain ja se toimii 1 euron
kolikolla.

