ABLOY® EASY
Hallussa – tänään ja huomenna.

Kestävyyttä,
vaivattomuutta ja
pitkän patentin
tuomaa turvaa.
ABLOY EASY nostaa mekaanisen lukituksen jälleen uudelle
tasolle. Se tarjoaa uudenlaista sujuvuutta, mutkattomuutta ja
turvaa arkeen. Sen lisäksi, että EASY-avain istuu täydellisesti
käteen, sitä on myös yksinkertaisesti miellyttävä käyttää.
Selkeälinjainen ABLOY EASY on syntynyt rakkaudesta siihen,
minkä parhaiten osaamme. Se on viimeisin taidonnäytteemme, jossa vuonna 1907 syntynyt oivallus ainutlaatuisesta
kiertyvien haittalevyjen periaatteesta on tuotu luontevaksi
osaksi modernia mekaanista lukitusta. Kestävämpänä ja
helppokäyttöisempänä kuin koskaan.
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MIELLYTTÄVÄ
SYMMETRINEN MUOTOILU
EASY-avaimen avainlehti on isompi kuin edeltäjissään. Se
istuu hyvin käteen, joten sitä on helppo ja yksinkertaisesti
miellyttävä käyttää. Symmetrinen muotoilu tarkoittaa myös
sitä, että avain sujahtaa lukkoon luontevasti kummin päin
tahansa. Toimii kuin Abloyn lukko.

VALLOITTAVAN TYYLIKÄS
EASY-avaimen väritunniste on huomattavasti aikaisempia suurempi. Tämä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia
avaimen personointiin ja tuo ripauksen väriä ja leikkisyyttä
elämään. Löydä oma tyylisi.

ENTISTÄKIN LAAJEMMAT
KÄYTTÖKOHTEET JA
HELPOMPI HALLINTA
EASY on sarjoitettavissa entistäkin laajempiin kohteisiin. Avaimessa oleva yksilöllinen QR koodi mahdollistaa
avaimen varman tunnistamisen sekä paremmin hallittavan
avainjakoprosessin.

Title of this
brochure

KESTÄVÄ RATKAISU

Mekaaninen lukitus on toimintavarma ja pitkäikäinen

ratkaisu - myös kestävän kehityksen näkökulmasta. EASY
on suunniteltu kestämään sukupolvelta seuraavalle. Niinpä
sen materiaalit läpäisevät tiukimmatkin vaatimukset. Abloy
myös kierrättää kaikki avainten ja lukkojen metalliosat
uudelleenkäytettäväksi.
This is a layout for longer A4 brochures that contains
4 pages or more. For shorter brochures, use the
A-System Grid for Abloy.

PITKÄN PATENTIN TURVAA
VUOTEEN 2040
Abloy on turvallisuuden ja lukituksen suunnannäyttäjä ja luottamuksen rakentaja. Maailmankuulu haittalevyteknologiamme
on suunniteltu turvaamaan koteja ja omaisuutta muuttuvan
maailman keskellä. ABLOY EASY tarjoaa todistettua kestävyyttä,
helppokäyttöisyyttä ja pitkän patentin tuomaa turvaa jokaiselle.
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Varmuutta kaikkialle
ABLOY EASY on tuttu,
turvallinen ja ihastuttavan
tyylikäs lukitusratkaisu.
Se tuo helppokäyttöistä
varmuutta niin kotiin kuin
konttoriin, mökille, varastoon
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ja virastoon – kaikkialle.

ABLOY on turvallisuuden ja lukituksen
suunnannäyttäjä, jonka tavoitteena
on lisätä luottamusta maailmassa.
Yhdistämällä digitaalisen ja
mekaanisen osaamisensa Abloy Oy
kehittää nykyaikaisia, alan johtavia
turvallisuusratkaisuja ihmisten,
omaisuuden ja liiketoiminnan
suojaamiseksi. Abloy on osa ASSA ABLOY
-konsernia, joka on maailman johtava
kulkuratkaisujen toimittaja. Autamme
päivittäin miljardeja ihmisiä kokemaan
avoimempaa maailmaa.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
PL 108
80101 | Joensuu
Puh. 020 599 2501
Abloy.fi

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla
lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan
säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita
ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja
ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN
”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA,
HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.”

