ABLOY® OVIAVAINSÄILÖT
Kodin palvelut turvallisesti

Uusi oveen kiinnitettävä avainsäilö on ratkaisu, kun ulkopuolisen palveluntarjoajan, kuten siivous-, huolto- tai hoitohenkilöstön halutaan pääsevän asuntoon ennalta sovittuna aikana.

An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY® -OVIAVAINSÄILÖT
Turvallisuutta!

Oviavainsäilön käyttökohteina ovat kerrostalojen
huoneistokohtaiset ovet sekä rivi- ja omakotitalojen
ulko-ovet. Oviavainsäilö on tehty asunnon
avaimen turvallista säilyttämistä varten erityisesti
silloin, kun asuntoon sallitaan jonkin ulkopuolisen
palveluntarjoajan kuten koti-, huolto- tai
siivouspalvelun sisäänpääsy. Asunnonomistaja
voi jättää huoneistonsa avaimen avainsäilöön.
Palveluntarjoaja avaa säilön omalla avaimellaan,
ottaa asukkaan avaimen ja avaa sillä oven.
Palveluntarjoaja pääsee asuntoon vain mikäli
asukas on jättänyt avaimensa avainsäilöön.
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Kotipalvelujen tarjoajat säästyvät usean avaimen käytöltä
eikä asiakkaiden huoneistokohtaisia avaimia
tarvitse kuljettaa mukanaan. Näin minimoidaan katoamisen riski ja avaimen joutuminen vääriin käsiin.

Helppo asentaa!

Oviavainsäilö voidaan asentaa 40 mm - 120 mm
paksuisiin oviin. Oveen porataan halkaisijaltaan n. 50 mm
oleva reikä, johon säilö kiinnitetään.
Uloimman ja sisemmän oven väli on oltava vähintään
60 mm.
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Avainiput pois!
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ABLOY® OVIAVAINSÄILÖ
Oviavainsäilö koostuu avainpesästä ja avainten säilytysputkesta. Putken pituuden voi valita oven paksuuden
mukaan.
Avainpesä ABLOY® CY509E on karkaisua terästä. Putken sekä avainpesän pintakäsittelynä kirkas kromi.
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ABLOY® KD001

Putki 40 - 80 mm paksuille oville,
tilauskoodi KD221 (KD001)
Putki 80 - 120 mm paksuille oville,
tilauskoodi KD222 (KD002)

ABLOY® KD002

Oviavainsäilön käyttö on helppoa ja turvallista. Säilön muovinen kansi avataan sisäpuolelta ilman avainta. Huoneiston
avain laitetaan säilön sisään. Ulkopuolelta säilö voidaan avata vain avaimella. Säilön avainpesä poistamalla saadaan huoneistokohtainen avain käyttöön.
Lisätietoa ABLOY® -oviavainsäilöistä saatte ABLOY® -valtuutetuista lukkoliikkeistä, Abloy Oy:stä sekä kotisivuiltamme www.abloy.fi

www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. 020 599 3111
fax 020 599 3480

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209
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An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.
ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.

6(57,),2,78
25*$1,6$$7,2

8802268 10/2009 3000 kpl Suomen Painotuote, Joensuu

KÄYTTÖ

