Enemmän
kuin lukkoliike.
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Lukitusjärjestelmien asiantuntija
Arvolukko Oy on lukitusjärjestelmien ja teknisen turvallisuuden edelläkävijä. Myymme ja asennamme asiakkaille räätälöityjä kulunvalvonnan ja pääsynhallinnan järjestelmiä.
Olemme vuonna 1984 perustettu yritys. Tänä päivänä
palveluksessamme on noin 70 työntekijää. Olemme osa
pohjoismaista Prosero Security Group AB -konsernia.

KAMERAJÄRJESTELMÄT

MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄT

OLEMME ABLOY- JA
ILOQ-VALTUUTETTU LUKKOLIIKE.
MEILLÄ ON RALA-PÄTEVYYS JA
YLEISIMMÄT TURVALLISUUSALAN SERTIFIKAATIT.
OLEMME TUKES-HYVÄKSYTTY
PALOILMOITINLIIKE.

KATSO ESITTELYVIDEOMME!

KULUNVALVONTA

PÄÄSYNHALLINTA
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Kokemusta ja ammattitaitoa
Meillä on monen vuosikymmenen kokemus lukitusjärjestelmien toimittamisesta kaiken kokoisiin kohteisiin. Olemme luotettava kumppani
muun muassa useille tunnetuille rakennusyrityksille. Asiakkaamme ovat
niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Turvajärjestelmiämme löytyy
asuinkerrostalojen lisäksi esimerkiksi kauppakeskuksista, sairaaloista,
toimistoista ja hotelleista.

SUUNNITTELEMME KOKONAISRATKAISUMME AINA ASIAKKAAN
TARPEIDEN MUKAAN. KÄYTÖSSÄMME OVAT MARKKINOIDEN
TUNNETUIMMAT JÄRJESTELMÄT.

Kotimaista
valmistusta
julkisiin tiloihin
jo vuodesta 1957

Moderni metalli
Mome Oy | 050 511 07 38 | helat@mome.fi
www.mome.fi

@momeworkshop
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PALVELURATKAISUT

Lukitustekniikka
Räätälöimme kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivat ja taatusti turvalliset lukitusratkaisut. Laadimme lukitussuunnitelman, jossa huomioimme monipuolisesti eri turvallisuusseikat,
kuten hätäpoistumistiet ja esteettömyyden. Voimme täydentää kohteen lukituksen hälytys- ja kulunvalvontajärjestelmällä.

AVAINJÄRJESTELMÄT

OVIAUTOMATIIKKA

PÄÄSYNHALLINTAJÄRJESTELMÄT

YHTEYSTIETO:
Sami Ollila
Liiketoimintajohtaja
sami.ollila@arvolukko.fi
Puh. 040 044 5599

RAKENNUSHELAT
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YHTEYSTIETO:
Jukka-Petteri Hakonen
Liiketoimintajohtaja
jukka-petteri.hakonen@arvolukko.fi
Puh. 045 720 0388

Turvatekniikka
Suunnittelemme ja asennamme kokonaisvaltaiset turvatekniset
ratkaisut monenlaisiin kohteisiin. Lisäksi huolehdimme järjestelmien ylläpidosta. Tarjoamme myös monipuoliset pysäköinnin- ja
liikenteenhallinnan järjestelmät sekä etäkäyttöpalvelut.
RIKOSILMOITTIMET
KULUNVALVONTA
OVIPUHELINJÄRJESTELMÄT

KAMERAVALVONTA

OLEMME TOTEUTTANEET TURVAJÄRJESTELMÄT TUHANSIIN TUNNETTUIHIN KOHTEISIIN, KUTEN LASTENSAIRAALAAN, KAMPIN KESKUKSEEN JA KAUPPAKESKUS TRIPLAAN.
HENKILÖTURVAJÄRJESTELMÄT

Carrier Fire & Security on johtava laatutuotteiden valmistaja

• Hälytinlaitteet • Kulunvalvonta • CCTV • Palo
fi.firesecurityproducts.com
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YHTEYSTIETO:

Palo- ja poistumisturvallisuus

Vesa Kettunen
Projektipäällikkö
vesa.kettunen@arvolukko.fi
Puh. 040 830 1384

Toimitamme markkinoiden tunnetuimmat ja vaatimusten
mukaiset palo- ja poistumisturvallisuuden järjestelmät niin
suuriin kuin pieniinkin kohteisiin. Palveluratkaisumme
kattavat kaiken aina järjestelmien suunnittelusta varmennustarkastukseen ja ylläpitopalveluihin.

PALOILMOITINLAITTEET JA -JÄRJESTELMÄT

Security

PALONSULKUJÄRJESTELMÄT

SUUNNITTELU, ASENNUS, YLLÄPITO

Kolme syytä, miksi asiakkaat
valitsevat Hedengren Securityn:
1.

Olemme apunasi koko
prosessin ajan.

2.

Saat meiltä kaikki
turvajärjestelmät kerralla.

3.

Olemme
kotimainen toimija.
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HELPPO JA LUOTETTAVA!
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ,
NIIN SUUNNITTELEMME
TARPEISIISI SOPIVAT
JÄRJESTELMÄT.
www.arvolukko.fi

Muut palvelut
Tarjoamme asiakkaille myös monipuoliset lisä- ja elinkaaripalvelut.
AVAIN- JA TUNNISTEPALVELU
KORJAUS- JA HUOLTOPALVELU
PÄÄKÄYTTÖPALVELUT
YLLÄPITOPALVELUT
HAITTA-AINEKARTOITUKSET
PYSÄKÖINNINHALLINTAPALVELUT
PYSÄKÖINTIALUEIDEN YLLÄPITO

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Langattomien turvajärjestelmien uusi ulottuvuus

Älykkäät sairaaloiden turvajärjestelmät

one-pro.fi

Korkealaatuisia
postilaatikoita
yli 20 vuoden
kokemuksella
Soita ja kysy lisää
Marsakari Oy | Tornio | puh. 040 511 0540
aulis.seppala@marsakari.fi | www.marsakari.fi

TURVALLINEN JA HELPPO ARKI
RCO:N TURVAJÄRJESTELMILLÄ
RCO on pohjoismainen johtava turvajärjestelmien valmistaja
lähes 50 vuoden kokemuksella.

Järjestelmän joustavuus tarkoittaa sitä, että eri toimintoja voidaan
lisätä järjestelmään tarpeen mukaan.

RCO tarjoaa kokonaisratkaisuja erityyppisiin kiinteistöihin luoden
houkuttelevan ja modernin asumisen sekä turvalliset ja toimivat
liiketilat. Tarjoamme turvallisen ja helpon arjen asukkaille,
yrityksille sekä kiinteistön omistajille.

Rajattoman kapasiteetin äärellä
Yhdistä tuhansia kohteita - kiinteistöt, ovet, hälytykset, autotallit,
postilaatikot, lääkekaapit ja paljon muuta. Jopa 65 000 ovea
voidaan liittää samaan järjestelmään.

Joustava ja kattava järjestelmä – integroi eri toiminnot samaan
järjestelmään
• Kulunvalvonta
• Murtohälytys
• Parkkitiloihin rekisterikilventunnistus
• Ajanvaraus esimerkiksi pesutupiin
• Digitaaliset posti- ja pakettilaatikot
• Digitaaliset porrasnäytöt

Nosta kiinteistön arvoa ja luo turvallinen sekä helppo arki
RCO:n järjestelmä voidaan toteuttaa uusissa tai vanhoissa
kiinteistöissä, joissa haluat lisätä kiinteistön vetovoimaa ja arvoa,
sekä luoda turvallisen ja sujuvan elämän kaikille käyttäjille.
Lisätietoja tuotteistamme saatte ottamalla yhteyttä Arvolukkoon.

Yhdistä online- ja offline-lukitus samaan järjestelmään.
RCO tarjoaa sekä online ja offline ratkaisuja. LockR sylinteri on digitaalinen offline-sylinteri, jota voidaan käyttää umpiovien
lukitukseen sekä tiloihin, joita on hankala tai tarpeetonta kaapeloida. LockR mallistoon kuuluu myös pintalukkosylinteri, sekä kaappija kalustelulukko.
RCO käyttää viimeisintä lukutekniikkaa. Eri lukutekniikat ovat käytettävissä samassa järjestelmässä. Mifare Desfire (EV2 ja EV3) on
yhteensopiva myös Mifare Classicin kanssa.

RCO perustettiin vuonna 1976 Ruotsissa. RCO Security on yksi johtava
modernia turvallisuusteknologiaa valmistava ja myyvä organisaatio
pohjoismaissa. RCO toimii Ruotsissa, Norjassa sekä Suomessa. Pääkonttori
sijaitsee Ruotsin Järfällassa. Yhtiö työllistää noin 140 henkilöä pohjoismaissa
ja jatkaa voimakasta kasvuaan. RCO Group yhtiöitä ovat RCO Security, Dinbox
sekä Easy Access. RCO:n omistaja on 1873 perustetun ruotsalaisen perheyhtiön
Axell Johnson AB:n omistama Novax Group.
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ESPOON MAHTINOKKA

Bitwards tekee parkkihalliin kulkemisen helpoksi
Arvolukko toimitti vuonna 2021 Espoon Matinkylän Mahtinokan parkkihalliin Bitwardsin
uudenaikaisen digitaalisen kulunhallintajärjestelmän. Toimitukseen sisältyivät nosto- ja
porrastaso-ovien ohjaimet, joiden avulla hallin neljä ovea avautuvat puhelinsovelluksella.

Parkkihallia käyttävien Mauri Monosen ja Pirjo
Suhosen mielestä järjestelmä toimii erinomaisesti.
– Sovelluksen käyttöönotto oli helppoa, ja
systeemi on yksinkertainen käyttää. Ei tarvitse
muistaa koodeja tai kantaa mukana erillisiä
avaimia, Mononen pohtii.

Bitwards saa kiitosta myös Matinkylän Huollon
Sannamari Isosompilta. Mahtinokan kulunhallintajärjestelmän pääkäyttäjänä hän myöntää
hallin käyttäjille kulkuoikeuksia ja opastaa heitä
sovelluksen käytössä.
– Helppokäyttöisen verkkopalvelun käytön oppi
nopeasti. On iso etu, että asukkaan ei tarvit-

se tulla hakemaan tai luovuttamaan parkkihallin avainta. Hän vain lataa puhelimeensa
Bitwards-sovelluksen ja rekisteröityy käyttäjäksi. Lisään käyttäjälle kulkuoikeuden.
Asukkaan luopuessa paikastaan poistan
vain hänen käyttöoikeutensa ryhmästä,
Isosomppi kertoo.
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TÄYSIN
AVAIMETONTA
KULKEMISTA
KAIKKIIN
KOHTEISIIN
LIIKETILAT
JULKISTILAT
PYSÄKÖINTI

RATKAISUN ETUJA:
KULKEMINEN ONNISTUU ÄLYPUHELINSOVELLUKSELLA. FYYSISILLE AVAIMILLE TAI
KAUKO-OHJAIMILLE EI OLE TARVETTA.

TALOYHTIÖT
MAJOITUS
SÄILYTYS

LUKITUSTEN AVAAMINEN EI VAADI
VERKKOYHTEYTTÄ.
JÄRJESTELMÄÄN VOIDAAN LIITTÄÄ KAIKKI
MEKAANISET JA SÄHKÖISET LUKOT.
KULKUOIKEUKSIEN HALLINNOINTI
TAPAHTUU REAALIAJASSA VERKKOPALVELUN AVULLA.
EDULLINEN INVESTOINTI, NOPEA
ASENTAA. SÄHKÖKAAPELOINTIA
EI TARVITA.
TIETOTURVATESTATTU.

Bitwards kulunhallinta-alusta tarjoaa
täysin digitaalisen kulunhallinnan
ratkaisun edullisesti ilman kaapelointia,
verkkoyhteyksiä ja fyysisiä avaimia.
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TAPIOLAN FEENIX

Toimivuutta ja turvaa ABLOY OS -järjestelmällä
Arvolukko asentaa Espoossa sijaitsevaan taloyhtiöön Tapiolan Feenixiin ABLOY OS
-lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmän. Ratkaisu mahdollistaa kulkemisen täysin
avaimettomasti tai avaimen kanssa.

Taloyhtiön yleisissä tiloissa käytetään
ABLOY OS -kulunvalvontajärjestelmää. Huoneistojen ovissa hyödynnetään puolestaan
mobiililaitteilla toimivaa Yale Linus -lukitusta.
Huoneistojen ovet voidaan avata ja lukita
matkapuhelimella, ja ovien avaus ja lukitus
on mahdollista myös automatisoida.

Myös ovipuhelinjärjestelmä toimii mobiililaitteella. Kun erillistä ovipuhelinlaitetta ei tarvita,
kaapelointi kohteessa on kevyempää, mikä
tuo kustannussäästöjä.
Lisäksi asukkaat saavat käyttöönsä
mekaaniset ABLOY Easy -avaimet, joilla
pääsee kulkemaan helposti huoneiston
lisäksi muuallakin kiinteistössä.
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LUE LISÄÄ ABLOY OS
-JÄRJESTELMÄSTÄ:
www.abloy.com/fi/
tuotteet/abloy-os

ABLOY OS – yksi järjestelmä turvallisuuden hallintaan
ABLOY OS on Suomessa kehitetty järjestelmä, joka mahdollistaa kriittisen
infrastruktuurin, kiinteistöjen turvallisuuden ja liikkumisen ekosysteemin
hallinnan samasta järjestelmästä. Järjestelmä sisältää sisäänrakennetun
kulunvalvontajärjestelmän.
Selainpohjaisen käyttöliittymän kautta on mahdollista hallita niin avaimia, lukkoja, kulkemista,
kiinteistöjä kuin muitakin kohteita. Kokonaisuuden hallinta yhden järjestelmän kautta lisää
kiinteistöjen turvallisuutta sekä lisää käyttömu-

kavuutta. Skaalautuva järjestelmä on valmis
vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin.
ABLOY OS tekee kulunvalvonnan hallinnasta
vaivatonta. Turvallisuutta, kulkua ja dataa on

VAIVATONTA KULUNVALVONTAA
SKAALAUTUU TURVALLISUUSTARPEIDEN MUKAAN
ÄLYKKÄÄSTI INTEGROITAVA
AINA AJAN TASALLA
helppo hallinnoida selainpohjaisen käyttöliittymän
kautta, eikä erillistä asennusta tarvita. ABLOY OS:n
kehityksessä on huomioitu tulevaisuuden teknologiset tarpeet, ja järjestelmä on integroitavissa
kolmansien osapuolten järjestelmiin.
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Innovatiivinen, luotettava, sveitsiläinen laatu.
ARVOLUKKO OY
Valimotie 10
00380 Helsinki
Puh. 010 821 1300
myymala@arvolukko.fi
www.arvolukko.fi
Jari Piironen
Toimitusjohtaja
jari.piironen@arvolukko.fi
Puh. 050 576 2280
Lukitustekniikka
Sami Ollila
Liiketoimintajohtaja
sami.ollila@arvolukko.fi
Puh. 040 044 5599
Turva- ja palotekniikka
Jukka-Petteri Hakonen
Liiketoimintajohtaja
jukka-petteri.hakonen@arvolukko.fi
Puh. 045 720 0388
Päivystys
Puh. 010 821 1300 (kello 7.00–15.00)
Puh. 050 454 3470 (laskutusasiakkaille kello 15.00–7.00)
Palvelupiste

Automaattiset
ovijärjestelmät
Vuonna 1951 luotiin TORMAX tuotemerkin perusta Euroopan ensimmäisellä
automaattisella ovella. TORMAX on automaattisten ovijärjestelmien johtava
valmistaja ja sillä on ympäri maailmaa 20 tytäryhtiötä ja yli 500
myyntiedustajaa.
TORMAX on yksityisessä omistuksessa olevaa Lander-konsernia, joka on
tunnettu innovatiivisuudesta, laadusta ja aidosta yrittäjyydestä. Konsernin
pääkonttori on Sveitsissä, Zürichin lähellä Bülachissa. Vuonna 1924 perustettu konserin työllistää yli 800 työntekijää ja on jaettu kahteen liiketoimialaan:
TORMAX (automaatiset ovijärjestelmät) ja SERVAX (tilaustyönä valmistettavat
sähkömoottorit)
TORMAX Suomi Oy on sitoutunut tarjoamaan parasta palvelua ammattitaitoisten teknisten asiantuntijoiden ja huoltotekniikoiden avulla. Se on tarjonnut automaattisia ovijärjestelmiä jo vuodesta 1965 alkaen. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä TORMAX toimii paikallisedustajien ja jakelijoiden kautta
kaikkialla Suomessa.

Ota yhteys paikalliseen
asiantuntijaan!
020 7490 400
info@tormax.fi

TORMAX Suomi Oy
Helsinki Pääkonttori
Lyhtytie 15
00750 HELSINKI
TORMAX Suomi Oy

Valimotie 10 B, 00380 Helsinki
Avoinna: ma 7.00–16.00 ja ti–pe 7.00–15.00

Jyväskylän sivutoimipiste
Antiniityntie 5 E
40250 JYVÄSKYLÄ
TORMAX on osa landert-konsernia ja sen
omistama rekisteröity tavaramerkki

Paina kaukosäätimestä ja
anna Nicen hoitaa loput.

KAUKO-OHJAIMET OSAKSI
KIINTEISTÖN AVAINHALLINTAA
Meiltä yksilölliset kauko-ohjaimet, joita pystytään lisäämään ja
poistamaan ilman turhia käyntejä kohteessa. Säästät aikaa ja vaivaa
sekä saat parannettua kohteen turvallisuutta, kun kauko-ohjaimien
käyttäjät on yksilöity ja listattu.
Valikoimassamme koneistot erilaisiin portteihin 20 vuoden kokemuksella.
Edustamamme koneistot on valittu toimimaan Suomen vaativissa sääolosuhteissa.
Tuotteitamme on käytössä esim. pysäköintihalleissa, taloyhtiöissä, liikekiinteistöissä,
tehdasalueilla ja satamissa ympäri Suomea. Toimimme saumattomassa yhteistyössä
jälleenmyyjiemme kanssa, koulutamme ja opastamme valitsemaan sopivimmat
tuotteet kohteisiin ja tarjoamme asiantuntemustamme koko projektin ajan.

www.sicutec.fi
www.porttiautomatiikkaa.fi

