Komplett disztribúciós és
logisztikai bejárati rendszerek
ASSA ABLOY Entrance Systems

„Nuremburgi központunk egy hatalmas hűtőház. Mióta az ASSA ABLOY
Entrance Systems végzi el a rendszeres karbantartást, kevésbé aggódom a
kapuk és a kiegyenlítők környékén jelentkező hőveszteség miatt. A gyors
kiszállásoknak és a megelőző karbantartásnak köszönhető, hogy nálunk már
nemigen látni szerelőre váró nyitott kapukat.”
Arthur Werzinger
Distribution Center Leader
Kraftverkehr Nagel
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Szinte magától összeáll a kirakós
A disztribúciós és logisztikai rendszerek egy komplikált kirakóshoz hasonlítanak,
csak itt az áruk folyamatos mozgásban vannak, és a hellyel is gazdálkodni kell.
Az ASSA ABLOY Entrance Systemsnek az innovatív bejárati rendszerektől a jól
átgondolt karbantartási és korszerűsítési csomagokig megvannak az eszközei a
feladatok megoldásához. Minél gyakoribb az árumozgatás, annál nagyobb hasznát
látja szakértelmünknek a vállalkozás.
Jó időben, jó helyen
A hatékonyságra kihegyezett vállalkozások bejárati
rendszerei nem csak egyszerű ki- és bejárók.
Rajtuk is múlik, hogy a megfelelő helyen és időben
megtörténjenek a tervezett műveletek.
A megbízható bejáratok megkönnyítik az életet
az alkalmazottak számára, akik gyorsabban és
könnyebben juttathatják el a kellő árut a megfelelő
járműre. Ha olyan bejárati rendszert keres, ami nem
hátráltatja a műveleteket, és mindig rendelkezésre áll,
az Ön partnere az ASSA ABLOY Entrance Systems.
Biztonság és előrelátás
Ahol zajlik az élet, ott mindig történik valami váratlan.
Nemcsak magára az árura, hanem az azt kezelő
berendezésekre is gondolni kell.
Az ASSA ABLOY Entrance Systems a biztonságról
több szinten is gondoskodik, a zárt és zsilipfunkciós
dokkolórendszerektől a megfigyelő- és
térfigyelőrendszerekig. Olyan megoldásokat is tudunk
ajánlani, amik segítenek a kényes áruk higiénikus
kezelésében, illetve a hűtőlánc energiahatékony
fenntartásában.
A felhasználók nyugalmát fokozza, hogy robusztus
kialakítású berendezéseink jól tűrik az elkerülhetetlen
ütközéseket és koccanásokat.
Biztonságos és kényelmes
Az alkalmazottak testi épsége a munkavégzés során
legalább olyan fontos, mint az áruk sértetlensége, és
ehhez biztonságos munkakörnyezetre van szükség.
Az ASSA ABLOY Entrance Systems rendszerei

teljesítik a vonatkozó előírásokat, és az árukat védő
energiahatékonyságuk egyben a munkakörnyezet
kényelmét is szolgálja.
De mi másra is gondoltunk. A veszélyeket
csökkentő, emberi hibákat megelőző, intelligens
megoldásaink segítenek a dolgozók biztonságának és
termelékenységének fenntartásában.
Fenntartható minden tekintetben
A hideg és meleg légterek elválasztása nem csak a
kényelem miatt fontos. Az energiafelhasználás és
a CO2-kibocsátás csökkentésén túl a környezetet is
kíméli, és segít a költségek leszorításában. Az ASSA
ABLOY Entrance Systems az energiahatékonyság
fokozásához nemcsak jól hőszigetelő és tömítő
termékekkel, hanem szakértelemmel, illetve
korszerűsítési és karbantartási szolgáltatásokkal is
hozzájárul.
Aki ránk bízza a feladatot, az egy hosszú távra
szóló, átfogó megoldással tudja csökkenteni
vállalkozása költségeit és környezeti hatásait.
Megoldásaink nemcsak környezetvédelmi, de
pénzügyi értelemben véve is fenntarthatók.
Elejétől a végéig ideális
Az sem mellékes szempont, hogy az ASSA ABLOY
Entrance Systems az értékesítési lánc minden pontján
kellő támogatást tud nyújtani. Mindegy, hogy új
létesítmény építéséről és automatizálásáról vagy
egy meglévő üzemeltetésének optimalizálásáról van
szó, nálunk megtalálja a működtetéshez szükséges
megoldásokat és tudást.
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Minden bejárat,
minden szempont
Személyforgalmi ajtók
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Vezérlőpanel

Besam tolóajtó-automatika
A Besam TightSeal
tömítésű, elegáns és csendes
tolóajtó-automatika az intelligens
forgalomoptimalizálást kimagasló
energiatakarékossággal ötvözi.

Crawford vezérlőpanel
A magától értetődően és
könnyen kezelhető, innovatív
vezérlőrendszerrel közvetlenül
vezérelhető a rámpakiegyenlítő, a
kapu és a kaputömítés.

Albany belső gyorskapu
Ez a modern kivitelű,
alumínium oldalfalú gyorskapu
testre szabható funkciókkal –
például automatikus kapunyitással
– rendelkezik.

Albany merev és hőszigetelt
gyorskapu
Ez a nagy teljesítményű, merev
rolókapu kiváló olyan külső és
belső alkalmazásokhoz, ahol a
lehető legjobb szigetelésre és
energiahatékonyságra van szükség.

Albany merev gyorskapu
Ez a nagy teljesítményű,
merev rolókapu kiváló olyan külső
és belső alkalmazásokhoz, ahol
beléptetőrendszerre és fokozott
biztonságra van szükség.

Albany belső/külső
gyorskapu
Ez egy nagyobb ajtónyílásokra
tervezett gazdaságos konstrukció,
amely kézi működtetésű, és
kilökhető elemei csökkentik az
ütközési károkat.
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Gyorskapuk
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Ipari kapuk
Crawford rámpakapu
Ennek a tágas belmagasságú
száraz klímájú helyekre tervezett,
függőlegesen felnyíló szekcionált
kapunak a konstrukciója egyszerű,
mégis különleges.

Crawford felnyíló
szekcionált kapu
Ez a robusztus és jól hőszigetelt,
nyitott helyzetben a mennyezet alá
vezetett felnyíló szekcionált kapu
helytakarékos megoldást kínál
korlátozott belmagasságú hűtött
helyiségekhez.
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Rámpakiegyenlítők
12

Crawford rakodóhidak
A Crawford rakodóhidak
rugalmas megoldást nyújtanak
a járműveket kiszolgáló nyitott
rámpák esetén.

Crawford Combidock
A kamionok és a kisteherautók
közötti váltáshoz elég egy kapcsolót
elfordítani, így a Combidock szükségtelenné teszi a különféle magasságú
rámpák alkalmazását, csökkentve
ezzel az építési költségeket.

Crawford Swingdock
A rámpa és a rakfelület közi
távolságot áthidaló Swingdock
könnyű kezelhetőségének
köszönhetően egy széles körben
használt, jól bevált megoldás.

12 Crawford Minidock
A gazdaságos Minidock
egy kézi működtetésű
rámpakiegyenlítő, amely
egységes rakfelület-magasságú
tehergépjárművekből álló flották
esetében ideális.

Crawford Isodock
Az Isodock egy kitolható
orrlemezes, energiatakarékos
rámpakiegyenlítő, amelynek
hermetikusan szigetelt az alja,
hogy megakadályozza a hideg vagy
meleg levegő beáramlását.

14 Crawford Teledock
Az univerzális Teledock
különleges, kitolható
alumínium orrlemeze pontosan
pozicionálható a jármű
rakfelületén, így hozzáférhetővé
teszi a jármű teljes rakterét.
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Crawford Stepdock
A biztonságos és
energiahatékony Stepdock
lehetővé teszi a dokkolást és
a kaputömítés záródását a
járműajtók kinyitása előtt.
15

Kaputömítések
Crawford SIB felfújható
kaputömítés
Ez a kaputömítés ideális zord
körülményekhez. Itt nem a jármű oldalai
gyakorolnak nyomást a kaputömítésre,
hanem maga a felfújt kaputömítés
valósítja meg a teljes lezárást azzal, hogy
minden oldalról rányomódik a beállt
járműre.

Crawford SIR felfújható
kaputömítés
A kaputömítés hengeres kialakítású
felső tömítése alacsony vagy magas
járművek esetében automatikusan
aktiválódik, és követi a beállt jármű
függőleges irányú elmozdulását.

18 Crawford SMP ponyvás
kaputömítés
A sokféle magassággal
és szélességgel kapható
kaputömítésnek van egy önbeálló
felső része, amely alkalmazkodik a
jármű magasságához és függőleges
elmozdulásához.

19 Crawford SME ponyvás
kaputömítés
Ennek a mutatós és korrózióálló
ponyvás kaputömítésnek
alumínium kerete van, és a gyári
rögzítőfuratok megelőzik a szövet
kiszakadását.
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Rakodóházak
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Kiegészítők
Crawford rakodóház
A kiegyenlítőt, a
kaputömítést és a kaput is
magában foglaló megoldás
csökkenti az épület szükséges
alapterületét, és rendelhető nagy,
illetve mérsékelt igénybevételre
méretezett változatban (a földrajzi
területtől függően).
20

Crawford Dock-IN fehér és
piros jelző- és
forgalomirányító lámpák
Megfizethető biztonságot
nyújtanak a rakodóálláson ezek az
energiatakarékos LED fények, amik
sokkal jobban láthatók, mint az
aszfaltra festett fehér csíkok.
21
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A termékektől a megoldásokig

A megfelelő egyedi termékek alkalmazása annyi előnnyel jár, hogy az hosszú és rövid
távon is érezhető különbséget jelent a használat során. Ha azonban az innovatív
termékeket kombináljuk egymással, a disztribúciós és logisztikai vállalkozások
számára magasabb szinteken újabb előnyök jelentkeznek. Íme néhány példa.
Helytakarékosság és könnyű dokkolás
■■ Crawford rámpakapu
■■ Crawford rakodóház
■■ Crawford SMP ponyvás kaputömítés
■■ Crawford Dock-IN lámpák
■■ Crawford Teledock
Ebben a szárazáru raktárban a Crawford rámpakapu
a rakodóálláshoz vezető átjáróként szolgál. A
teljes egészében kültérben elhelyezett Crawford
rakodóháznak köszönhetően az épületen belüli hely
maximálisan kihasználható.
A járműhöz illeszkedő strapabíró Crawford
SMP ponyvás kaputömítés önbeálló felső része
alkalmazkodik a jármű méreteihez és függőleges
elmozdulásához.
A beérkező járműveket a Crawford Dock-IN
rendszer LED-es lámpái biztonságosan az álláshoz
vezetik. Ezután a Crawford Teledock kiegyenlítő
kitolódik, leereszkedik a jármű rakfelületére, és
vékonyabb, alumínium orrlemeze gördülékeny átjárást
biztosít a rámpakiegyenlítő és a plató között.
Rugalmas tömítés és lerakás

■■ Crawford rámpakapu
■■ Crawford SIR felfújható kaputömítés
■■ Crawford Combidock

Ez a száraz tárolási megoldás egy függőlegesen
felnyíló Crawford rámpakapuval kezdődik. Mögötte
egy Crawford SIR felfújható kaputömítés található,
amelynek hengeres kialakítású felső tömítése alacsony
vagy magas járművek érkezésére automatikusan
aktiválódik. Mivel a kaputömítés követi a jármű
függőleges elmozdulását, rakodás közben a tömítés
végig szorosan zár.
Hasonló rugalmasságot biztosít a Crawford
Combidock, amely lehetővé teszi, hogy a kamionok
és a kisteherautók ugyanazt a rámpát használják, és a
váltáshoz elég egy kapcsolót elfordítani. A Combidock
is követi a jármű függőleges elmozdulását, és a platón
tartja az orrlemezt, ha a járműnek vízszintes irányban
el kell mozdulnia.

6

Egyszerű és takarékos

■■ Crawford Minidock
■■ Crawford rámpakapu

Ennél az egyszerű és gazdaságos, nagyobb
belmagasságú épületek esetében alkalmazható
száraz tárolási megoldásnál egy függőlegesen felnyíló
Crawford rámpakapu teszi szabaddá a kapunyílást.
A rakodóállásra érkező járműveket egy kézi
működtetésű Crawford Minidock kiegyenlítő szolgálja
ki, amely ideális az egységes rakfelület-magasságú
tehergépjárművekből álló flották esetében. A
korlátozott szabadon lengő funkció lehetővé teszi,
hogy a hídlemez kövesse a jármű rakodás közben
jelentkező függőleges elmozdulását.
Hidegzáró tömítés alul és fölül

■■ Crawford felnyíló szekcionált kapu
■■ Crawford SIB felfújható kaputömítés
■■ Crawford Dock-IN lámpák
■■ Crawford Isodock

Ennél a hűtőtárolási megoldásnál egy hőszigetelő
Crawford felnyíló szekcionált kapu csúszik a
mennyezet alá. Mögötte egy hőszigetelő panelekkel
ellátott, keretre szerelt kivitelű, felfújható Crawford
SIB kaputömítés található.
Az érkező járművek a Crawford Dock-IN rendszer
LED-es lámpái segítségével biztonságosan az álláshoz
tolathatnak. Nem a jármű oldalai gyakorolnak nyomást
a kaputömítésre, hanem maga a felfújt kaputömítés
valósítja meg a teljes lezárást azzal, hogy minden
oldalról rányomódik.
A kitolható orrlemezes Crawford Isodock
rámpakiegyenlítő megelőzi a rakodás közben fellépő
hőveszteséget, alsó szigetelése hermetikusan elzárja a
meleg környezeti levegőt a hűtött tértől.

Az energia először, a nyitás másodszor
■■ Crawford felnyíló szekcionált kapu
■■ Crawford rakodóház
■■ Crawford SIB felfújható kaputömítés
■■ Crawford Stepdock
Ez a hűtőtárolási megoldás egy hőszigetelő Crawford
felnyíló szekcionált kapu és egy Crawford rakodóház
együttese. A kapu addig ki se nyílik, amíg az
energiahatékony Crawford SIB felfújható kaputömítés
le nem zárja a beállt jármű körüli teret. Ezután a
felnyíló szekcionált kapu felemelkedik a mennyezet
alá, és már ki lehet nyitni a jármű kaputömítés által
védett rakterét.
Ezt az eljárást a különleges kialakítású Crawford
Stepdock kiegyenlítő teszi lehetővé. Három előnye is
van annak, ha zárt átjárót létesítünk a raktér felnyitása
előtt: védi a hűtőláncot, növeli a biztonságot, és
megelőzi az árulopást.

Ha nagy teljesítmény kell
Egy létesítmény logisztikájának optimalizálásához
nem csak az áruk ki- és berakásához szükséges helyet
kell figyelembe venni. A gyorskapuk sok esetben
felgyorsíthatják az árumozgást:
A beltéri árumozgás gyorsítása hűtött térben

■■ Albany merev és hőszigetelt gyorskapu

Ideális a hűtött és a száraz légterek elválasztására. A
jó hőszigetelésű és gyorsan mozgó Albany merev és
hőszigetelt gyorskapuk a hőmérséklet-érzékeny áruk
energiahatékony mozgatását teszik lehetővé.
Sebesség és biztonság a bejáratnál

■■ Albany merev gyorskapu

Az épület bejárataként szolgáló Albany merev
gyorskapu egyszerre gyors működésű, hőszigetelt és
biztonságos.
A logisztika támogatása kívül-belül

■■ Albany belső/külső gyorskapu

Az Albany belső/külső gyorskapu átlátszó PVC
kapulappal vagy strapabíró RollTex Plus kapulappal
rendelhető, és a belső és a külső logisztikai feladatokat
is támogatja.

A felsorolt példák korántsem mutatják be az alkalmazási lehetőségek teljes skáláját. További részleteket tudhat meg
termékeinkről a következő weboldalon: www.assaabloyentrance.com/Distribution-and-logistics
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A problémamentes működés titka
Több mint 50 éve gyártunk kapukat és dokkolási megoldásokat, volt tehát bőven
időnk arra, hogy személyre szabott szervizelési megoldásokat dolgozzunk ki.
A mi szerelőink
Az ASSA ABLOY Entrance Systems rendelkezik a
világon a legszélesebb automatikus bejárati rendszer
kínálattal, ráadásul a rendszerek használatához
szükséges támogatást is maradéktalanul nyújtani
tudja. Szakembereink rendelkeznek a kellő
szaktudással és képesítéssel ahhoz, hogy elvégezzék
a kapuk és dokkolórendszerek mindenféle szerelését
és javítását – függetlenül az adott bejárati rendszer
típusától vagy márkájától.
Szervizjárműveink a kiszállások alkalmával viszik
az általában cserére szoruló alkatrészeket, így a
problémák többségét már az első szemle során el
tudják hárítani. Sürgős esetben elég egy telefonhívás
vagy egy egérkattintás, és számíthat szerelőink gyors
kiszállására és szakértő tanácsaira.
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Megelőző karbantartási programok
A karbantartás és a szervizelés nem arról szól, hogy az
ügyfél kap valami kézzel foghatót. Sokkal lényegesebb
az, amit elkerül általa: meghibásodásokat, baleseteket,
veszteségeket és váratlan leállásokat. A megelőző
karbantartási program kulcsszerepet játszik a
berendezések optimális működésének fenntartásában
és a problémák kialakulásának megelőzésében.
Az ASSA ABLOY Entrance Systems által kínált
Pro-Active Care szolgáltatási csomagok tervszerű
karbantartási kiszállásokat foglalnak magukban,
melyekből az egyedi igényekhez és a költségvetési
lehetőségekhez mérten lehet választani. A
berendezések így megkapják a szükséges figyelmet,
például megtörténik időben a kopóalkatrészek cseréje,
mielőtt még hibát okoznak.
Bármilyen karbantartási terv mellett is dönt, a
szervizszintről folyamatosan tájékoztatjuk, mind
írásban, mind az interneten keresztül, az ASSA ABLOY
e-maintenance™ rendszerrel.

Felkészülés a holnap követelményeire
Az ASSA ABLOY Entrance Systems alaposan felkészült arra, hogy a jövőben is
segítséget tudjon nyújtani a vállalkozásoknak.

Vevőérték

Funkcióbővítés és korszerűsítés
A biztonsági szabványok és egyéb előírások
szüntelenül változnak, akárcsak a disztribúcióval
foglalkozó vállalkozások saját igényei. Mi szívesen
segítünk a kapuk és a dokkolórendszerek
fejlesztésében és modernizálásában, és
ennek megkönnyítésére ajánlatcsomagokat is
összeállítottunk.
Hozzáértő technikusaink készséggel adnak
tanácsot. Nemcsak az előírásoknak való megfeleléssel
kapcsolatban tudnak segíteni, hanem technológiai
újdonságokról és újabb intelligens funkciókról is
tájékoztatják ügyfeleinket. Ezekkel a berendezések
több szempontból is továbbfejleszthetők: javítható
a biztonságuk, az automatizáltságuk vagy éppen az
energiahatékonyságuk.

A kapuk nyitásával kapcsolatban, de rejtett módon
jelentkező egyik fő tényező az energiaveszteség.
Minden energiatakarékossági intézkedés védi
a környezetünket, és csökkenti az üzemeltetési
költségeket.
Jól tömítő és hőszigetelő termékeinkkel sok
energia megspórolható, de az általunk kínált
megelőző karbantartással talán még több. A
meghibásodások számának csökkentése állandóbb
belső klímát eredményez, ami a tárolt árucikkek
szempontjából is fontos, és az energiaveszteséget is a
minimumra szorítja.
Az ajtók, kapuk és dokkolórendszerek
csúcsformában tartásával a vállalkozás is
fenntarthatóbb lesz.
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■■ Meghibásodások
■■ Javítások
■■ Csere, mielőtt

■■ Szolgáltatási szerződések
■■ Csere, mielőtt
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■■ Fejlesztési csomagok

- Kényelem
- Fenntarthatóság
- Biztonság
- Megbízhatóság
- Esztétika
■■ ASSA ABLOY e-maintenance™
■■ Hozzáférés-vezérlés

meghibásodna

Karbantartási stratégiák
Termékek: személyforgalmi ajtók, ipari kapuk, dokkolórendszerek, hangárkapuk, gyorskapuk
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Mindent egybevetve
Egy új disztribúciós és logisztika létesítmény megtervezésekor és felépítésekor
egy sor speciális problémával kell számolni. Az ASSA ABLOY Entrance Systems
olyan egyedülálló szolgáltatásokat tud nyújtani, amik már a beruházás kezdetétől
fogva ideális partnerré teszik. Ahogy az megszokott, ezen a téren is segítünk a
munkát időben elvégezni. Ahhoz is hozzájárulunk, hogy a beruházás hozza a kívánt
végeredményt, és hosszú éveken át gazdaságosan működjön.
Előnyök, amelyekre építeni lehet
Az ASSA ABLOY Entrance Systems az automatikus
bejárati rendszerek terén egy mindent egy kézből
kínáló partner. A kivételes termékkínálat mellett
rendelkezünk a színvonalas tanácsadáshoz szükséges
tudással és tapasztalatokkal.
Kínálatunkban egy sor olyan megoldást talál,
amik a munkát megkönnyítik és gazdaságosabbá
tehetik. Ide értendők az együttműködő egységeket
tartalmazó, teljes rendszerek, például a rakodóházak
vagy rakodóállások, illetve a többféle jármű
kiszolgálására alkalmas, rugalmas dokkolási
megoldások.
Minden megoldás esetében számíthat a pontos és
hatékony szállításra, hiszen egész Európára kiterjedő,
megbízhatóan működő ellátási láncunk van.
Irányítás a helyszínen
A költséglimiteknek és az ügyfél elvárásainak való
megfeleléshez nem elég a megfelelő termékek
kiválasztása. A logisztikai alapelvek szerint itt is
elengedhetetlen, hogy minden a kellő időben a kellő
helyen legyen.
Az ASSA ABLOY Entrance Systems a termékek
mellé kiváló projektmenedzsereket is tud biztosítani
az építkezéshez.

10

A kijelölt projektmenedzser felel a teljes folyamatért,
és a legelső lépésektől kezdve az üzembe helyezésig
aktívan részt vesz a munkában. Nemcsak azt garantálja,
hogy a rendszer megfeleljen a biztonsági és egyéb
előírásoknak, hanem azt is, hogy egy adott alkalmazási
célra az ideális megoldás legyen megvalósítva.
Garantált elégedettség
Az ASSA ABLOY Entrance Systems kiemelt hangsúlyt
fektet a szabványosításra, termékei műszaki
paramétereit szigorúan ellenőrzi, és fejlett gyártási
eljárást alkalmaz. Mindegy tehát, hogy egy hosszú
távú bérlő vagy rövidebb távú bérlők számára történik
a beruházás, a választott megoldás mindenkinek
megfelelő lesz.
Ráadásul a magas szintű szabványosítás
rugalmasságot is eredményez. Minden megoldásunk
jól átgondolt és tetszetős, de választható színekkel
és egyéb opciókkal igyekszünk az ügyfelek egyedi
igényeihez is alkalmazkodni.
Tőlünk biztosan azt kapja, amiben
megállapodtunk. Méretünk, bőséges erőforrásaink,
gyakorlatunk és szakértelmünk együtt garantálja, hogy
teljesíteni tudjuk a feltételeket.

Komplett bejárati rendszerek
Az ASSA ABLOY Entrance Systems rendelkezik a világon a legátfogóbb automatikus
bejárati rendszer kínálattal. Megoldásainkat a személyek és áruk mozgását
holisztikusan szemlélve alakítjuk ki, megteremtve a lehető legtökéletesebb
egyensúlyt a költségek, a minőség és az élettartam-teljesítmény között.
Márkáink tekintélye magáért beszél. Évtizedek óta piacvezetők a saját
területükön, és méltán híresek a jól bevált megoldásokról és a kimagasló színvonalú
szervizszolgáltatásokról. Most, hogy a márkák egy tető alá kerültek, az épületek
minden részére – az első és hátsó frontjára és a belsejére is – van megoldásunk.

Személyforgalmi ajtók
•
•
•
•

Automatikus tolóajtók
Automatikus nyílóajtók
Automatikus forgóajtók
Kiegészítők:
- Légfüggönyök
- Robbanásbiztos ajtók
- Ajtócsukók

Ipari kapuk és dokkolórendszerek
•
•
•
•

Felnyíló szekcionált kapuk
Harmonikakapuk
Komplett dokkolási megoldások
Függőlegesen felnyíló ponyvakapuk
hangárokhoz és más, különleges
ajtónyitási megoldások (Megadoor)

Gyorsmozgású kapuk
• Gyorsmozgású rolókapuk (fém,
ponyva és gumi lappal)
• Tisztatéri ajtók
• Gépvédelmi ajtók
• Élelmiszeripari ajtók
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Az ASSA ABLOY Entrance Systems az áruk és személyek hatékony mozgását
segítő automatikus bejárati rendszerek piacvezető gyártója. Nemzetközi
jelenléttel kínálunk termékeket és szolgáltatásokat a kényelmes, biztonságos és
fenntartható megoldásokra irányuló végfelhasználói igények kielégítése céljából.
Az ASSA ABLOY Entrance Systems az ASSA ABLOY cégcsoport egyik üzletága.
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