
SALTO KS - KEYS AS A SERVICE

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset kulunhallinnan tarpeet.
Olipa yrityksesi coworking-tilojen palveluntarjoaja, 
vähittäiskauppaympäristö, asunto-osakeyhtiö tai useiden 
eri majoituskohteiden hallinnoija SALTO KS on juuri sinulle 
sopiva pilvipohjainen kulunhallintaratkaisu.

 
SALTO KS – Keys as a Service –

www.saltoks.com/fi



Vuodesta 2001 lähtien SALTO Systems on valmistanut 

kulunhallinta-alan huipputeknologiaa edustavia, 

langattomia elektronisia kulunhallintaratkaisuja ja 

on vakiinnuttanut asemansa nopeasti kasvavilla 

kulunhallintamarkkinoilla. 

Eri tyyppisiä käyttäjäprofiileita sisältävät kohteet 

asettavat omistajille ja kiinteistöpäälliköille turvallisuus- 

ja hallintahaasteita, sillä loppukäyttäjille halutaan 

tarjota vaivaton kulku kiinteistössä. Käyttäjät voivat 

vaihtua nopeastikin ja tämän lisäksi he liikkuvat 

vaihtelevien aikataulujen mukaan. Mekaanisilla 

avaimilla kulunhallinta olisi käytännössä mahdotonta, 

mutta SALTOn älykkäillä, turvallisilla, langattomilla ja 

mobiilikäyttöisillä sähköisillä lukitusratkaisuilla hallinta 

hoituu helposti.

Digitalisaatio ja uudet teknologiat muokkaavat 

työmaailmaa ja kulunhallintamarkkinoita. SALTO tarjoaa 

innovatiivisia ratkaisuja, jotka nostavat tietoturvan, 

hallinnan, joustavuuden sekä laitteiden designin uudelle 

tasolle. SALTOn Virtual Network SVN data-on-card 

teknologia-alustan ja offline-teknologioiden avulla 

SALTO erottuu edukseen kilpailijoistaan. Huipputason 

tekninen asiantuntemus on nostanut SALTOn samalla 

johtavaksi pilvipohjaisten kulunhallintateknologioiden 

ja näihin liittyvien mobiiliratkaisujen tuottajaksi. 

Nämä kaikki teknologiat yhdessä muodostavat 

kokonaisvaltaisen ratkaisupaketin kulunhallinta-alalla 

SALTOn avulla rakennetaan turvallinen, joustava ja 

kattava ratkaisu eri tyyppisiin tiloihin, kuten yhdessä 

rakennuksessa toimivista jaettujen työtilojen tarjoajista 

suurempiin useiden eri rakennusten kohteisiin. SALTO 

helpottaa ihmisten ja yritysten toimintaa tarjoamalla 

maailmanlaajuista skaalattavuutta ja älykästä 

avaimetonta kulkua.  

SALTO KS – KEYS AS A SERVICE –  
MARKKINOIDEN JOHTAVA PILVIPOHJAINEN KULUNHALLINTARATKAISU
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KULUNHALLINTA
HELPPO JA 
TURVALLINEN KULKU

LANGATON 
LUKITUSALUSTA

Kulunhallintateknologia, jossa laitteet 

ja ohjelmisto muodostavat yhtenäisen 

ja kattavan ratkaisun.

—  Tehosta toimintaasi ja kasva 

maailmanlaajuisesti

—  Ratkaisuja eri ympäristöihin: 

coworking, coliving, 

vähittäiskauppa, majoitusala jne.

—  Älykäs tapa hallita kulkua  

Luotettavuutensa ja vakautensa 

ansiosta pilvipohjainen kulunhallinta 

sopii kaikille yrityksille, ja järjestelmän 

toiminnallisuus ja suorituskyky 

ovat selvästi enemmän kuin mitä 

perinteisillä mekaanisilla ratkaisuilla 

voidaan saavuttaa.

 — Tägi 

 — Etäavaus 

 — Mobiiliavain 

 — PIN-koodi

SALTOn elektroniset lukijat ovat 

suunniteltu kaikenlaisten tilojen oviin. 

SALTOn laajasta tuotevalikoimasta 

löydät sopivan lukijan mihin tahansa 

oveen. 

— Elektroniset lukijat 

— Elektroniset sylinterit 

— Seinälukijat ja ovipäätteet 

— Hätäpoistumistieratkaisut  

— Selain- ja mobiilisovellus 

— Integraatiot

LUKU 1 I s. 4 LUKU 2 I s. 8 LUKU 3 I s. 18
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YKSINKERTAISTA 
TOIMINTOJASI JA KASVA  
MAAILMANLAAJUISESTI 

Kaikilla yrityksillä on erilaiset kulunhallinnan tarpeet. 

Olipa yrityksesi yksittäisen kiinteistön omistaja ja 

hallinnoija tai useiden eri tilojen palveluntarjoaja, 

SALTO KS on juuri sinulle sopiva pilvipohjainen 

kulunhallintaratkaisu.

Palvelemme monia organisaatioita ja olemme 

oppineet paljon siitä, mitä eri ympäristöt tarvitsevat. 

Yksinkertaista operatiivista toimintaasi yhdistämällä 

SALTO KS -kulunhallintajärjestelmämme jo käytössäsi 

oleviin hallintatyökaluihin.

SALTO KS on kokonaisvaltainen ratkaisu kaikenlaisille 

organisaatioille, sillä järjestelmän avulla kulkuoikeuksia 

voi myöntää ja poistaa nopeasti. Asennus on helppoa ja 

järjestelmän hankinta ja hallinta on kustannustehokasta 

– ja SALTO KS skaalautuu yrityksesi mukana. 

EI PELKKIÄ OMINAISUUKSIA – RATKAISUJA

YKSINKERTAISTA TOIMINTOJA:  automatisoi 

kulunhallinta ja yhdistä järjestelmä jo käytössäsi 

oleviin hallintatyökaluihin

 

 

HALLINNOI ERI KIINTEISTÖJÄ SAMAN 

JÄRJESTELMÄN AVULLA: hallinnoi ja käytä 

useita tiloja saman hallinnointialustan kautta.  

ANALYSOI ARVOKASTA TIETOA: ympäri 

vuorokauden kertyvien aktiviteettitietojen avulla 

opit tuntemaan asiakkaidesi tavat, mikä auttaa 

rakentamaan yhteisöä ja saamaan tiloista 

parempaa tuottoa.

JOUSTAVA RATKAISU
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01  VASTAANOTTOALUEET  
Myönnä kulkuoikeudet niille, jotka tarvitsevat pääsyn 
coworking-tilaan. Tästä eteenpäin kulku voidaan rajoittaa 
yleisiin tiloihin ja jaettuihin työpisteisiin tai käyttäjälle 
voidaan myöntää oikeus päästä yksityiseen toimistoon, 
jos hän on varannut sellaisen.

02  KOPIOKONE JA TYÖHUONEET  
Myönnä oikeus käyttää kopiokoneita ja muita laitteita. 
Mahdollisuus seurata, kuka käyttää mitäkin konetta ja 
kuinka usein. Näin saat lisätietoa toimintojen kehittämistä 
varten.

03  KOKOUSTILAT  
Kokoustilat voidaan pitää avoimina silloin, kun niitä ei ole 
varattu, tai tilat varanneille käyttäjille voidaan myöntää 
kulkuoikeus varauksen ajaksi.

04  TAUKOTILAT/KEITTIÖ  
Määritä, kenellä on pääsy kaappeihin ja varastoihin. 

05  HÄTÄULOSKÄYNNIT – PANIIKKIPUOMIT 
Turvaa hätäuloskäynnit ratkaisuilla, joiden avulla 
henkilökunnan, vierailijoiden ja käyttäjien poistuminen 
rakennuksesta on turvallista ja valvottua.

06  HISSIN KÄYTTÖ 
Tee hissistä älykkäämpi ja turvallisempi. Kun yhdistät 
kulunhallintajärjestelmän uuteen tai olemassa olevaan 
hissijärjestelmääsi, voit määrittää kerroksenvalintaoikeudet 
käyttäjän muiden kulkuoikeuksien mukaan.

07  MYYNTIAUTOMAATTIEN KÄYTTÖ  
Kulunhallinta voidaan yhdistää myynti- ja ostopisteisiin 
korttiratkaisuna, jolloin käteisen käytöstä voidaan luopua. 

08  ERITYISTILAT 
Joustavuus ja helppokäyttöisyys ovat coworking-ympäristöjen 
ydinosaamista. SALTO KS -kulunhallintajärjestelmällä voit 
määrittää työtilojen huoneet vaihtelevien tarpeiden mukaan ja 
samalla myöntää – tai rajoittaa – kulkuoikeuksia.

09  AUTO- JA PYÖRÄPARKKI SEKÄ SISÄÄNKÄYNNIN 
PORTTI  
Kulunhallintajärjestelmä voidaan laajentaa työtilojen 
ulkopuolelle, esimerkiksi pysäköintialueelle. Coworking-tilojen 
asiakkaat voivat silloin kulkea pysäköintialueelle samoilla 
SALTO KS -kulkutunnisteilla kuin muuallekin.

10  TOIMISTOTILAT 
Coworking-tiloista oleellisin on yksityinen toimisto. SALTO KS 
-järjestelmän avulla asiakkaalle voidaan myöntää kulkuoikeus 
tunniksi, päiväksi, kuukaudeksi tai pidemmäksi aikaa.
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SALTO KS TÄYTTÄÄ ORGANISAATIOSI KAIKKI KULUNHALLINTATARPEET. TÄSSÄ ESIMERKKI 

COWORKING-YMPÄRISTÖSTÄ:
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TARJOAMME KAIKENKATTAVAN RATKAISUN

——

—

—

—

—

KÄYTTÖKOKEMUS

Paranna käyttökokemusta ja yksinkertaista 

kulunhallintaa.

Paranna käyttömukavuutta ja turvallisuutta 

antamalla käyttäjille mahdollisuus avata ovia 

älypuhelimella tai tägillä –  mekaanisia avaimia ei 

tarvita

YKSINKERTAISTA TOIMINTOJA

Suoraviivainen kulunhallintaratkaisu, 

jonka ansiosta voit keskittyä optimoimaan 

liiketoiminnan muita osa-alueita.

Anna käyttäjille mahdollisuus kulkea tiloissa 24/7 ja 

tehosta huoneiden käyttöastetta. Houkuttele uusia 

asiakkaita ja pidä nykyiset käyttäjät tyytyväisinä.

Tilojen käyttö ilman varausta aiheuttaa 

merkittäviä tulojen menetyksiä. Optimoi 

tilankäyttösuunnitelmaa laatimalla 

käyttöraportteja toteutuneiden kulkujen 

perusteella. Paranna tilojen käyttöasteen 

hallintaa ja tarjoa vapaita tiloja yhteisön 

käyttöön helposti. 

Säästä kallisarvoista aikaa operatiivisesta 

toiminnasta tarjoamillamme työkaluilla, 

joiden avulla hallinnoit työtiloja ja tapahtumia 

tehokkaasti. Automatisoi päivittäisiä toimintoja 

ja paranna ylläpidon suunnittelua.

Tap-Book-Meet ja joustavat tilat: 

yhdistä kulunhallintajärjestelmä tilojen 

varausjärjestelmään ja tee kokoustilojen 

hallinnasta kaikille sujuvaa.

Helppo kulku mobiiliavaimella tai tägillä. 

Joustavia ja turvallisia avaustapoja iOS- 

tai Android-mobiiliavaimesta tägeihin ja 

PIN-koodeihin.

Hallinnoi kulkua helposti etänä ja integroi 

järjestelmäsi esimerkiksi varaustyökaluihin tai 

muihin kiinteistönhallintajärjestelmiin.

Lisää käyttäjien tyytyväisyyttä. Yhdistä 

ovet käyttäjien profiileihin niin, että 

kulkuoikeudet määräytyvät automaattisesti 

kulkuoikeussuunnitelman tai aikarajoitteiden 

mukaan.

6

SALTO KS - KEYS AS A SERVICE



— —

—

—

—

—

JOUSTAVUUS JA 
SKAALAUTUVUUS

 

Räätälöi joustava, pilvipohjainen elektroninen 

lukitusjärjestelmä omiin tarpeisiisi sopivaksi.

Laajenna järjestelmää helposti uusiin huoneisiin, 

kerroksiin tai eri kohteisiin ympäri maailmaa. 

Asiantuntemuksen ja laadukkaan laitteiston 

ansiosta SALTO on ratkaisu mihin tahansa oveen ja 

standardiin. 

TURVALLISUUS

 

Avaimettoman kulunhallintajärjestelmän avulla 

seuraat kiinteistössä tapahtuvia aktiviteetteja 

vuorokauden ympäri, mikä nostaa kiinteistön 

turvatasoa.

Takaa yhteisölle ja vierailijoille turvallinen ympäristö 

ja yksinkertaista kulkusuunnitelmia.

Suunniteltu sopimaan rakennuksesi mihin 

tahansa kulkupisteeseen ja yhdistymään 

sekä integroitumaan jo käyttämääsi 

työtilojenhallintaohjelmaan.

Yrityksesi mukana kasvavia ratkaisuja, 

jotka auttavat laajentamaan toimintaasi. 

Koulutettujen ja sertifioitujen asentajiemme 

verkosto on maailmanlaajuinen ja he ovat 

tukenasi missä ikinä haluatkin toimintaasi 

laajentaa.

Turvallisia ja innovatiivisia 

kulunhallintaratkaisuja, jotka mukautuvat 

joustavasti kaikenlaisten työtilojen 

tarpeisiin ja erilaisiin ovityyppeihin.

Nosta yhteisösi turvallisuus uudelle 

tasolle ja luo kulunhallintakäytäntöjä. 

Paranna luotettavien, kokoaikaisten 

käyttäjien kulkemisen yleistä sujuvuutta 

sekä ympärivuorokautista tilojen käyttöä ja 

rajoita satunnaisten vierailijoiden pääsy vain 

toimistoaikoihin. 

Turvaa jäsenten ja vierailijoiden kulku 

toimistoaikojen ulkopuolella myöntämällä 

heille mobiiliavaimia.

Reaaliaikainen järjestelmän seuranta; 

mihin kenelläkin on pääsy ja milloin 

sekä mahdollisuus myöntää kulkuoikeuksia 

vierailijoille, työntekijöille tai jopa 

kuriiripalveluille. Lisäksi voit integroida 

kulunhallinnan muihin järjestelmiisi.
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ÄLYKKÄÄMPI TAPA 
HALLITA KULKUA

Todistetusti luotettava ja tunnustetusti vakaa pilvipohjainen kulunhallintajärjestelmä sopii kaikille yhteisöille 

ja tarjoaa huomattavasti paremmat toiminnallisuudet ja suorityskyvyn kuin perinteiset mekaaniset ratkaisut. 

Pilvipohjainen kulunhallinta on joustava ratkaisu, joka ei vaadi ohjelmistoasennuksia tai perinteisiä kaapeloituja 

kulunvalvontaoviympäristöjä. Internetyhteydellä varustettu yhteyspiste riittää.

SALTO KS on suunniteltu kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat hallita tiloissaan tapahtuvaa kulkua helposti 

ja turvallisesti. Meillä on ratkaisu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin, yrityksen alasta ja koosta riippumatta.

TUTUSTU SALTO KS -KOKONAISUUTEEN

SALTO KS on yksinkertainen mutta monipuolinen, joustava pilvipohjainen kulunhallintaratkaisu, joka täyttää 

yrityksesi tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. SALTO KS – Keys as a Service – koostuu neljästä osa-alueesta: selain- ja 

mobiilisovellus, IQ (yhteyspiste), elektroniset lukot ja lukijat sekä kulkutunnisteet.

SALTOKS.COM JA 
MOBIILISOVELLUS 
MYÖNNÄ YKSILÖLLISIÄ KULKUOIKEUKSIA 

HELPOSTI

Hallinnoi järjestelmän kaikkia toimintoja ja 

ominaisuuksia suoraan selainsovelluksella. 

Liikkeellä ollessasi voit muun muassa 

seurata tapahtumia, etäavata ovia tai poistaa 

kulkuoikeuksia mobiilisovelluksella.

IQ 
JÄRJESTELMÄSI ÄLY

SALTO KS IQ on järjestelmän keskipiste. Se 

vastaanottaa kaikki muutokset ja asetukset, jotka 

määrität SALTO KS -sovelluksilla ja päivittää 

lukijat sekunneissa. IQ on järjestelmän aivot ja 

yhdistää langattomat lukijat pilveen. IQ:n signaalin 

kantamaa voi tarvittaessa laajentaa toistimilla 

(Repeater).  
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ELEKTRONISET LUKIJAT 
LANGATON JA ERI OVIYMPÄRISTÖIHIN 

SOPIVA

SALTO KS -järjestelmissä on langattomat 

SALTO-lukijat ja ne sopivat kaikenlaisiin 

oviin. SALTOn laaja laitevalikoima sisältää 

pääsisäänkäynteihin ja sisäoviin tarkoitettuja 

elektronisia lukijoita ja sylintereitä sekä seinälukijoita 

kaikkiin sähköoviin ja portteihin. Näistä 

vaihtoehdoista löytyy sopiva ratkaisu oveen kuin 

oveen.

ÄLYAVAIN 
KULKU MOBIILIAVAIMELLA TAI TÄGILLÄ

Voit aina käyttää älypuhelinta ovien avaamiseen 

mutta toisena vaihtoehtona voit käyttää myös 

tägiä. Tägi on fyysinen kulkutunniste (lähiluettava 

avainlätkä), joka toimii RFID-teknologialla. Tägissä 

on sisäänrakennettu siru, joka avaa oven, kun se 

tuodaan lähelle lukijaa. 

NÄIN JÄRJESTELMÄ TOIMII:

Portaali, jonka avulla voit 
luoda kulkuryhmiä, hallinnoida 
käyttäjiä ja tarkastella tilojesi 
käyttöä suoraan tietokoneelta tai 
mobiililaitteelta.

SALTO KS -pilviteknologia 
luo turvallisen ja luotettavan 
käyttöympäristön sekä 
yksinkertaistaa käyttäjien 
päivittäistä kulkua

IQ-laitteesta on eri tavoin 
(Wi-Fi-, PoE- ja 3G/4G-
mobiilireititin)
pilveen yhdistettäviä malleja, 
jotka käyttävät  
Bluetooth-/Zigbee-teknologiaa 
muodostaakseen yhteyden 
SALTO KS -älylukkoihin.

Käyttäjän tägi tai 
mobiiliavain aktivoi 
lukijan, minkä jälkeen 
käyttäjän kulkuoikeus 
vahvistetaan sekunneissa 
ja kulkuoikeus sallitaan 
kulkuoikeussuunnitelman 
mukaisesti.

SELAIN- JA MOBIILISOVELLUS PILVI IQ LUKIJA
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HELPPO  
JA TURVALLINEN KULKU

YKSI TÄGI, RAJATTOMASTI AVAIMIA

Voit nyt unohtaa painavat avainniput. SALTO KS -järjestelmän myötä käyttäjäsi voivat sanoa hyvästit mekaanisille 

avaimille ja saada kaikki kulkuoikeutensa yhdelle tägille, jota voidaan tarvittaessa käyttää myös muissa SALTO 

KS -järjestelmissä. Jos tägi hukkuu, sinun ei tarvitse huolehtia avaimen mahdollisesta kopioinnista tai lukon 

vaihtamisesta. Mobiiliavaimet ja tägit eivät ole koskaan olleet näin turvallisia. Avaa ovi PIN-koodilla, tägillä, 

etäavauksella tai mobiiliavaimella.

MOBIILIAVAIN 
 
NAPAUTA JA AVAA MOBIILIAVAIMELLA

SALTOn Bluetooth Low Energy -lukijalla varustetut 

ovet aukeavat myös mobiiliavaimilla.

On aika sanoa hyvästit mekaanisille avaimille. 

Ovi aukeaa nyt helpommin ja fiksummin kuin 

aikaisemmin. Aktivoi mobiiliavaimesi SALTO KS 

-sovelluksessa napauttamalla Bluetooth-ikonia. 

Vie tämän jälkeen puhelin lukijan viereen ja 

kosketa lukijaa kevyesti puhelimella. Käyttäjät 

voivat vastaanottaa mobiiliavaimia missä ja milloin 

tahansa, joten kulkuoikeuksien myöntäminen 

ja vastaanottaminen on entistä helpompaa ja 

joustavampaa.

ETÄAVAUS 
 
AVAA OVIA MISTÄ PÄIN MAAILMAA TAHANSA

Päästä vieraat sisälle entistä kätevämmin. 

SALTO KS:llä voit avata ovia mistä tahansa ja 

milloin haluat. Olkoon oven takana sitten etuajassa 

saapunut vierailija tai uusi työntekijä, jolla ei vielä ole 

tägiä, voit avata hänelle oven etäavaustoiminnolla 

juuri sieltä käsin, missä oletkaan. Toivota tulija 

tervetulleeksi pyyhkäisemällä älylaitteen ruutua 

vasemmalle!
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PIN-KOODI 
 
NÄPPÄILE PIN-KOODI JA ASTU SISÄÄN

Kun valitset SALTOn näppäimistölliset lukijat, 

käyttäjien ei tarvitse pitää tägejä mukanaan. 

Näppäile PIN-koodi ja koe älylukon näppäimistön 

tuoma kätevyys tai luo vieraille turvallinen ja 

yksilöllinen PIN-koodi – missä ikinä oletkin – ja 

unohda avainten kadottamisen pelko.

TÄGI 
 
TURVAA SELUSTASI

Tägit korvaavat vanhainaikaiset avainniput ja 

mahdollistavat kulkuoikeuksien myöntämisen 

vierailijoille, työntekijöille tai vaikka kuriiripalveluille. 

Valitse tägi ja määritä, milloin ja minne sillä pääsee. 

Jos tägi katoaa, estä se ja määritä käyttäjälle 

korvaava tägi. Voit myös halutessasi määrittää 

vastaanottavasi ilmoituksen siitä, jos estettyä tägiä 

yritetään käyttää.
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SÄHKÖINEN LUKITUSALUSTA

TURVALLISIKSI SUUNNITELLUT ÄLYLUKOT

Helppokäyttöinen sähköinen lukitusalusta, joka täyttää kaikki fyysisen turvallisuuden tarpeet langattomien 

ja paristokäyttöisten älylukkojen avulla. Samalla vastaanotat käyttäjien viimeisimmät kulkutapahtumatiedot 

käytännössä katsoen kaikista rakennuksesi kulkupisteistä.

SALTOn laajan tuotevalikoiman ansiosta jokaisen oven älykäs kulunhallinta on mahdollista. SALTOn elektroninen 

lukitusalusta on suunniteltu suojaamaan kaikki rakennuksesi kulkupistetyypit turvallisuusuhkia vastaan uusinta 

teknologiaa soveltamalla. Järjestelmässä hyödynnetään alan johtavia turvallisuuskäytäntöjä, kuten kehittynyttä 

tiedonsiirron salausta, minkä ansiosta käyttäjät kulkevat ovista turvallisesti ilman mekaanisia avaimia joko 

älypuhelimella tai kulkutunnisteilla. 

LAAJENNA LIIKETOIMINTAASI SALTO KS:N AVULLA

Laajenna järjestelmää helposti uusiin huoneisiin, kerroksiin tai eri kohteisiin ympäri maailmaa. Asiantuntemuksen ja 

laadukkaan laitteiston ansiosta SALTO on ratkaisu mihin tahansa oveen ja standardiin. Koulutettujen ja sertifioitujen 

asentajiemme verkosto on maailmanlaajuinen ja tukenasi siellä, missä ikinä haluatkin toimintaasi laajentaa.

ELEKTRONISET 

PITKÄKILPILUKIJAT

Laajan mallivalikoiman 

ansiosta elektroniset 

pitkäkilpilukijat sopivat 

käytännössä mihin 

tahansa oveen. Ne 

soveltuvat käytettäväksi 

myös palo-ovissa ja 

hätäuloskäynneissä.

ELEKTRONISET 

SYLINTERIT

Laaja valikoima 

pienikokoisia elektronisia 

sylintereitä, jotka on 

suunnitteltu oviin, 

joissa elektronisen 

pitkäkilpilukijan 

asentaminen ei ole 

mahdollista tai tarpeellista.

LUKIJAT JA OVIPÄÄTTEET

Seinälukijoiden ja 

ovipäätteiden valikoima 

mahdollistaa SALTO-

kulunhallintajärjestelmän 

etujen käyttöönottamisen 

jokaisessa rakennuksen 

kulkupisteessä.
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OVIEN YHTEENSOPIVUUS  

JA STANDARDIT

Täysin langaton ja yhteensopiva useimpien 

pohjoismaalaisten, eurooppalaisten ja ANSI-

lukkorunkojen kanssa.

SUUNNITELTU JOKAISEEN 

KULKUPISTEESEEN

Laaja valikoima elektronisia lukkoja, 

sylintereitä ja lukijoita kattamaan eri 

tyyppisten rakennusten kaikki tarpeet.

HELPPO ASENNUS

Suunniteltu asennettaviksi olemassa 

oleviin lukkorunkoihin ilman oveen tehtäviä 

muutoksia tai kaapelointia.

TURVALLINEN MOBIILIKULKU

Mobiililaitteiden kanssa yhteensopiva 

elektroninen lukitusalusta tekee 

älypuhelinten käytöstä osana 

kulunhallintaratkaisuasi helppoa ja 

turvallista.

TURVALLISUUSSTANDARDIT  

JA SERTIFIKAATIT 

Alan turvallisuusstandardit takaavat lukkojen 

laadun ja kestävyyden laaja-alaisten testien 

ja sertifikaattien sekä määriteltyjen toiminta- 

ja turvallisuusmittareiden ansiosta.
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XS4 ONE | EX7XX XS4 MINI | FX150XS4 ONE - DIN | EX7XX

SALTO XS4 One on alkuperäisen 

pitkäkilpilukijan kehittyneempi versio,  jossa 

on sisäänrakennettu, täysin uudenlainen 

lukija, joka on saatavilla kahdessa eri 

värissä. Tämä malli on yhteensopiva 

useimpien suomalaisten lukkorunkojen 

kanssa.

XS4 MINI, suomalainen malli on suunniteltu 

erityisesti suomalaisen standardin 

lukkorungoille.

SALTO XS4 One DIN -version pitkäkilpilukija 

on suunniteltu erityisesti DIN 19250 

-standardin mukaisille lukkorungoille ja 

täyttää DIN 18250 ja 18251 -standardiovien 

vaatimukset.

14

SALTO KS - KEYS AS A SERVICE



XS4 PITKÄKILPILUKIJA SX4XX XS4 LASIOVI | EX6XXGDXS4 PITKÄKILPILUKIJA - NÄPPÄIMISTÖ | 

SALTO XS4 -pitkäkilpilukija on suunniteltu 

sopimaan useimpiin EURO-, ANSI- ja 

skandinaavisiin lukkorunkoihin - jopa 

profiilioviin. Pitkäkilpilukija voidaan asentaa 

myös tiettyjen suomalaisten lukkorunkojen 

kanssa. Voidaan varustaa BLE-sirulla.

XS4 DIN -lasioven lukko on suunniteltu 

käytettäväksi DIN 18101 -standardin 

lasiovien kanssa. Sen teräsrunko on tyylikäs 

ja moderni ja ainutlaatuisen "sandwich"-

rakenteen ansiosta asennus on helppoa 

ilman oven vaihtamista..

Näppäimistöllä varustettu SALTO XS4 

-pitkäkilpilukija parantaa turvallisuutta ja 

tehostaa kulunhallintaa, sillä voit käyttää 

PIN-koodia fyysisen kulkutunnisteen lisäksi.
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Pienet hankintakustannukset ja alhaiset 

ylläpitokustannukset. SALTO XS4 -pitkäkilpilukija on helppo 

asentaa uuteen tai olemassa olevaan oveen.

Laaja valikoima eri malleja, jotka soveltuvat erilaisiin 

käyttöympäristöihin.

Kehitetty erityisesti oviin, joissa tarvitaan lujaa kestävyyttä. 

Tarjoaa kestävän ja luotettavan ratkaisun sekä sisä- että 

ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön suunnitellut mallit ovat IP55-

luokiteltuja

Kulkutunnisteen, pilvipalvelun ja lukijan välinen viestintä on 

salattua ja suojattua.

Paristokäyttöisyys. Tieto paristojen alhaisesta varaustilasta 

saadaan suoraan ohjelmistoon.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA HYÖDYTSUUNNITELTU TÄYTTÄMÄÄN 
RAKENNUKSESI TARPEET.

Elektroniset XS4-pitkäkilpilukijat yhdistävät tyylikkään 

ja hienovaraisen muotoilun kestävyyden ja älykkään 

teknologian kanssa tavalla, joka soveltuu juuri sinun 

rakennuksesi tarpeisiin. Lukijat soveltuvat olemassa 

oleviin standardioviin, jolloin perinteinen lukitusratkaisu 

on helppo ja nopea päivittää ilman oven vaihtoa tai 

lisäporauksia. 

Kaikki mallit toimivat täysin langattomasti ja voit 

valvoa kulkupisteitä reaaliajassa tai käyttää vaikkapa 

älypuhelinta osana kulunhallintajärjestelmääsi. 

Pitkäkilpilukija on helppo asentaa sekä uuteen että 

olemassa olevaan oveen, ja se on yhteensopiva 

useimpien skandinaavisten ja suomalaisten 

lukkorunkojen kanssa.

Korkealaatuiset karkaistut porauksenestolevyt 

suojaavat johto- sekä lukija-aluetta. Lisäsuojan 

muodostavat kestävät akselit sekä kelluvat teräskuulat 

painikealueella.

ELEKTRONISET PITKÄKILPILUKIJAT



SALTO NEO -SYLINTERI | NXE

SALTO NEO NORDIC puolisylinteri SALTO NEO NORDIC sisäoviin SALTO NEO NORDIC turvamalli

SALTO NEO -sylinteri on paljon enemmän 

kuin elektroninen sylinteri. Pelkästään 

mekaanisen ratkaisun korvaaminen 

elektronisella ratkaisulla parantaa 

turvallisuutta mutta tämän lisäksi sylinterin 

avulla valvot ovea ja siihen liittyviä 

tapahtumia tarkasti ja reaaliajassa.

SALTO NEO -sylinteri soveltuu sylinteriluk-

korunkoihin (ANSI, EURO, skandinaavinen ja 

suomalainen) ja sillä korvataan mekaaninen 

avain. 
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SALTO NEO KALUSTELUKKO | NXCLSALTO NEO KÄÄNTÖKAHVA | NXE

SALTO NEO -sylinteri kalustelukoille 

soveltuu useimpiin salpa-mekanismilla 

varustettuihin kaappeihin.

SALTO NEO -puolisylinteri on 

suunniteltu sopimaan suurimpaan osaan 

kääntökahvallisista palvelinkaapeista. 

Soveltuu kohteisiin, joissa palvelinkaappien 

turvallisuus ja hallinta on tärkeää.

Helppo asentaa ja vaihtaa minkä tahansa aikaisemman 
mekaanisen sylinterin tilalle ilman kaapelointia tai oven 
porausta. 

Laaja valikoima malleja: skandinaavinen sylinteri, 
eurooppalainen sylinteri, englantilainen ovaalisylinteri, 
sveitsiläinen pyöreä sylinteri, RIM-ulkosylinteri jne.

Helppokäyttöinen ja turvallinen avaimeton ratkaisu, joka 
soveltuu jokaiseen kulkupistetyyppiin. Yhdistää RFID-, BLE- 
(Bluetooth Low Energy) ja NFC-teknologioiden hyödyt. 

Kulkutunnisteen, pilvipalvelun ja lukijan välinen viestintä on 
salattua ja suojattua. 

Paristokäyttöisyys: Tieto paristojen alhaisesta varaustilasta 
saadaan SALTO KS -ohjelmistoon reaaliajassa. Paristot voidaan 
vaihtaa irrottamatta sylinteriä. Yksillä paristoilla jopa 130 000 
avauskertaa.

Mallit sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön suunnitellut 
mallit ovat IP66-luokiteltuja.

Laaja valikoima pintakäsittely- ja värivaihtoehtoja: harjattu 
teräs, kiillotettu teräs, harjattu messinki (PVD), kiillotettu 
messinki (PVD) ja mattamusta. Saatavana antimikrobisella Bio-
Cote®-pinnoitteella.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA HYÖDYT

Kompakti SALTO NEO -sylinteri on suunniteltu 

asennettavaksi oviin, joihin ei ole mahdollista tai joihin 

ei tarvitse asentaa elektronista, painike-mallista lukijaa 

(palvelinkaapit, portit, lokerot, kalustelukot, rullaovet 

jne.). Sylinteriä on saatavana useita malleja sekä sisä- 

että ulkokäyttöön ja useisiin eri standardeihin niin 

Euroopan, Aasian kuin Amerikan markkinoillekin.

SALTO NEO -sylinteri on suunniteltu tehokkaaksi, sillä 

se vähentää energiankulutusta entistäkin alhaisemmalle 

tasolle. Uuden teknologian ansiosta yksillä alkaliparis-

toilla voidaan suorittaa jopa 130 000 avaustapahtu-

maa. Lisäksi järjestelmän valmiustilan virrankulutus 

on entistäkin pienempää ja tämän myötä paristojen 

käyttöikä pidentyy huomattavasti.

SALTO NEO -sylinterin avulla järjestelmän hallinnoijat 

ja käyttäjät pääsevät hyötymään avaimettoman kulun 

eduista. Varusta kiinteistösi elektronisella SALTO NEO 

-sylintereillä ja vastaanota aktiviteettitietoja käytännössä 

katsoen mistä tahansa rakennuksen kulkupisteestä.

SALTO NEO 
-ELEKTRONISET SYLINTERIT

SUUNNITELTU MILLE TAHANSA 
STANDARDIOVELLE
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SALTO INTEGROITAVA LUKIJA WRDXP

Suunniteltu integroitavaksi hissipaneeleihin, 

elektronisiin puomeihin, ovipuhelimiin, 

pyöröportteihin tai muihin elektronisiin 

portteihin. Lukija tarvitsee lähelleen 

"ikkunan" lukija-antennin signaalia varten.

Suunniteltu sopimaan yleisimpien kytkentärasioiden 

kanssa, jolloin asennus on nopeaa ja helppoa.

Moderni muotoilu ja selkeät LED-signaalit viimeisimpään 

teknologiaan yhdistettynä. Täysin tiivis ratkaisu, joka soveltuu 

vaativiinkin olosuhteisiin.

Kulkutunnisteen, pilvipalvelun ja lukijan välinen viestintä on 

salattua ja suojattua.

Soveltuu ulkokäyttöön — IP66-luokitus. Lukija on suojattu 

kaksiosaisella, vesitiiviillä kotelolla.

Laaja valikoima malli- ja värivaihtoehtoja: kartion mallinen vai 

suoraseinäinen kotelo, valkoinen tai musta jne.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA HYÖDYTEDISTYKSELLINEN 
KULUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ

SALTO tarjoaa laajan valikoiman seinälukijoita, jotka 

yhdessä SALTO KSn ovipäätteiden kanssa tarjoavat 

kulunhallintaratkaisun oviin, joihin ei voida asentaa 

itsenäistä painikemallin lukijaa/lukkoa tai elektronista 

sylinteriä. Näitä sovelluksia ovat muun muassa 

portit, liukuovet, puomit ja sähkölukolla varustetut 

kulkupisteet, joita on hallittava reaaliajassa.

Mallivalikoima sisältää niin kapean profiilin lukijoita 

kuin integroitavia paneelilukijoita, joita voidaan asentaa 

esimerkiksi ovipuhelinjärjestelmien kanssa.

SEINÄLUKIJAT JA  
OVIPÄÄTTEET

SALTO SEINÄLUKIJA| WRDBEXK SALTO KAPEA SEINÄLUKIJA | WRDB0MX

SALTO KS -seinälukijassa yhdistyvät 

huippumuotoilu ja tekninen tehokkuus.

Lukija on mahdollista saada myös 

näppäimistöllä

SALTO KS -kapea seinälukija on suunniteltu 

asennettavaksi hisseihin, liukuoviin, 

elektronisiin portteihin tai muihin kapean 

profiilin kulkupisteisiin, joissa ei ole riittävästi 

tilaa tavallisen seinälukijan asentamista 

varten.
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EUROOPPALAINEN DIN-LUKKORUNKO| ANS-LUKKORUNKO | LA1T

DIN-standardien kanssa yhteensopiva laajan 

toimintovalikoiman sisältävä lukkorunko, 

jonka avulla vahvistat jo valmiiksi turvallista 

kulunhallintaratkaisuasi.

Suunniteltu erityisesti oviin, joissa tarvitaan 

ANSI-lukkorunkoa sertifikaatin ANSI A 

156.13 luokka 1 -standardin mukaisesti. 

Voidaan käyttää myös hotelliympäristöissä 

integroitujen elektronisten tunnistimiensa 

ansiosta

LUOTETTAVA JA 
ÄLYKÄS OVIEN 
LUKITUSJÄRJESTELMÄ

SALTO tarjoaa laajan valikoiman 

lukkorunkoja oven turvallisen lukituksen 

varmistamiseksi.  Tarvitsetpa sitten 

europpalaista DIN-lukkorunkoa puisiin 

tai kapean profiilin oviin, ANSI- tai 

skandinaavista lukkorunkoa, SALTOn 

valikoimista löydät tarvitsemasi 

lukitusratkaisun.

Laajan lukkorunkovalikoiman ansiosta 

voit asentaa SALTOn elektroniset lukijat 

ja sylinterit erilaisiin oviin turvallisuudesta 

tinkimättä.
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Suunniteltu yhteensopivaksi markkinoiden yleisimpien 

standardimallisten hätäuloskäyntiovien kanssa.

Jo käytössä oleviin hätäuloskäynteihin voidaan asentaa 

jälkikäteen itsenäinen elektroninen kulunhallintajärjestelmä. 

Järjestelmä koostuu oven toisella puolella olevasta 

pitkäkilpilukijasta, sovitinsarjasta (KPB) ja paniikkipuomista (voi 

olla myös jo käytössä oleva ratkaisu).

Tiedonsiirto käyttäjän kulkutunnisteen, pilvipalvelun ja 

sähkölukon välillä on salattua ja suojattua.

Paristokäyttöisyys: Tieto paristojen alhaisesta varaustilasta 

saadaan SALTO KS -ohjelmistoon reaaliajassa.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA HYÖDYTHUIPPUTEKNOLOGIAA 
TAKUUVARMAAN TURVAAN

SALTOn pitkälle kehitetyt exit-ratkaisut mahdollistavat 

poistumistiepuomeilla varustettujen hätäuloskäyntien 

hallinnoimisen innovatiivisella, langattomalla ja 

sähköisellä älylukitusjärjestelmällä.

Langattomat SALTO KS -lukijat voidaan asentaa yli 

60 yleisimmän ja suosituimman paniikkipuomimallin 

kanssa sovitinsarjojen avulla.

EDISTYKSELLISET 
POISTUMISTIEPUOMIT JA 
LUKKORUNGOT

XS4 EXIT-PUOMI | PBEXX00 XS4 EXIT-PUOMI - ADAPTERISARJA| KPBXXXS4 PANIIKKIPUOMI - TYÖNTÖ | PBF110

SALTO KS PBE900 -puomissa yhdistyvät 

korkeimmat turvallisuusstandardit ja 

helppokäyttöisyys. Se sopii jokaiseen 

rakennukseen modernin ja esteettisen 

muotoilunsa ansiosta.

SALTO KS KPB -adapterisarjojen avulla 

pitkäkilpilukijat voidaan asentaa olemassa 

oleviin EXIT-puomeihin.

SALTO KS PBF110 -puomi on suunniteltu 

korkeaa turvallisuustasoa vaativiin 

hätäuloskäynteihin. SALTO XS4 PBF110 

-sarjan EXIT-puomit ovat UL-listattuja ja ne 

on sertifikoitu ANSI A156.3, 2001 luokka 1 

-standardin mukaisesti.
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SELAIN- JA MOBIILISOVELLUS

SALTO KS on kaikenkattava ratkaisu eri tyyppisiin 

tiloihin, koska kulkuoikeuksia voidaan määrittää tai 

poistaa nopeasti.  

SALTO KS tarjoaa älykkään kulunhallintaratkaisun 

yrityksellesi. Asennus on helppoa ja järjestelmän 

hankinta sekä hallinta kustannustehokasta – ja 

järjestelmä laajenee liiketoimintasi mukana. 

Järjestelmänvalvojat voivat hallinnoida kaikkien 

käyttäjien kulkuoikeuksia välittömästi ja 

kätevästi helpolla ja intuitiivisella, pilvipohjaisella 

kulunhallintaportaalilla.

Hallinnoi käyttäjien avaimia, ovia, seuraa 

kulkutapahtumia ja määritä eri kulkuoikeusryhmiä miltä 

tahansa laitteelta missä ja milloin haluat.

HALLINNOI KULKUOIKEUKSIA MISSÄ JA 
MILLOIN TAHANSA

SALTO KS -mobiilisovelluksella SALTO KS:n käyttäjät voivat 

hallinnoida ja seurata ovien käyttöä kaikissa SALTO KS 

-järjestelmissään reaaliajassa: 

 

— Avaa ovia pyyhkäisemällä älylaitteen ruutua. 

— Estä / ota käyttöön käyttäjien tägejä. 

— Valvo kaikkien järjestelmien jokaisen oven tapahtumia.  

— Avaa ovia sekä estä käyttäjiä Touch ID:llä.

KULKUTAPAHTUMAT HÄLYTYKSET MOBIILIAVAIN

Tarkastele kaikkia 

kulkutapahtumia 

ja avaa valitsemasi 

ovi etäyhteydellä.

Saat tiedon kaikista 

aktiviteeteista 

viesteinä ja 

ilmoituksina.

Lähetä tai vastaanota 

mobiiliavain, jolla oven 

tai portin voi avata 

puhelinta näyttämällä.

MOBIILISOVELLUS:
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TAPAHTUMAT

Reaaliaikaista kulunhallintaa ympäri 

vuorokauden

Seuraa kaikkea kulkutoimintaa ympäri 

vuorokauden reaaliajassa miltä tahansa 

laitteelta. SALTO KS -järjestelmän avulla 

lukkoihisi liittyvät tapahtumat ovat 

täysin tarkkailtavissa. Selainsovelluksen 

kautta voit määrittää vastaanottavasi 

sähköposti- tai pikailmoituksia 

tietyistä tapahtumista, kuten hylätyistä 

kulkuyrityksistä, auki jätetyistä ovista tai 

paristojen varaustason pienenemisestä.

KULKURYHMÄT

Kulkuoikeussuunnitelmat

Käyttäjät tarvitsevat erilaisia 

kulkuoikeuksia, jolloin he usein 

kuuluvatkin johonkin kulkuryhmään. 

Rajoita ryhmän kulkuoikeudet koskemaan 

vain tiettyjä kulkupisteitä ja tiloja vain 

tiettyihin aikoihin.

KÄYTTÄJÄT

Kulunhallintaa kulkuoikeuksien ja 

käyttäjäroolien avulla

Luo ja kutsu käyttäjiä toimipaikkaasi vain 

muutamalla helpolla vaiheella. SALTO KS 

- selainsovelluksessa voit määrittää 

kunkin käyttäjän roolin:  

– omistaja/admin-käyttäjä  

– superkäyttäjä/peruskäyttäjä. 

Määritä, mistä ovista, ja milloin, käyttäjä 

voi kulkea ja mitä muita oikeuksia 

käyttäjällä on:  

– etäavaus  

– offline-kulku 

– päiväkäyttötila. 

 

SALTO KS -järjestelmällä 

kulkusuunnitelmien laatiminen on 

täydessä hallinnassasi. 

USEITA ERI KIINTEISTÖJÄ

Hallinnoi eri kohteita

SALTO KS tarjoaa helpon tavan luoda 

ja hallita yrityksen eri rakennuksissa 

sijaitsevia ovia. Yksinkertaista käyttäjien 

kulkuoikeuksien hallintaa.

Keskitä kiinteistöjen hallinta yhteen 

alustaan ja vastaa organisaation sisäisiin, 

vaihtuviin tarpeisiin pilvipohjaisen 

ja täysin langattoman SALTO KS 

-kulunhallintajärjestelmän avulla.

MITEN SELAINSOVELLUS TOIMII?
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JÄSENTEN HALLINTA

AUTOMAATTINEN LASKUTUS JA MAKSUT

KOKOUSTILOJEN HALLINTA

RAPORTIT TÄRKEIMMISTÄ  
LIIKETOIMINNAN MITTAREISTA

OFFICERnD

OfficeRnD on hallintaohjelmisto, joka 

auttaa coworking-toimijoita ja jaettujen 

työtilojen tarjoajia automatisoimaan 

operatiivista toimintaa, maksimoimaan 

tuottavuutta ja parantamaan 

asiakaskokemusta. 

INTEGROI SALTO KS OSAKSI 
HALLINTATYÖKALUJASI.

Osana pilvipohjaista ja langatonta SALTO KS -lukitusratkaisua KS Connect 

-konsepti tarjoaa mahdollisuuden integroida kolmannen osapuolen 

ohjelmistoja SALTO KS -alustan kanssa. 

Kun yhdistät SALTO KS -järjestelmän esimerkiksi coworking-tilojen 

hallintatyökaluun, jäsenet voivat varata tiloja ja kulkea ovista yhdellä 

sovelluksella. Jäsenet voivat vastaanottaa mobiiliavaimensa varauksen 

yhteydessä määrittämällä varaukselle päivämäärän ja aikavälin. 

Henkilökuntasi voi keskittyä olennaiseen ja tarjota tilojen käyttäjille parhaan 

mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jätä ovien avaaminen ja käyttötietojen 

raportoiminen SALTO KS -järjestelmälle!

HYÖDYNNÄ INTEGRAATIOITA

LASKUTUS JA VERKKOMAKSUT

NEXUDUS

Nexudus on yksi johtavia coworking-alan 

hallintatyökalujen tarjoajia, sillä se 

tarjoaa markkinoiden kattavimman 

hallintakokonaisuuden mitä tulee tilojen 

hallintaan. 

VARAUKSET JA TAPAHTUMAT

CRM-JÄRJESTELMÄ

KIRJAUTUMINEN JA KULUNHALLINTA

RAPORTIT

Automaattinen pääsy 
kokoushuoneisiin on 
mahtavaa! SALTO KS 
‑integraatio säästää paljon 
aikaa rekisteröidessämme 
uusia käyttäjiä! 

— 
Balster van Duijn 
Wheelhouse, Amsterdam
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VASTAANOTTOPALVELU

BISNER

Bisner tarjoaa räätälöidyn coworking-

alustan yhteisön hallintaan, tilojen 

markkinointiin ja viestintään jäsenten 

kanssa.

ONLINE-VARAUKSET

MYYNTIRESKONTRA

AVAINTENLUOVUTUS TAI VIERAIDEN 
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

UUSASIAKASHANKINTA JA 
ANALYTIIKKA

VARAUKSET

COHERENT

Coherent on coworking-tilojen 

hallinnan all-in-one -työkalu, joka 

auttaa kaikessa aina laskutuksesta 

ja maksujen käsittelystä varauksiin ja 

resurssienhallintaan.

AUTOMAATTINEN LASKUTUS

JOUSTAVAT JÄSENYYDET

KULUNHALLINTA

AUTOMAATTINEN LASKUTUS

ZAPFLOOR

Hallintaohjelmisto coworking-tiloille. 

ZapFloor sisältää kaikki tarvittavat 

työkalut tilojen tehokkaaseen hallintaan – 

keskity itse olennaiseen.

KOKOUSTILOJEN HALLINTA

OPERATIIVISTEN TOIMINTOJEN 
TYÖKALUT

TAPAHTUMAT JA YHTEISÖN HALLINTA
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SUUNNITTELE OMA OVESI

RÄÄTÄLÖI OVESI MIELTYMYKSIESI 
MUKAISEKSI ELEKTRONISELLA ÄLYLUKOLLA

Valitse elektronisen lukon malli sekä ovityyppi ja räätälöi SALTO-ovesi 

valitsemillasi väreillä, tyyleillä ja painikevaihtoehdoilla käyttämällä SALTO 

MyLock -työkalua. 

Innovatiivisen MyLock-työkalun avulla voit helposti esitellä, miltä 

loppukäyttäjän valitsemat lukitusratkaisut näyttävät todellisuudessa. 

Käyttäjä valitsee haluamansa lukkomallin ja tämän jälkeen määrittää ja luo 

kaikilta osin yksilöllisen oven.

SALTOn uusin 
innovaatio tuo 
kulunhallintamarkkinoille 
ainutlaatuisen työkalun.

https://mylock.saltosystems.com
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VALITSE ELEKTRONISEN 
ÄLYLUKON MALLI 
 
Valitse elektronisten älylukkojen malleista suosikkisi 

(ANSI, eurooppalainen tai skandinaavinen standardi) ja 

luo räätälöity ja täysin yksilöllinen ovi.

VALITSE OVEN TYYPPI JA 
PAINIKEMALLI 
 
Valitse sopiva ovi, tyyli, painikemalli ja lukkorunko.

OTA YHTEYTTÄ 
 
Lähetä meille valitsemasi kokonaisuus, kysy meiltä 

lisätietoja tai pyydä demoa.

LATAA JA TALLENNA ASETUKSESI 
 
Kun ovikokoonpano on valmis, voit tallentaa sen ja 

vertailla sitä aiemmin määritettyihin lukkomalleihin. Voit 

myös tallentaa mallin PDF-tiedostoksi.
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