Assa

Klucz do Twojego Bezpieczeñstwa

An ASSA ABLOY Group company

1

Jakoæ i funkcjonalnoæ
Spó³ka ASSA ABLOY Poland nale¿y do miêdzynarodowego koncernu
ASSA ABLOY AB - najwiêkszego na wiecie producenta zamków
mechanicznych, elektronicznych oraz systemów kontroli dostêpu.
Tworzymy i instalujemy zabezpieczenia mechaniczne, elektromechaniczne
oraz elektroniczne w biurowcach, budynkach u¿ytecznoci publicznej,
apartamentach i domach prywatnych.
Dowodem najwy¿szej jakoci naszych produktów jest ich zastosowanie
w najbardziej znanych i wymagaj¹cych doskona³ej ochrony budynkach
zarówno w Polsce jak i na ca³ym wiecie.
Od wielu lat dynamicznie rozwijamy siê w kraju a zdobyte
dowiadczenie owocuje wspó³prac¹ z najlepszymi architektami,
inwestorami,producentami stolarki drzwiowej oraz firmami
kompleksowo wyposa¿aj¹cymi budynki w systemy automatyki
i ochrony.

W Polsce ASSA obecna jest miêdzy innymi w:









Sejmie i Senacie,
budynku Biblioteki Narodowej,
budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,
gmachu S¹du Najwy¿szego,
gmachu Gie³dy Papierów Wartociowych,
budynku Warszawskiego Centrum Finansowego,
Pa³acu Kultury i Nauki,
bankach,

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Lista referencyjna

Centrum Gie³dowe
Warszawa

Centrum Bankowe
Kaskada
Warszawa

WFC
Warszawa

Centrum Atrium
Warszawa

Siedziba firmy 3M
Warszawa

Biblioteka UW
Warszawa

Pa³ac Kultury i Nauki
Warszawa

Oriflame
Warszawa

IKEA Al. Jerozolimskie
Warszawa

Sejm RP
Warszawa

Muzeum Narodowe
Warszawa

S¹d Najwy¿szy
Warszawa
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Cylindry Assa
Cylinder jest najwa¿niejsz¹ czêci¹ zamka,
bowiem to on pozwala wybraæ odpowiedni
dla danego obszaru poziom zabezpieczenia.
Assa posiada w swojej ofercie unikalne
rozwi¹zanie, polegaj¹ce na po³¹czeniu w ramach
jednego systemu klucza g³ównego "Master Key",
ró¿nych pod wzglêdem konstrukcji cylindrów.
Rozwi¹zanie takie jest bardzo elastycznie i wygodne,
a przede wszystkim bezpieczne.
Cylindry okr¹g³e, owalne i wk³adki typu "euro" ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ nie tylko kszta³tem, ale równie¿ iloci¹
i u³o¿eniem zapadek.
Dzisiaj rodzina cylindrów ASSA Twin  zawiera cylindry
typu Combi , Global , Multi  i Pro .

Kontrola Klucza
Dewiz¹ naszej firmy jest poszukiwanie jak
najlepszych rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych w przysz³oci
rozbudowê systemów zabezpieczeñ ASSA, których
cech¹ wspóln¹ bêdzie gwarantowana jakoæ i
funkcjonalnoæ.
Ochrona i kontrola klucza jest niezmiernie wa¿na w
dzia³aniach maj¹cych na celu uszczelnienie systemu
ochrony budynku (obiektu).
Assa opracowa³a unikaln¹ koncepcjê kontroli klucza.

Absolutna Kontrola Klucza
Klucze surowe Assa o zastrze¿onym profilu znajduj¹ siê pod cis³¹ kontrol¹ od chwili
zejcia z linii produkcyjnej do momentu dociêcia ich wed³ug wymaganego kodu i
przekazania klientowi, który wraz z kluczem otrzymuje metryczkê kodow¹
niezbêdn¹ do wykonania duplikatu klucza.
Jest to mo¿liwe tylko w g³ównej centrali naszej firmy.
Klucz nie jest dorabiany na podstawie wzoru. Ka¿dy klucz posiada swój w³asny niepowtarzalny numer.

Wzmo¿ona Kontrola Klucza
Na tym poziomie bezpieczeñstwa na podstawie metryczki klucza mo¿liwe jest
wykonanie duplikatu klucza w Autoryzowanym Centrum Zabezpieczñ Assa.

Ograniczona Kontrola Klucza
Spe³niona jest w formie podstawowej w zwi¹zku z mo¿liwoci¹ naciêcia klucza
na podstawie przedstawionego wzorca. Ten poziom dotyczy kluczy nie
chronionych patentem oraz nie spe³niaj¹cych wymagañ odpornoci w klasie C.
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Zamki Assa
Zamki standardowe
Do tej grupy zamków zalicza siê zamki klasyczne o wszechstronnym
zastosowaniu, ró¿nych pod wzglêdem spe³nianych funkcji, ale o tych
samych parametrach technicznych oraz zamki wzmocnione Heavy
Duty, których kasety s¹ specjalnie przygotowane do wykorzystania w
obszarach szczególnie nara¿onych na forsowne u¿ywanie i surowe
warunki. Nowa linia produktów z tej serii posiada blachê czo³ow¹
wykonan¹ ze stali nierdzewnej oraz jeszcze bardziej wzmocnion¹
konstrukcjê zamka.

Zamki w¹skoprofilowe
Cech¹ charakterystyczn¹ tych zamków jest mo¿liwoæ wymiany kaset
pod k¹tem zmiany funkcji drzwi bez koniecznoci zmiany otworowañ
Stosowane do drzwi profilowych.

Zamki elektromechaniczne
Sterowane i kontrolowane przy pomocy pr¹du. Ta grupa obejmuje
wersje wzmocnione, klasyczne i w¹skoprofilowe. Ka¿dy z tych
produktów zastosowany we wspó³pracy z systemem kontroli dostêpu
zapewnia maksymalne bezpieczeñstwo i wygodê.

Zamki typu EURO
Ta linia zamków EURO (symetrycznych) oraz zamków DIN wed³ug
normy 18 251 przystosowana jest do cylindrów profilu europejskiego.
Zamki te posiadaj¹ blachê czo³ow¹ wykonan¹ ze stali nierdzewnej,
dziêki czemu s¹ wysoce antykorozyjne.
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Zamki elektromotoryczne Assa
Assa w swej bogatej ofercie ma równie¿ produkty
elektroniczne, takie jak zamki solenoidowe, zamki
elektromotoryczne, standardowe lub z mikroswichem,
zaczepy elekromagnetyczne oraz zamki szyfrowe.

○ ○Zamki
○ ○solenoidowe
○○○

Assa 8025

W rodzinie zamków solenoidowych Assa wystêpuj¹
rozwi¹zania wygodne i funkcjonalne w pracy dziennej
oraz jako dodatkowe zamkniêcia "nocne". Zamki te
dzia³aj¹ jako samodzielne urz¹dzenia elektryczne lub w
kombinacji dzia³ania elektryczno - mechanicznego.
Zamki z czujnikami (z mikroswiczem)
Istnieje mo¿liwoæ przygotowania zamków
mechanicznych standardowych, w¹skoprofilowych oraz
kaset Euro wyposa¿onych w czujniki ró¿nego typu
np. stanu zaryglowania, zamkniêcia. Te w³anie funkcje
zapewniaj¹ pe³n¹ kontrolê stanu zamka i drzwi.

Assa 8000

Zaczepy elektromagnetyczne
Produkty te produkowane s¹ przez firmê SOLID ABproducenta zabezpieczeñ elektronicznych i systemów
kontroli dostêpu.
Zaczepy ( rygle) elektromagnetyczne charakteryzuj¹ siê
bardzo du¿¹ niezawodnoci¹ i trwa³oci¹, dziêki
zastosowaniu odpowiednich materia³ów oraz oryginalnej
konstrukcji.
Oferujemy bardzo bogat¹ paletê rygli elektromagnetycznych, które zale¿nie od potrzeb mog¹ byæ zamkniête
lub otwarte przy braku pr¹du.
Polecamy równie¿ rygle z czujnikiem, wykorzystywane np.
do systemu alarmowego.

Assa 5141

○○○○○○○○○○○○○○

Zamki szyfrowe

○ Urz¹dzenia
○ ○ ○ te○równie¿
○ produkowane s¹ przez firmê

Solicode 210
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SOLID AB i doskonale wspó³pracuj¹ z naszymi zamkami
mechanicznymi jako zabezpieczenie np.:drzwi
wejciowych. Najbardziej popularny model to Szyfrator
SOLICODE 210, który umo¿liwia zapamiêtanie siedmiu
kodów 4- lub 6 cyfrowych, blokada po kilkurazowym
wybraniu b³êdnego kodu, kod czasowy (wa¿ny do 9 dni),
programowany z lokalnej klawiatury, nieulotna pamiêæ.

Zamki Przemys³owe Assa

Assa Desmo 8920

Zamki przemys³owe
Assa zapewnia bogaty
wybór zamków
przemys³owych
zró¿nicowanych pod
wzglêdem kszta³tu i wielkoci. Znajduj¹ one
zastosowanie przy zamykaniu mebli oraz ró¿nego typu
urz¹dzeñ takich jak szafki depozytowe, dystrybutory
paliwa a tak¿e parkometry.
Nasze zamki posiadaj¹ niezwykle solidn¹ konstrukcjê,
zapewniaj¹c wysoki poziom bezpieczeñstwa.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Zamki wrzutowe
W rodzinie przemys³owych systemów zamykania Assa
na uwagê zas³uguj¹ zamki wrzutowe na monety lub
¿etony. Bilon mo¿e zostaæ zwrócony lub zatrzymany.
Znajduj¹ zastosowanie w supermarketach, stacjach
metra oraz miejscach gry i rozrywki.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

K³ódki
Assa oferuje szereg k³ódek bêbenkowych, które w
zale¿noci od zastosowanego cylindra, korpusu oraz
szekli (pa³¹ka) znajduj¹ rozmaite zastosowanie.
K³ódki mog¹ byæ zamykane kluczem lub zatrzaskiwane.
Najodporniejsze k³ódki maj¹ korpus wyt³aczany w
mosi¹dzu i chromowany na czarno a stalowy,
nierdzewny pa³¹k ma rednicê 6mm. Dodatkowym
zabezpieczeniem jest os³ona cylindra k³ódki chroni¹ca
przed deszczem oraz gumowy odbój zak³adany w celu
ochrony drzwi lub bramy przed mechanicznym
uszkodzeniem.
Wszystkie typy k³ódek mog¹ byæ przygotowane w
systemie "Master Key".

Assa 290232

Assa 4641

○○○○○○○○○○○
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Klamki i okucia Assa
Assa, koncentruj¹c siê na potrzebach swoich
klientów w zakresie bezpieczeñstwa, doskonali tak¿e
wzornictwo i s³u¿¹ce mu technologie.
Zawsze powiêcamy wiele uwagi estetyce i
funkcjonalnoci zarazem, dziêki czemu nasze
produkty mo¿na znaleæ w ambasadach, budynkach
rz¹dowych i publicznych a tak¿e biurach i obiektach
przemys³owych na ca³ym wiecie.

Nasze klamki i okucia wspó³graj¹ z charakterem i
stylem wnêtrz dziêki pracy uznanych stylistów. Wzór
odgrywa tu wa¿n¹ rolê, jednak kszta³t musi byæ tak
zaprojektowany, aby by³ wygodny dla u¿ytkownika, a
doskona³a jakoæ zapewni³a d³ugie ¿ycie wyrobu.
Klamki typ EPOK
Klamki nale¿¹ce do serii Epok inspirowane s¹ ró¿nymi
okresami historycznymi, gdzie dawny styl przeplata siê
z nowoczesnym myleniem.
Dostêpne modele Assa 1899, 1905, 1918, 1923, 1930,
1949 oraz 1956 odlewane s¹ z mosi¹dzu i posiadaj¹
sprê¿ynê wzmacniaj¹c¹. Od zewn¹trz chronione s¹
przed odkrêceniem lepymi nakrêtkami, wykonanymi
w kolorze rozet.
Proponujemy nastêpuj¹ce wykoñczenia: niklowe z
po³yskiem, chromowe z po³yskiem i matowe, mosi¹dz
polerowany i matowy oraz oksydowane na ciemny br¹z.

○○○○○○○○○○○○

Assa 1899

Klamki typ KLASYCZNY
Z tej serii oferujemy Pañstwu klamki
charakteryzuj¹ce siê naturaln¹ elegancj¹ i
klasycznym kszta³tem. Wszystkie modele
wyposa¿one s¹ w sprê¿ynê wspomagaj¹c¹,
umieszczon¹ pod rozet¹. Takie rozwi¹zanie
skutecznie pomaga w utrzymaniu przez klamkê
pozycji poziomej.
Standardowa d³ugoæ kwadratów przeznaczona jest do
instalacji na drzwiach o gruboci od 40-57mm. Przy
drzwiach grubszych klamki wyposa¿one s¹ w kwadraty
odpowiedniej d³ugoci.
Standardowe wykoñczenia: nikiel, chrom b³yszcz¹cy,
mosi¹dz polerowany i matowy oraz oksydowane na
ciemny br¹z.
Klamki ze STALI NIERDZEWNEJ
Dostosowuj¹c siê do wspó³czesnych potrzeb i
kierunków w dziedzinie wykoñczeñ, oferujemy tak¿e
produkty wykonane ze stali nierdzewnej.
Te lekkie i modernistyczne klamki ze swoj¹
konkretn¹ lini¹ pasuj¹ do wnêtrz urz¹dzonych w
zimnych, rygorystycznym stylu, np. do szpitali, szkó³,
bibliotek.
W grupie produktów wykonanych ze stali nierdzewnej
znajd¹ równie¿ Pañstwo uchwyty drzwiowe, os³ony
cylindrów oraz dwignie antypaniczne.

○○○○○○○○○○○○
Assa 640

○○○○○○○○○○○○

Assa 8650
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Samozamykacze Assa
W bogatej ofercie Assa znajduj¹ siê równie¿
samozamykacze drzwiowe. Ponad 80 lat
dowiadczeñ zwi¹zanych z technik¹ automatycznego
zamykania drzwi pozwoli³o na osi¹gniêcie wysokiej
jakoci produkowanych przez nas urz¹dzeñ.
Bezobs³ugowe samozamykacze Assa kontroluj¹ ruch
skrzyd³a drzwiowego w pe³nym zakresie jego pracy,
gwarantuj¹c ciche i doskona³e zamkniêcie.

Ró¿norodne akcesoria zapewniaj¹ dogodny monta¿
oraz konfiguracjê zgodn¹ z oczekiwaniami.
Kszta³t i materia³y wykorzystane w konstrukcji
ka¿dego samozamykacza zosta³y tak dobrane, by
zapewniæ niezawodn¹ pracê w najtrudniejszych
nawet warunkach.
Korpus samozamykacza wykonany jest z aluminium.
W uproszczeniu sposób dzia³ania oparty jest na
hydraulicznej amortyzacji i stabilizacji przesuwu t³oka
poruszanego ko³em zêbatym ramienia przy wspó³pracy
ze sprê¿yn¹. Prêdkoæ pocz¹tkowa i koñcowa w fazie
domkniêcia drzwi jest regulowana.

Assa D20

Assa D40

Assa D30

Samozamykacze Assa
dostêpne s¹ w czterech
podstawowych kolorach:
srebrnym, bia³ym, br¹zowym
i w mosi¹dzu.

Assa D40 Fire
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Urz¹dzenia antypaniczne Assa
Assa oferuje Pañstwu szeroki wachlarz produktów stosowanych w sytuacjach
ucieczki z zamkniêtego i zagro¿onego obszaru. Aby unikn¹æ dramatycznych chwil,
spowodowanych po¿arem czy zadymieniem, nale¿y wyposa¿yæ drzwi w
specjalistyczne zamki i urz¹dzenia.

Assa 179

Wyjcia ewakuacyjne.
W tej grupie oferujemy Pañstwu zamki i
urz¹dzenia specjalistyczne przeznaczone do drzwi z funkcj¹
ewakuacyjn¹. Najbardziej popularny jest zamek wpuszczany
Assa 179 wraz z szyldem "emergency" stosowany w
budynkach u¿ytecznoci publicznej takich jak biura, szko³y,
sklepy, hotele i.t.p.
Assa 179 jest zgodny z Europejsk¹ Norm¹ EN 179.

Dwignie antypaniczne.
Bezwzglêdnym warunkiem dzia³ania
urz¹dzeñ antypanicznych jest mo¿liwoæ
odblokowania drzwi jednym ruchem rêki. Dwignie
Assa 1125 i Assa 1130 wyposa¿one s¹ w zamek z
hartowanym ryglem, ³¹cz¹c dwie bardzo wa¿ne
funkcje: zabezpieczenie obiektu i wyjcie awaryjne
zapewniaj¹ce mo¿liwoæ szybkiej i bezpiecznej
ucieczki.
Urz¹dzenia antypaniczne mog¹ byæ zastosowane w
drzwiach jedno- lub dwuskrzyd³owych, z
wykorzystaniem zarówno zamków klasycznych jak i
w¹skoprofilowych.
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Assa 1125,
Assa 1125:1

Assa 1130,
Assa 1130:1

Zawiasy Assa
W naszej bogatej ofercie dotycz¹cej okuæ oraz
akcesorii do drzwi i okien znajd¹ równie¿ Pañstwo
zawiasy wykonane z ró¿nych materia³ów z
wykoñczeniami metalicznymi lub pow³ok¹
proszkowan¹.
Ze wzglêdu na zastosowanie zarówno do drzwi
wewnêtrznych jak i zewnêtrznych, materia³ (cynk,
chrom), z którego wykonane s¹ zawiasy jest odporny
na wahania temperatury i charakteryzuje siê wysok¹
antykorozyjnoci¹.
Dostosowuj¹c siê do wspó³czesnych potrzeb i
kierunków w dziedzinie wykoñczeñ oferujemy tak¿e
produkty wykonane ze stali nierdzewnej i
oksydowane na ciemny br¹z.

Assa 3244

Assa 3228-02

Assa 3228-30
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SZWEDZKIE ZAMKI
NAJWY¯SZEJ KLASY
BEZPIECZEÑSTWA
ATESTY:
INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ I POLICJI

SIIEDZIBA G£ÓWNA:
ASSA ABLOY Poland Sp.z o. o.
05-092 £omianki
ul.Warszawska 76
TEL. +48 (0) 22 751-53-54/55
FAX. +48 (0) 22 751-53-56
e-mail: assa.abloy@assaabloy.com.pl
www.assaabloy.pl
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