Sınıflandırma: Genel
dormakaba Türkiye - Pazarlama
İstanbul, 05.04.2020

İşinizin başarısı için güvenlik.
Ofisler için akıllı geçiş çözümleri.

Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Yeni fikirlerin oluşması için mekanlar nasıl şekillendirilir?
Kontrollü geçiş ile…
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Tüm talepler için özel çözümler
Mülkiyet Koruması
Genişletilmiş koruma tedbirleri ile
artırılmış bina güvenliği
Kontrollü Araç Geçişleri
Araç, yaya trafiği ve park yerlerinin
yönetilmesi
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Bina Güvenliği
Ana ve yan bina girişlerinin kontrolü ile
kullanıcı trafiğinin yönetilmesi

Koridorlar ve Geçiş Alanları
Değişken ihtiyaçlara göre erişim
noktalarında güvenliğin sağlanması

Engelli Erişimi
Engelsiz geçiş için bir çok alternatif
sunan çözümler

Yüksek Güvenlik
Girişlerde ve güvenliğe ihtiyaç duyulan
alanlarda korumanın artırılması

Personel Ofislerine Kontrollü Geçiş
Kullanıcı Merkezli Yetkilendirme

Erişilebilir WC’ler
Konforlu kullanımın artırılmasına
yönelik otomatik kapı sistemleri

İç Mekan Güvenliği Çalışanlar ve
ziyaretçiler için akıllı geçiş kontrol
çözümleri

Ofislerde Tasarım Bütünlüğü
Tasarım merkezli, esnek oda
sistemleri

Servis
Geçiş sistemlerine yönelik oluşturulan
planlama ve bakım süreçlerini
kapsayan servis sistemleri
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Mülkiyet Koruması

Sizin Talepleriniz

• Güvenilir emniyet için artırılmış güvenlik
• Yaya trafiği, vardiyalı çalışma, ziyaretçi ve teslimat
kontrolü vb. kapsayan bütüncül geçiş kontrol
sistemleri
• Entegre Geçiş Kontrol Çözümleri
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Mülkiyet Koruması
Çözümlerimiz
• Çit sistemine entegre edilmiş turnikeler-güvenilir emniyet için
• Yaya trafiği için geçiş kontrol çözümleri
• Dış mekandan ek araç giriş noktaları için ana geçiş kontrol sistemine entegre
yazılım tabanlı kontrol sistemleri: bariyer sistemleri, araç park yeri ve yer altı
otoparkları
• Modular access components that can be seamlessly integrated in the
property structure and work organisation
Uzaktan kayıt üniteli kart okuyucu

90 02 PIN kodlu kart okuyucu

Geçiş
Sistemleri

Kentaur turnikeler
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Kapı
Donanımları

Elektronik Geçiş
& Veri

Cam
Sistemleri

Exos ziyaretçi modülü
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Mekanik
Anahtar
Sistemleri

Otel kilitleri

Servis

Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Kontrollü Araç Geçişleri: Park Yeri Yönetimi ve Trafik Yönetimi

Sizin Talepleriniz

• Verimli araç park yeri yönetimi
• Park alanları ve yer altı otopark girişleri için geçiş
kontrol çözümleri
• Park yerlerinin optimum seviyede kullanılması
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Kontrollü Araç Geçişleri: Park Yeri Yönetimi ve Trafik Yönetimi
Çözümlerimiz
• Kontrollü geçiş sistemine ek modül olarak entegre olan, ziyaretçi aracı ve
otopark yönetimi
• Zaman çizelgesi şeklinde otopark kullanım süresi gösterimi
• Var olan park kapasitesinin verimli kullanımı
• Geniş ağa sahip okuyucu ile trafik yönetiminin otomasyona bağlanması
• Analiz ve planlama için merkezi veri işlemesi
Kaba Exos park modülleri ile geçiş çözümleri

Geniş ağa sahip okuyucular ile geçiş çözümleri

Geçiş
Sistemleri

Kapı
Donanımları

Elektronik Geçiş
& Veri

Interior Glass
Systems

Yolcu trafiği için geçiş çözümleri
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Mechanical Key
Systems

Lodging
Systems

Servis

Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Bina Güvenliği

Sizin Talepleriniz

• Bina güvenliğini sağlamak: Ana ve yan bina
girişleri ile kritik güvenlik noktalarını kapsayan
tüm alanlarda
• Personel, ziyaretçi ve kargo gibi yetkilendirilen
geçiş noktalarında emniyeti ve güvenliği
sağlamak
• Acil kaçış rotalarında güvenliği sağlamak
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Bina Güvenliği
Çözümlerimiz
• Girişlerin güvenliği: Tesislere girişin sağlandığı her noktanın güvenliğinin ve
yönetiminin sağlanması
• Ziyaretçi, çalışan ve müteahhit firmalar için binaya ve kritik güvenlik
noktalarına geçişin yönetilmesi
• Yazılım tabanlı kontrol ile modüler geçiş kontrol sistemlerinin yanında
mekanik, elektromekanik ve elektronik kilit bileşenleri
• Güvenlik uyumlu acil durum kaçış rotası teknolojisi ile bina yapısının
korunması
Argus hızlı geçiş turnikeleri

Elektronik erişim medya içeriği ile geçiş kontrol çözümleri

• Şık ve enerji tasarruflu geçiş çözümleri, tüm yapılara ve tüm mimari tiplere
uygunluk

Geçiş
Sistemleri

KTV 4 Otomatik Döner Kapılar
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Kapı
Donanımları

Elektronik Geçiş
& Veri

Cam
Sistemleri

SafeRoute kaçış rotası güvenlik çözümleri
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Servis
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Bina Güvenliği

SafeRoute, yenilikçi kaçış rotası güvenlik sistemi.

• Acil durumda kapının hemen açılması ve kapının normal koşullarda
yanlış kullanımlarına karşın etkili koruma
• Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre genişletilebilir.
• EltVTR ve EN 13637 standartlarına uygunluk
• Yeni lisans modeli ile herhangi bir aboneliğe gerek kalmadan esnek
kullanım
• Tek tip ve kapsamlı donanımlar ile güvenlik planlaması
• Üst seviye güvenlik, kalite ve güvenilirlik
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Yüksek Güvenlik Alanları

Sizin Talepleriniz

• Üst düzey bina koruması
• Güvenliğe ihtiyaç duyulan alanlarda ve hassas
bölgelerde geçiş güvenliğinin sağlanması
• Yetkili insanlar için güvenilir kimlik tespiti

12

Sektörler / Proje Tipleri: Ofisler

5/4/2020

Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Yüksek Güvenlik Alanları
Çözümlerimiz
• Üst düzey güvenlik gerektiren hassas alanlar için maksimum güvenlik sistemleri
• Kullanıcı dostu geçiş ve cam elemanlar sayesinde yüksek transparanlık
• Geryon güvenlikli döner kapılar ve güvenlik turnikeleri:
• Kimlik doğrulama ve üst düzey güvenliğin, denetim ve görevli olmayan
girişlerde sağlanması (örn. yan girişler)
• Geçiş yetkilendirmesinin giriş izni verilmeden önce kontrol edilmesi
• Kişi, ölçek ve iç mekan monitör sistemi bazında artırılabilir birimler
• İzinsiz girişlere karşı sertifikasyon ve kurşun geçirmez seçenekler
Orthos güvenlik kabini

Biyometrik Okuyucu

• Orthos güvenlik kapıları (interlock) ile daha yüksek güvenlik seviyesi:
• Kilitlemede ek kontrol ve doğrulama
• Çalışanları yalnızca kart okuyucularla veya tuş takımlarıyla yetkilendirmekten;
güvenlik kapısı içindeki içindeki biyometrik sistemlerle kimliğin
doğrulanmasına kadar...

Geçiş
Sistemleri

Optik tek geçiş kontrolü: SRD Vision Geryon
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Kapı
Donanımları

Elektronik Geçiş
& Veri

Cam
Sistemleri

Geryon güvenlikli döner kapı
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Sistemleri
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Servis
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İç Mekan Güvenliği

Sizin Talepleriniz

• Bina ve alan girişlerinde çok farklı güvenlik
ihtiyaçlarının sağlanması
• Hızlı ve esnek geçiş yerleşimleri
• Entegre ve bütüncül geçiş yönetimi ve kolay
işletim süreci
• Sade ve denetlenebilir yönetim
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İç Mekan Güvenliği
Çözümlerimiz
• Değişken ölçeğe ve ihtiyaçlara sahip şirketler için modüler geçiş kontrol
sistemleri – çevrimdışı, ağ bağlantılı ve bulut tabanlı
• Ölçeklendirilebilir ve entegre medya yönetimi, ziyaretçi yönetimi, araç park yeri
yönetimi, işletimsel veri ve zaman kontrol modülleri – aynı zamanda harici
çalışanlar için – ve diğer uygulamalar.
• Bileşenler ve medya için etkin ve sade yönetim süreçleri
• Çok çeşitli erişim bileşenleri; mekanik kilit sistemleri, mekatronik kilit sistemleri
ve elektronik mekanizmalar, bareller ve okuyucular.
Masaüstü okuyucu ile geçiş yönetimi

Geçiş yönetim sistemleri

• Bir sistem içerisinde farklı bileşenler: ID kartları, mekanik anahtarlar, akıllı
anahtarlar, akıllı telefonlar ve daha fazlası...
• Bütün geçiş sistemleri ve İK departmanının var olan yönetim çerçevesi
kapsamında yapılan personel devam takip operasyonları için basit entegrasyon
sistemleri.

Geçiş
Sistemleri

Elektronik Geçiş
Veri

Cam
Sistemleri

Kaba penta mekanik kilit sistemi

Dijital barel
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İç Mekan Güvenliği

Geçiş yönetim sistemleri
• Farklı ölçekte şirketler için geçiş kontrol çözümleri
• İhtiyacınıza göre ölçeklendirilebilen modüler sistemler
• İstenen her an büyütülebilir ve uyarlanabilir sistemler
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Koridorlar ve Geçiş Alanları

Sizin talepleriniz

• Bir binada bulunan kapılar ve geçişler için değişik
güvenlik ihtiyaçları
• Standartlara uyumlu geçiş güvenliği
• Güvenilir yangın ve duman koruması
• Üst seviye kullanıcı kolaylığı ve engelsiz geçiş
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Koridorlar ve Geçiş Alanları
Çözümlerimiz
• Çok yönlü çözümler sunan portföyümüz ile binalarda ve kapılarda güvenliğin
sağlanması ve aynı zamanda tek bir kaynaktan yaya trafiğinin kontrol
edilmesi
• Akıllı kapı sistemlerinin duman ve yangın güvenlik düzenlemelerine ve bina
standartlarına uygunluğu
• Binanın farklı alanlarından giriş için geçiş kontrol sistemleri (örn. elektrikli
kilitler ile ana giriş, asansörler, merdivenler ve katlar arası geçiş)
Geçiş yetkilendirmesi için 91 10 Kompakt Okuyucu

TS 98 XEA Ubivis akülü ve sabitlemeli sistem

• Engelsiz ve temassız geçiş için otomatik kapı sistemleri
• Acil kaçış rotalarında yenilikçi güvenlik çözümleri ile acil durumda hızlı çıkışı
sağlama ve yetkisiz geçişleri engelleme – modüler, genişletilebilir ve estetik
açıdan göze hitap eden

Geçiş
Sistemleri

ITS 96 FL gizli kapı kapatıcı
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Kapı
Donanımları

Elektronik Geçiş
& Veri

Cam
Sistemleri

Yangına dayanımlı kapılarda kullanılabilen ED 100
otomatik pivot kanat açma mekanizması
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Anahtar
Sistemleri

Otel Kilitleri

Servis
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Personel ofislerine kontrollü geçiş

Sizin talepleriniz

• Basit ve güvenli kontrollü geçiş çözümleri
• Esnek ve kolayca geçiş haklarının adapte
edilmesi
• Geçiş yetkilendirmesinin ana merkezden
yapılması
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Personel ofislerine kontrollü geçiş
Çözümlerimiz
• Kablosuz ağ ile kapılar arası erişim yetkilendirmesi
• Basit geçiş çözümleri ile modern elektronik kilitler ve kart okuyucular
• Kombinlenebilir mekatronik ve elektronik geçiş kontrol çözümleri
• Esnek, zamana ve mekana bağlı geçiş yetkilendirmesi
• Aktarıcı, kart ve mobil erişim ile geçişin sağlanması
Dijital bareller ve mobil erişim

C-lever compact elektronik kilit

Geçiş
Sistemleri

Kaba penta kilit sistemi
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C-lever air elektronik kilit
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Ofislerde Tasarım Bütünlüğü

Sizin Talepleriniz

• Yaratıcı oda konseptleri
• Üst kalite ve güçlü sistemler
• Modern tasarım ve kullanışlılık
• Ürün tasarımında özgürlük
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Ofislerde Tasarım Bütünlüğü
Çözümlerimiz
• Çağdaş ve tasarım odaklı çözümler sayesinde yaratıcı ve modern alanlar
• Bütüncül ve sofistike tasarımlar ve üst kalite ürünler
• Transparan ve esnek bölme sistemleri
• Fonksiyonel alanlar arası şık ve etkili sistemler ile alan kazandıran ve
pürüzsüz geçişler

MUTO manuel sürme kapılar

UNIQUIN geçiş ve bölme sistemleri

• Ses yalıtımı, elektrik altyapısı ve ek fonksiyonlar sağlayan farklı seçenekler ile
oda bölme sistemleri
• İç mekan tasarımları ile uyumlu, geniş bir renk ve kaplama kartelasına sahip
yaratıcı ürünler

Geçiş
Sistemleri

HSW EASY Safe kayar toplanır camlı duvarlar
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Cam
Sistemleri

MUNDUS cam aksesuarları
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Çok Yönlü Erişilebilirlik

Sizin Talepleriniz

• Engelsiz geçiş konseptlerine uygun
çözümler
• Standartlara ve yönetmeliklere uygunluk
• Üst kalite ürünler ile güvenilir yatırımlar
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Çok Yönlü Erişilebilirlik
Çözümlerimiz
• Üst kaliteye sahip ve düşük maliyetli çözümler ile sade ama
komplike engelsiz geçiş konseptleri
• Kullanıcı dostu ve elverişli geçiş fonksiyonlarına sahip birçok ürün
• Test edilmiş EASY OPEN teknolojisi ile kolay açılan kapılar
• Yasalara ve standartlara uygun, yenilikçi çözüm konseptleri

ED 250 Otomatik Pivot Kanat Açma
Mekanizması ve El sensörü

ED 100 Otomatik Pivot Kanat Açma Mekanizmaları

Geçiş
Sistemleri

Kapı
Donanımları

Elektronik Geçiş
& Veri

Cam
Sistemleri

EASY OPEN teknolojisi ile engelsiz geçiş sağlayan kapı kapatıcılar
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Çok Yönlü Erişilebilirlik

EASY OPEN – “Kalp sistemi ” ile erişilebilir teknoloji

• Kalp sistemli kapı kapatıcı teknolojisi ile engelsiz
geçişi sağlayan sistemler
• DIN SPEC 1104’e uygun engelsiz geçiş
• Kapıların açılma sertliğini %40 azaltan ve optimum
rahatlıkta açılmasını sağlayan sistemler
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Erişilebilir WC’ler

Sizin talepleriniz

• Kolay kullanılan ve engelsiz erişim sağlayan
WC’ler
• Mahremiyetin korunması
• İhtiyaca özel tasarlanmış ve beraber çalışabilen
fonksiyonlar
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Erişilebilir WC’ler
Çözümlerimiz
• Kayar kapı ve otomatik pivot kanat açma mekanizmaları ile engelsiz WC
çözümleri
• Otomatik pivot kanat açma mekanizmaları ile WC’lerin engelsiz kullanım için
iyileştirilmesi
• Koordine olarak çalışan ürünler ile güvenli ve fonksiyonel WC sistemleri
• Buton ile dışarıdan erişim

CS 80 Magneo Kayar Kapı Mekanizmaları

• Optik sinyal sistemi ile kapının içeriden ve dışarıdan kilitlenmesi ve aynı
zamanda dışarıdan kilitlenmenin devre dışı bırakılması
• Acil durumlarda, WC içerisindeki acil çağrı butonu ile, acil durum sistemine
bağlanılarak kapının açılması ve alarmın çalması

Geçiş
Sistemleri

Kapı
Donanımları

Elektronik Geçiş
& Veri

Cam
Sistemleri

ED 250 Otomatik Pivot Kanat Açma Mekanizmaları
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Sürdürülebilirlik

Sizin talepleriniz
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•

Şeffaf raporlama ve saygın ürün beyanları

•

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) gibi bina sertifikasyon
gerekliliklerine uygunluk ve ürünlerin kullanım ömrü boyunca
şeffaf olarak uyum sağlaması

•

Üst kalite malzemeler sayesinde dayanıklı ürünler

•

Isı yalıtımı sayesinde enerji kullanımını düşüren enerji
tasarruflu sistemler

5/4/2020

Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Sürdürülebilirlik

Duruşumuz: kurallara uymak
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•

İcraatlarımız: Üretimimizin doğada oluşturduğu zararı azaltmaktayız. Bütün çevresel
yasa ve düzenlemelere uyumlu çalışıyoruz. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları
bizler için esastır.

•

Ürünlerimiz: Güvenilir ürünler üretmek için çabalıyoruz. Yaptığımız bütün üretimler,
malzemelerimiz ve enerji tasarruflu ürünlerimiz sayesinde, kullanıcılarımızın da
çevresel duyarlılığını önemser.

•

Çalışanlarımız: Şirketimizde eşit çalışma koşulları sağlamayı hedefliyoruz.
Çalışanlarımız güçlü yönlerini keşfetmeli ve yeteneklerini geliştirmelidir. Bizler, bütün
arkadaşlarımızın işlerine olan bağlılığını önemsiyoruz.

•

Şeffaflık: Bizler kendimizi topluma sorumlu hissediyoruz. Uluslararası düzenlemeler,
yasalar ve uluslararası şirket kurallarımıza uygun çalışmak bizler için çok önemlidir.
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Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Servis
Geçiş Sistemleri ve Kapı Donanımları için servis ağımız:
• Kontrol, muayene ve bakım
• Onarım ve sorun çözümü
• İyileştirmeler ve modernizasyon
• Hata durumunda esnek yardım ağı ve hızlı geri dönüş sağlanması
• Orijinal dormakaba garantili ve diğer orijinal yedek parçaların, merkezimiz
tarafından sağlanması
• Yasal işletim gereklilikleri ve güvenlik kuralları ile ilgili teknik danışmanlık
• İmalatçılar bazında bakım ve parça tamir servisi

Geçiş
Sistemleri
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Mekanik
Anahtar
Sistemleri

Otel Kilitleri

Servis

Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Servis
Elektronik Geçiş & Veri için servis ağımız:
İlgili bütün kapı ve sistemlere yönelik planlanan bakımlar
• Onarım ve sorun çözümü
• Modernizasyon
• Güvenlik ve geçiş kontrolle ilgili teknik danışmanlık
• Geçiş ve zaman takip sistemleri ile alakalı eğitimler
• Zaman yönetimi ile alakalı eğitimler
• Sistem değişiklikleri ile alakalı eğitimler
• Yedek parça seçimi ve değişimi ile ilgili teknik danışmanlık

Geçiş
Sistemleri
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Kapı
Donanımları

Elektronik Geçiş
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Mekanik
Anahtar
Sistemleri

Otel Kilitleri

Servis

Referans Projeler

Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Miba Ofis Binası, Laakirchen, Avusturya
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Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Eniwa AG Ofis Binası, Buchs, İsviçre
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Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Belediye Binası, Herzogenburg, Avusturya
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Şirketimiz
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Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

İhtiyacınıza uygun her şey - portföyümüz

Geçiş sistemleri
• İnsanların bina
girş ve akışını
kontrol edin.
• Yüksek güvenlik
alanlarına erişimi
kontrol edin.
• Kaçış yolu
sistemleri

Kapı donanımları
• Yüksek erişim
kolaylığı
• Ismarlama yangın
güvenliği
• Yenilikçi
erişilebilirlik
çözümleri
• Özel geresinimlet
için akıllı çözümler

Elektronik geçiş &
veri
• Erişim ve veri
toplama
çözümleri
• Yüksek esneklik
• Tam ürün
uyumluluğu ve
birlikte
çalışabilirlik
• İhtiyaçlarınıza
tam olarak
uyarlanmış
yazılım
• Elektromekanik
anahtar
sistemleri
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Cam sistemleri
• Modern
görünüm
• Şeffaflık ve
zarafet
• Yüksek kaliteli
donanım
• Yüksek
fonksiyon ve
tutarlı tasarım
• Tümüyle cam
sistem
çözümünüz için
uygun
donanımlar

Mekanik anahtar
sistemleri

Otel kilit sistemleri

• Kilitler ve bareller

• Elektronik otel
kilitleri ve
bağlantı parçaları

• Elektronik kilitler
ve erişim
sistemleri
• En son teknoloji

• Mobil Erişim
Çözümleri
• Modüler erişim
kontrol sistemleri
- tek birimlerden
entegre ağ
çözümlerine
• Bir otelde farklı
erişim noktaları
için kilitleme
sistemleri

5/4/2020

Servis
• Tavsiye ve
planlama
• Destek ve
uygulama
• Bakım, bakım
ve yükseltme

Ofisler için akıllı geçiş çözümleri

Marka sözümüz – sağlayacağınız faydalar

Her şey tek bir kaynaktan

Ortaklı taahhüdü

Olağanüstü tasarım

İstediğiniz zaman yükseltilebilen, mükemmel
uyumlu bileşenler ve çözümler.

Güçlü başarılı ortaklıklar için taahhüt, güvenilirlik,
adalet.

İyi görünüm ve işlevi bir araya getiren akıllı tasarım.

Bütünsel danışmanlık

Etkili organizasyon

Kamsamlı güvenlik

Tüm sistemler ve bileşenler için daima doğru ortak

Güvenliği, şeffaflığı ve verimliliği artıran optimize
edilmiş işletim süreçleri.

Mülkünüz, süreçleriniz, sistemleriniz, verileriniz ve
yatırımlarınız için.

Sürdürülebilir ekonomik etkinlik

Kullanım kolaylığı

Etkileyici teknoloji

Uzun vadede size zaman, emek ve maliyet
tasarrufu sağlayan çözümler.

Sizin için maksimum kullanım kolaylığı sağlamak
için tüm sistemlerimizi geliştiriyoruz.

Esnekliğinizi ve gelecekteki yaşayabilirliğinizi
sağlayan yenilikler.
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Teşekkürler…
dormakaba türkiye
dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No: 59/3, 34396
Sarıyer/İstanbul
T +90 212 332 00 00
F +90 212 332 00 01
pazarlama.tr@dormakaba.com
www.dormakaba.com.tr

@dormakaba_tr
dormakaba Türkiye
@dormakaba_tr
dormakaba Türkiye

Feragat
Bu sunum, "inanıyor", "varsayar", "bekler" veya benzer türdeki formülasyonları kullananları içeren; ancak bunlarla sınırlı olmayan, ileriye dönük ifadeleri içerir. Bu tür ileriye dönük beyanlar, şirketin şu anda makul olduğuna
inandığı; ancak hatalı olabileceği varsayımları ve beklentileri temelinde yapılır. Bu tür ifadelere gereksiz yere güvenilmemelidir; çünkü, doğası gereği, Şirket veya Grup, ile bu beyanlarda belirtilen veya ima edilen gelecekteki
sonuçlar, finansal durum, gelişme veya performans arasında önemli farklılıklara yol açabilecek bilinen ve bilinmeyen risklere, belirsizliklere ve diğer faktörlere tabidir. Bu faktörler aşağıdakileri içerir; ancak bunlarla sınırlı
değildir:
Genel ekonomik koşullar / diğer şirketlerden gelen rekabet / yeni teknolojilerin etkileri ve riskleri / şirketin devam eden sermaye gereksinimleri / finansman maliyetleri / birleşme veya devralmaların entegrasyonundaki
gecikmeler / işletme giderlerindeki değişiklikler / para birimi ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar / şirketin işe alma ve elde tutma yeteneği / kalifiye çalışanları / şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerde politik riskler / geçerli
yasada değişiklikler / ve bu iletişimde tanımlanan diğer faktörler.
Bu risklerin, belirsizliklerin veya diğer faktörlerin bir veya daha fazlası gerçekleşirse veya herhangi bir temel varsayım veya beklenti yanlış olursa; gerçek sonuçlar belirtilenlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu riskler,
belirsizlikler veya diğer faktörler göz önüne alındığında, okuyucuların bu tür ileriye dönük ifadelere gereksiz yere güvenmemeleri konusunda uyarılmaktadır. Geçerli yasa veya yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar dışında,
şirket bu tür ileriye dönük beyanları bildirmeye veya güncellemeye veya bunları gelecekteki olaylara veya gelişmelere uyarlamaya devam etmekle yükümlü değildir. Geçmiş performansın gelecekteki performans için bir
rehber olmadığı belirtilmelidir. Ayrıca, geçici sonuçların tam yıl sonuçlarını göstermeyeceğini lütfen unutmayın. Tavsiye gerektiren kişiler bağımsız bir danışmana danışmalıdır.
Bu sunum, herhangi bir yetki bölgesinde menkul kıymetlerin satışı veya alımı için bir teklif veya davetiye teşkil etmez.
dormakaba®, dorma + kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, phi® vb. dormakaba Grubu’nun tescilli ticari markalarıdır. Ülkeye özgü kısıtlamalar veya pazarlama hususları
nedeniyle, bazı dormakaba Group ürün ve sistemleri her pazarda mevcut olmayabilir.

