
Lukitusjärjestelmät 

Oikea konsepti 
kaikkiin tarpeisiin



Edistyksellisiä innovaatioita – tuleviin haasteisiisi
dormakaba pyrkii luomaan alan johtavia innovaatioita. Tavoitteenamme on luoda älykkäitä 
ja luotettavia kulku- ja turvallisuusratkaisuja, jotka tuottavat pitkäaikaisesti lisäarvoa 
asiakkaillemme, kumppaneillemme ja käyttäjille.



dormakaba Lukitusjärjestelmät

Laatuvarmistetut lukkosylinterit ja 
lukitusjärjestelmät lisäävät turvallisuutta 
ja minimoivat riskit. Lukitusjärjestelmät 
varmistavat turvallisen kulun niin kehittyneissä 
kohteissa, joissa edellytetään äärimmäisen 
korkeaa turvallisuustasoa, kuin rakennuksissa, 
joissa halutaan käyttää ensisijaisesti 
tehokkaita ja joustavia ratkaisuja. 

dormakaba tarjoaa kaksi eri 
lukitusjärjestelmää: expert plus ja pextra+. 
Kaikille järjestelmille ominaista on korkea 
turvallisuustaso. Lukitusjärjestelmiä voivat 
valmistaa ainoastaan valtuutetut 
valmistajat, mikä takaa korkean laatutason. 
Tämän lisäksi järjestelmien avaimet ja 
sylinterit on patentoitu. Tuotteemme on 
testattu kunkin maan voimassaolevien 
standardien ja vaatimusten mukaan.

Ensimmäinen askel kohti 
turvallisempaa ympäristöä
dormakaban lukitusjärjestelmiä 
on saatavana eri konsepteina, 
jotka on kehitetty pohjoismaisille 
markkinoille. Ne täyttävät 
erilaiset lukitusjärjestelmille 
asetettavat vaatimukset ja 
takaavat samalla parhaan 
mahdollisen suojan ja 
käyttövarmuuden. Kuhunkin 
konseptiin kuuluu erittäin laaja 
valikoima. Käytettävissä on sekä 
hyväksyttyjä sylintereitä että 
perus- ja erikoissylintereitä, jotka 
soveltuvat useimpiin tarpeisiin.



expert plus

pextra+

expert plus
Optimaalinen 
sylinterikonsepti

expert plus on äärimmäisen turvallinen ja laadukas lukitusjärjestelmä. Konseptin 
kruunaa käyttäjäystävällinen ja käännettävä avain. 

expert plus on erittäin turvallinen ja kestävä tarkkuussylinteri. Modulaarinen 
rakenne on joustava ja taloudellinen, sillä sylinteri on helposti asennettavissa 
eri tyyppisiin sylinteripesiin. expert plus voidaan integroida elektronisiin lukkoihin 
ja kulkujärjestelmiin. Turvallinen ja käyttäjäystävällinen ratkaisu kaikenkokoisiin 
lukitusjärjestelmiin. Lukkosylinterillä on 12 vuoden toimintatakuu. Avainten ja 
sylintereiden patentit ovat voimassa vuoteen 2033 asti.

Valitkaa konsepti, joka sopii parhaiten tarpeisiinne 
ja käyttötarkoitukseenne. Kokonaistaloudellisuus 
ja käyttöikä ovat tärkeitä valintaperusteita. 
Ainutlaatuisia ominaisuuksia tarjoavat konseptimme 
ovat tässä vahvoja haastajia markkinoilla.



expert plus

pextra+

Esimerkkejä 
käyttökohteista

expert plus pextra+

Yksityiset rakennukset 
ja omakotitalot

+ +

Kerrostalot + +

Toimistot ja julkiset 
rakennukset

+ +

Liike- ja teollisuusalueet + +

Koulut + +

Sairaalat ja 
terveyskeskukset

+ +

Pankit ja 
arvotavaravarastot

+

Lentokentät ja 
turvallisuuskohteet

+

pextra+
Joustava ja 
juridisesti suojattu 
sylinterisarja

pextra+ on toimintavarma ja kestävä ratkaisu vaativiin ympäristöihin. 

Innovatiivisen Flex-toiminnon ansiosta uusi avainsarja on mahdollista teettää niin, 
että kadonneet avaimet lakkaavat toimimasta heti otettuasi uudet avaimet 
käyttöön. Service-toiminto (SAT) mahdollistaa tilapäiset käyttöoikeudet omiin 
ehtoihin turvallisuudesta tinkimättä. Avaimia voi valmistaa ainoastaan 
valtuutettu valmistaja. Sylinterin perustana on hyväksi koettu ja toimintavarma 
tekniikka, joka kestää käytössä pitkään. pextra+:ssa on entistä parempi 
murtosuojaus, ja se sopii useimpiin käyttökohteisiin. Kestävä ja erittäin turvallinen 
ratkaisu vaativiin ympäristöihin sekä niin pieniin kuin suuriin käyttökohteisiin. 
Avainten ja sylinterien patentti on voimassa vuoteen 2032 saakka.



dormakaba Suomi Oy

P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi
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