Az ASSA ABLOY Hospitality világvezető beléptetési
megoldásokban. Minden nap azon dolgozunk hogy
az emerek biztonságban érezzék magukat és
biztonságosan fedezhessék fel a világot

Felkészülés az új világra
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A probléma

Miközben felkészülünk a társadalmi távolságtartás és az érintés nélküli szolgáltatások új
normáira a baktériumok és vírusok terjedésének megakadályozása érdekében, a szállodáknak
alkalmazkodniuk kell a növekvő vendég-egészségügyi igények növekedéséhez. Ezen új valóság
részeként az ASSA ABLOY Hospitality alkalmazkodik ahhoz, hogy teljes mértékben kielégítse a
hotelek dolgozóinak és vendégeinek igényeit olyan technológiákkal, amelyek képesek legyőzni
az ipar legújabb kihívásait.
Ezért örömmel osztjuk meg Önökkel teljes megoldási portfóliónkat, amely segítségükre lehet
abban hogy biztonságban tudják vendégeiket és személyzetüket, a teljes szállodai élmény
megőrzése mellett. A digitális kulcsoktól az antibakteriális kilincseken át az érintés mentes
ajtónyitásig és a társadalmi távolságtartással kompatibilis beléptető rendszerekig számos
megoldási lehetőségünk rendelkezésre áll annak biztosítására, hogy a vendéglátó teljes
mértékben sikeresen fogadja a vendégeket.
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Időszakos
megoldások
Biztonságos
ajtónyitás
✓ Érintésmentes

Tartós megoldások
Réz kilincs Assa
Abloy termék
✓ Antibakteriális

Réz kilincs Valli
& Valli olasz
design

BLE lift irányító

Fali olvasó

✓ Érintésmentes Mobile

✓ Érintésmentes Mobile

Access megoldásunkkal

✓ Antibakteriális

Réz matrica

Mobile Access

✓ Antibakteriális

✓ Közösségi távolságtartás
✓ Érintésmentes
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Access megoldásunkkal

NoHander – kéz nélküli
biztonságos nyitás
Mi ez?
Lábával könnyedén és ötletesen nyithatja az ajtókat.
Ideális megoldás a nagy forgalmú ajtóknál az állandó
érintés elkerülésére, egyszerűen a fogantyút lábbal
lenyomva nyílik az ajtó.

Hol használhatjuk ?
A NoHander felhasználási területei végtelenek: mosdó ajtók,
back of house ajtók, közösségi ajtók stb.

Mire nyújt megoldást?
Elkerülhető a sokat használt kilincsek érintésével járó
közvetlen fertőzésveszély.
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Réz szalag
Mi ez?
Öntapadó antibakteriális szalag, rézzel bevont poliamid
réteg, amely kevesebb, mint 1 perc alatt alkalmazható a
meglévő kilincsekre. Nemzetközi vizsgálatok többször
bebizonyították, hogy a réz vírusellenes, antibakteriális és
gombaölő tulajdonságokkal rendelkezik, meglassítja a
vírusok, baktériumok és gombák szaporodási idejét. Ez
jelentősen korlátozza a csírák növekedési és terjedési
képességét a kilincs felületén.

Hol használhatjuk ?
Bármilyen sima felületű fém kilincsen használható.

5

Internal

Réz szalag
Mire nyújt megoldást?
Minimálisra csökkenti a baktériumokkal és vírusokkal
való érintkezést a vendégek és dolgozók számára.

Megjegyzés: Ideiglenes megoldásként a baktériumok és vírusok leküzdése érdekében , használat után eltávolítása tisztítószerrel ajánlott,
mivel ragasztó és anyagdarabok maradhatnak a fogantyú felületén.

6

Internal

Réz kilincs

ASSA ABLOY Hospitality
Mi ez?
Az ASSA ABLOY Hospitality réz kilincs egy önfertőtlenítő
antibakteriális rézötvözetből készült termék. A többféle
rézötvözetből álló rézfogantyú észrevétlenül beépül a
szálloda designjába, miközben minimalizálja a baktériumok
és vírusok terjedését.

Hol használhatjuk ?
Régi és új ajtókhoz. Kompatibilis a Vingcard Essence,
Allure és Signature zárakkal.
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Réz kilincs

ASSA ABLOY Hospitality
Mire nyújt megoldást?
A rézötvözetek felhasználásával készült kilincsek tudományos
megoldást jelentenek a vírusok és gombák növekedésének és
elterjedésének minimalizálásához.

Elérhető modellek

Straight

Wing

További elérhető színek

1100
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Réz kilincs

Valli & Valli olasz design
Mi ez?
A Valli & Valli réz kilincs egy önfertőtlenítő formatervezett kilincs
99,9% tiszta rézből. A készlet két különböző változatban érhető
el: polírozott és szatén réz kivitelben

Hol használhatjuk ?

Satin Copper Handle

Új és régi ajtókon az alábbi modellekkel kompatiblis: Essence
Allure és Signature zárak.

Mire nyújt megoldást?
A rézötvözetek felhasználásával készült kilincsek tudományos
megoldást jelentenek a vírusok és gombák növekedésének és
elterjedésének minimalizálásához.

Polished Copper Handle
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Mobile Access
Mire nyújt megoldást?
Powered by Seos®: az első, több platformon elérhető
megoldás a digitális kulcsok elkészítésére, küldésére és
visszavonására.
A Mobile Access lehetővé teszi, hogy a vendégek a lehető
legkényelmesebben, a saját eszközüket használva
jelentkezhessenek be a szálláshelyre. Mind a szoba ajt
Ennek eredményeként ez a már bevált technológiai megoldás
olyan további előnyöket nyújthat a kulcskártyák
kibocsátásának kiküszöbölésén túl, mint a baktériumok
elterjedésének csökkentése, a recepció munkájának
hatékonyabbá tétele, illetve költséghatékonyság a
tulajdonosok számára.

1 Letöltés

2 Foglalás

3 Értesítés
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4 Érkezés
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5 Belépés

Köszönjük
assaabloyglobalsolutions.com
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