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Callock avaa taloyhtiön ovet ja palvelut puhelinsoitolla TURVALLISESTI JA NYKYAIKAISESTI.
Callock -palvelu kehitettiin tuomaan turvallinen avaus- ja käyttöpalvelu
taloyhtiöille. Palvelu toimii jokaisessa asennetussa kohteessa puhelinsoitolla.

“

“

Vieraani saapuvat.
Avaan alaoven
soittamalla
Callock-numeroon.
Ihanaa ettei enää
tarvinnut ottaa kolikoita
pesutupaan.
Soitin vain Callockiin.

Olen helpottunut, ettei minun
tarvitse muistaa erillisiä jatkuvasti
vaihtuvia koodeja. Voin vain soittaa
Callock -numeroon ja saan
avattua kaikki taloyhtiön
palvelut yhdellä soitolla.

“
“

Tunnen oloni turvalliseksi, koska tiedän että
taloyhtiöni ovet aukeavat
vain taloyhtiön asukkaiden puhelinsoitolla.
Olen myös tyytyväinen,
koska Callock palvelua
on ilkivallalta suojassa,
eikä se tuota taloyhtiön
asukkaille lisää korjauskustannuksia.

“

Olipa helppoa
avata autotallin ovi
soittamalla Callocknumeroon

“
“

Minäkin iäkkäänä henkilönä osasin
avata hoitohenkilökunnalle oven, kun
jouduin soittamaan ambulanssin.
Samalla tavalla kuin vieraillenikin,
soittamalla Callockiin.

Kumpa kaikki uudet
palvelut toimisivat näin
helposti kuin Callock.

“

Kulunkäynti taloyhtiöiden porraskäytäviin, autotalleihin, sisäpihoille,
jätekatoksiin sekä muihin mahdollisiin rajoitettuihin tiloihin on nyt entistä
helpompaa ja turvallisempaa Callockin ansiosta.
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Callock-palvelu parantaa
taloyhtiön turvallisuutta,
sekä helpottaa taloyhtiön
asukkaiden arkea.
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ASUKKAAN TURVALLINEN AVAUSPALVELU

MITEN CALLOCK EROAA MUISTA?

Perinteisten kulkukoodien ongelmana on ollut
niiden jatkuva päivitystarve, sekä
viranomaiskoodien vuotaminen ulkopuolisille
tahoille.

Callock -palvelu:

Callock-palvelulla taloyhtiö pystyy itse valitsemaan kenelle pääsy tiloihin sallitaan. Taloyhtiö
voi myös helposti ja nopeasti poistaa pääsyoikeuksia 24/7.
Jakeluautojen ja huoltoyhtiöiden työ helpottuu
huomattavasti, kun palveluntarjoajien puhelinnumerot ovat tallennettu taloyhtiön CALLOCKPalveluun.
CALLOCK-palvelu säästää aikaa ja resursseja
sekä lisää turvallisuutta
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- vähentää koodilukkojen tuottamaan ylimääräistä
korjauskulua ja ilkivallasta koituvaa harmia
taloyhtiölle
- nopeuttaa ja helpottaa huoltoliikkeiden ja
viranomaisten pääsyä taloyhtiön tiloihin
- toimii porraskäytäviin, autotalleihin, sisäpihoille,
jätekatoksiin sekä kaikkiin muihin mahdollisiin
taloyhtiön tiloihin
- estää ulkopuolisten pääsyn taloyhtiön tiloihin
Callock -palvelu on ilkivallalta suojassa
Callockissa ei ole vaihtuvaa koodia

Ota meihin yhteyttä niin kerromme tarkemmin palvelustamme ja mihin kaikkeen se juuri teidän
taloyhtiössänne sopisi.Voit myös pyytää taloyhtiönne isännöitsijää olemaan meihin yhteydessä.
Palvelemme jokaista taloyhtiötä yksilöllisesti.
CALLOCK myynti: Mika Järvinen, Turun Lukko Oy | Rykmentintie 2, Turku
020 7000 200 | www.turunlukko.fi

