Fechaduras
Inteligentes
Com preço competitivo, com base em RFID e chave móvel
integrada – as fechaduras inteligentes da Hoist Group
estão na vanguarda da tecnologia hoteleira.

Experiência sem
contato para o
hóspede/visitante

Custos mais

Maior

baixos

segurança

Preparado para
integrar a chave
móvel

Elegance Locks

Classic Locks

O design fino deste
produto irá adicionar
um toque de elegância
aos seus hotéis/
propriedades.

Estas fechaduras
da Hoist Group
são um símbolo de
robustez.

Visite www.hoistgroup.com para mais informações

Inclui opções e capacidades avançadas
Cores e acabamentos disponíveis

Elegance

Classic

Aço escovado / preto

Aço escovado

Até 1700 aberturas

1700 aberturas

Até 500

500

Software user-friendly e intuitivo
Pode ser integrado com a maioria dos sistemas de gestão de propriedade; simplifica a emissão de cartões-chave no check-in
Acesso controlado por andar, quarto ou horas do dia para o staff
Memória
Usuários únicos permitidos
Chave mestra para substituir mecanicamente em caso de emergência
Cartões-chave facilmente reprogramáveis
Gama de opções, incluindo cartões-chave, porta-chaves e pulseiras numa
variedade de cores e / ou personalizadas com o logotipo do seu hotel
Função DND (Do Not Disturb)
Trinco anti-roubo e alarme
Função abertura anti-pânico
Fechadura com durabilidade feita de aço inoxidável
Encaixe disponível com padrões CE e ANSI
Adequado para portas com dobradiças à esquerda ou direita
Alimentação com 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V
Indicador de baixa voltagem

CERTIFICADO POR:

PRODUTOS RELACIONADOS

Solução
Chave
Móvel

Unidades de
Controlo de
Portas

Controladores de
Elevador

A Hoist Group fornece soluções tecnológicas
destinadas a hotéis, permitindo-lhes fazer uma
gestão coerente da jornada digital dos seus
hóspedes. A Hoist Group otimiza os serviços dos
hóspedes ao correlacionar e analisar os dados
provenientes do seu Sistema de Gestão de
Propriedade e Software de Reservas, Gestão de

Cartão-chave

Pulseiras
Ajustáveis

Porta-chaves

Redes IP, Internet e Conteúdo de TV, assim como,
de muitos outros pontos de contato digitais.
Sediada em Estocolmo, com 20 escritórios pela
EMEA, a Hoist Group conta com 600 colaboradores
dedicados em servir mais de 8000 hotéis únicos.
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