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Yaşa. Çalış.
Ziyaret et. Koru.

For business, home and beyond, our experts 
work tirelessly to develop groundbreaking 
security in every category so you can have 
peace of mind as you live your life. We 
protect, while remaining in the background 
so that people all around the world can  
live comfortably.

Portable & Out of Home 
• Portable and action sports lights

• Locks and padlocks

• Safes

Locks, Keys, Levers & Latches 
• Mechanical locks

• Electronic, electro-mechanical locks and the
mobil e apps that operate them

• Master key systems

• Mechanical levers, handles and latches 

Kilitler, Anahtarlar
ve Kollar

 Taşınabilirler  

İşletmeler, evler ve diğer tüm yaşam alanları için

uzmanlarımız, siz gündelik hayatınızı yaşarken

içiniz rahat olsun diye her kategoride çığır açan

ürünler geliştirmek için dur durak bilmeden

çalışıyor. Dünyanın her yerinde arka planda sizleri

koruyor ve güvende olmanızı sağlıyoruz.
 

Taşınabilirler
• Taşınabilir ve aksiyon sporları kilitleri ve güvenliği

• Aksiyon sporları ışıkları

Kilitler, Anahtarlar ve Kollar 
• Mekanik kilitler

• Elektronik ve elektro-mekanik kilitler ile onları çalıştıran mobil
uygulamalar

• Master anahtar sistemleri

• Kapı kolları, mekanik kollar ve çekme kollar

Live. Work. 
Visit. Protect.

For business, home and beyond, our experts 
work tirelessly to develop groundbreaking 
security in every category so you can have 
peace of mind as you live your life. We 
protect, while remaining in the background 
so that people all around the world can  
live comfortably.

Portable & Out of Home 
• Portable and action sports lights

• Locks and padlocks

• Safes

Locks, Keys, Levers & Latches 
• Mechanical locks

• Electronic, electro-mechanical locks and the
mobil e apps that operate them

• Master key systems

• Mechanical levers, handles and latches 

Locks, Keys,  
Levers & Latches



Doors & Exits 
• Other door hardware and accessories

• Door openers & closers

• Doors

• Exit devices & push bars

Access & Monitoring 

Surveillance solutions and home
ommercial monitoring

Access management services

Biometric access control solutions

Workforce productivity

Card and key-pad access control
edentials & readers

Accessibility & Wellness
• Safety and comfort solutions

• Bath hardware

• Accessibility aids

• Quiet solutions

Access &  
Monitoring

Doors 
& Exits

Accessibility 
& Wellness 

Doors & Exits 
• Other door hardware and accessories

• Door openers & closers

• Doors

• Exit devices & push bars

Access & Monitoring 
•

• Surveillance solutions and home
or c ommercial monitoring

• Access management services

• Biometric access control solutions

• Workforce productivity

• Card and key-pad access control
credentials & readers

Accessibility & Wellness
• Safety and comfort solutions

• Bath hardware

• Accessibility aids

• Quiet solutions

Elektronik Erişim
ve İzleme

 Kapılar ve
Çıkışlar

Erişilebilirlik ve
Sağlık

Elektronik Erişim ve İzleme

• Geçiş kontrol yönetimi yazılımları ve
hizmetleri

• Görüntülü izleme çözümleri, ev veya ticari
bina izleme gereçleri

• Biyometrik geçiş kontrol çözümleri

• İşgücü yönetimi

• Kart ve tuş takımı ile erişim kontrolü,
kimlik yönetimi & okuyucular

Kapılar ve Çıkışlar
• Diğer kapı donanımları ve aksesuarları

• Kapı açıcılar ve kapatıcılar

• Kapılar

• Çıkış cihazları ve itme çubukları

Erişilebilirlik ve Sağlık Yardımcıları
• Güvenlik ve konfor çözümleri

• Banyo donanımları

• Engelsiz yaşam aksesuarları

• Sessiz çözümler
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Dave Petratis Tanıtım Yazısı
Allegion; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için harika bir başarı 
öyküsü yaratıyor. Bağımsız bir şirket olarak üçüncü yılımıza girerken Allegion tarihinin 
ilk dönemleri, erken bir başarı ve harika bir geleceğin hikâyesi olarak yazılmaya 
devam ediyor.

2013 yılında bağımsız bir şirket olduğumuzda Allegion, Beş Büyüme Temelinde  ilerle-
mek için güçlü bir stratejik vizyon, amaç ve değerler seti oluşturdu.
Bu temellerimiz, Allegion'un geleceğine rehberlik ediyor. Allegion hikayesinin ilk 
bölümleri; odaklanmanın, disiplinin ve çalışmanın piyasada daha iyi bir performans 
göstermek, fırsatlardan yararlanmak ve geleceğimizi şekillendirmek için nasıl 
kullanıldığını gösteriyor.

Allegion'un global bir emniyet ve güvenlik lideri olarak konumunu güçlendirmek için çalışanlarımıza, ürün portföyümüze, satış kanal-
larımıza, sistemlerimize ve altyapımıza yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda, sektör lideri getirilerimizi korurken, gelecek için zorlu 
sermaye kararları alarak işletmemizi uzun vadeli büyüme hedefine doğru konumlandırmak için stratejimizi iyileştiriyoruz.

Yeni ürünler, iş modelleri ve şirket alımları ile inovasyonda başarıyı yakalıyoruz. Yaptığımız yeni yatırımlarla Allegion ailesine katılan 
yeni çalışanlarımız bize farklı bakış açıları, beceriler ve müşteriler kazandırıyor. Dünyanın her bölgesinde, dönüşümü, hızlı büyümeyi ve 
karlılığı sağlayan ‘‘Çalışan bağlılığı’’ yoluyla kazanan bir kültür oluşturuyoruz.

Vizyonumuz, amacımız, değerlerimiz ve büyüme temellerimiz

Allegion'un yönetim kurulu, yönetimle ortak bir şekilde stratejik yönümüzü belirliyor. En başından beri Beş büyüme Temelimiz ile
desteklenen Allegion vizyonu, amacı ve değerleri, bizim için birer pusula görevi görüyor. Bağlı konut çözümlerimizin faaliyete geçme-
sinden, AXA, Brio, SimonsVoss ve Zero şirketlerinin bünyemize katılmasına kadar, Amerika kıtasındaki satış kanalı liderliğimiz de dahil 
yaptığımız her şey vizyonumuzu ve değerlerimizi pekiştiriyor. Bu Beş Büyüme Temeli, bize yol gösteriyor:

• Yeni fırsat alanlarında satın almalar
•Temel pazarlarda genişleme
• Kurumsal mükemmeliyet
• Gelişen pazarlarda büyüme
• Mevcut ve yeni ürün kategorilerinde inovasyon

Ayrıca, dengeli sermaye dağılımı stratejimiz, bize işimizi büyüten, değer yaratan yatırımları destekleme esnekliği veriyor. Hikayemizi
yazmaya devam ederken bu yaklaşımın Beş Büyüme Temeline dayalı stratejimizi kuvvetlendireceğine ve başarılı olmamızı sağlama-
ya devam edeceğine inanıyoruz.

Çalışanlarımız
Dünyadaki binlerce Allegion ekip üyesi, en değerli kaynaklarımız olmayı sürdürüyor. Onların özverili çalışmaları müşteri memnuniye-
tine, çalışan bağlılığına ve sektör liderliği gibi sonuçlara yansıyor. Allegion, sektörün en iyi ekibine sahip! Yönetim kurulu ve liderlik 
ekibi, çalışan bağlılığını arttırmaya ve dünyadaki en güvenli ve sağlıklı iş güçlerinden biri olmayı sürdürmeye kararlı. Katılımcı bir 
ekibin, işe harika bir katkı sağlayacağına ve uzun vadede değer yaratacağına inanıyoruz.

Gelecek

Allegion, günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu karmaşık güvenlik sorunlarının farkında. Gezegende yedi milyardan fazla insan 
olduğu düşünülürse güvenlik ve emniyet, hiç bu kadar önemli olmamıştı ve hiç bu kadar talep edilmemişti. Dünya, birbirine bağlı 
cihazlara ve yapay zekaya daha bağımlı hale geldikçe mekanik ve elektronik güvenlik çözümlerinin birbirine olan yakınlaşması 
artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Allegion'un mekanik ürünlerdeki liderliği, şirketi, akıllı yakınsama için de iyi bir konuma 
yerleştiriyor. Günümüzde hızla artmakta olan elektronik dünyasındaki ürün canlılığı ve büyümesi, gelecekteki büyüme için harika bir 
fırsat yaratıyor. İşimize akıllıca yatırımlar yapmaya devam ederek, uzmanlardan oluşan ekibimize yatırım yaparak ve yarının güvenlik 
sorunlarını ele alarak, Allegion hikayesinin sonraki bölümlerinin karlı büyüme sergileyeceğine, hissedarlar ve müşterilerin yanı sıra 
Allegion ekibine de değer getireceğine inanıyoruz.

En iyi dileklerimle,

Dave Petratis, Yönetim Kurulu Başkanı,
Başkan ve CEO Allegion plc
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Allegion'un global bir emniyet ve güvenlik lideri olarak konumunu güçlendirmek için çalışanlarımıza, ürün portföyümüze, satış kanal-
larımıza, sistemlerimize ve altyapımıza yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda, sektör lideri getirilerimizi korurken, gelecek için zorlu 
sermaye kararları alarak işletmemizi uzun vadeli büyüme hedefine doğru konumlandırmak için stratejimizi iyileştiriyoruz.

Yeni ürünler, iş modelleri ve şirket alımları ile inovasyonda başarıyı yakalıyoruz. Yaptığımız yeni yatırımlarla Allegion ailesine katılan 
yeni çalışanlarımız bize farklı bakış açıları, beceriler ve müşteriler kazandırıyor. Dünyanın her bölgesinde, dönüşümü, hızlı büyümeyi ve 
karlılığı sağlayan ‘‘Çalışan bağlılığı’’ yoluyla kazanan bir kültür oluşturuyoruz.

Vizyonumuz, amacımız, değerlerimiz ve büyüme temellerimiz

Allegion'un yönetim kurulu, yönetimle ortak bir şekilde stratejik yönümüzü belirliyor. En başından beri Beş büyüme Temelimiz ile
desteklenen Allegion vizyonu, amacı ve değerleri, bizim için birer pusula görevi görüyor. Bağlı konut çözümlerimizin faaliyete geçme-
sinden, AXA, Brio, SimonsVoss ve Zero şirketlerinin bünyemize katılmasına kadar, Amerika kıtasındaki satış kanalı liderliğimiz de dahil 
yaptığımız her şey vizyonumuzu ve değerlerimizi pekiştiriyor. Bu Beş Büyüme Temeli, bize yol gösteriyor:

• Yeni fırsat alanlarında satın almalar
•Temel pazarlarda genişleme
• Kurumsal mükemmeliyet
• Gelişen pazarlarda büyüme
• Mevcut ve yeni ürün kategorilerinde inovasyon

Ayrıca, dengeli sermaye dağılımı stratejimiz, bize işimizi büyüten, değer yaratan yatırımları destekleme esnekliği veriyor. Hikayemizi
yazmaya devam ederken bu yaklaşımın Beş Büyüme Temeline dayalı stratejimizi kuvvetlendireceğine ve başarılı olmamızı sağlama-
ya devam edeceğine inanıyoruz.

Çalışanlarımız
Dünyadaki binlerce Allegion ekip üyesi, en değerli kaynaklarımız olmayı sürdürüyor. Onların özverili çalışmaları müşteri memnuniye-
tine, çalışan bağlılığına ve sektör liderliği gibi sonuçlara yansıyor. Allegion, sektörün en iyi ekibine sahip! Yönetim kurulu ve liderlik 
ekibi, çalışan bağlılığını arttırmaya ve dünyadaki en güvenli ve sağlıklı iş güçlerinden biri olmayı sürdürmeye kararlı. Katılımcı bir 
ekibin, işe harika bir katkı sağlayacağına ve uzun vadede değer yaratacağına inanıyoruz.

Gelecek

Allegion, günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu karmaşık güvenlik sorunlarının farkında. Gezegende yedi milyardan fazla insan 
olduğu düşünülürse güvenlik ve emniyet, hiç bu kadar önemli olmamıştı ve hiç bu kadar talep edilmemişti. Dünya, birbirine bağlı 
cihazlara ve yapay zekaya daha bağımlı hale geldikçe mekanik ve elektronik güvenlik çözümlerinin birbirine olan yakınlaşması 
artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Allegion'un mekanik ürünlerdeki liderliği, şirketi, akıllı yakınsama için de iyi bir konuma 
yerleştiriyor. Günümüzde hızla artmakta olan elektronik dünyasındaki ürün canlılığı ve büyümesi, gelecekteki büyüme için harika bir 
fırsat yaratıyor. İşimize akıllıca yatırımlar yapmaya devam ederek, uzmanlardan oluşan ekibimize yatırım yaparak ve yarının güvenlik 
sorunlarını ele alarak, Allegion hikayesinin sonraki bölümlerinin karlı büyüme sergileyeceğine, hissedarlar ve müşterilerin yanı sıra 
Allegion ekibine de değer getireceğine inanıyoruz.

En iyi dileklerimle,

Dave Petratis, Yönetim Kurulu Başkanı,
Başkan ve CEO Allegion plc
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Kurumsal Tanıtım
Tarihçe

Allegion Zaman Çizelgesi

Allegion her ne kadar güvenlik sektöründe yeni bir isim olsa da bizler pek o kadar yeni değiliz. Yüzyılı aşkın bir süredir, kendi 
kategorilerinde lider ürünler ile insanları güvende ve emniyette tutuyoruz. 1908 yılında "panik barı" çıkış cihazının icadından, dünyanın 
ilk elektrikli kilidine kadar, markalarımız, insanların neredeyse kapılarını kilitlemeye başlamalarından bu yana yenilikler sunuyor. Onların 
bu girişimci ruhları da bizim kimliğimizin özünü oluşturuyor.
Bizi mekanik güvenlik alanında lider yapan girişimci ruha sahip çıkarak, ileri gitmeye ve yarının elektronik çözümlerini yaptığımız her 
şeye entegre etmeye devam edeceğiz. Sektördeki köklü uzmanlık geçmişimiz, konut müşterilerimiz için daha kaliteli, daha güçlü ve 
daha güvenli ürünlere sahip olmamıza olanak tanıyacak. Birlikte, global çalışanlarımızın da gücü ve tutkusu ile, global güvenlik ve 
emniyet sektöründe liderliğimizi sürdürürken, Allegion'un tam potansiyeline kavuşacağız.

1908 1920

Von Duprin®
"Panik barı’’ adındaki acil çıkış
cihazını icat etti ve acil çıkış
cihazları için verilen ilk patentin
sahibi oldu. 
Kuzey Amerika'da kendi
kategorisinde 1 numara

Schlage®
İlk silindirli kilit ve butonlu kilit
patentlerini aldı.
Kuzey Amerika'da kendi
kategorisinde 1 numara

1926

LCN®
Boston'daki Trinity Kilisesi'nin talebi
üzerine tarihteki ilk kapı hidroliğini üretti. 
Kuzey Amerika'da kendi kategorisinde
1 numara

1926

CISA®
İlk elektrikli kilidin patentini aldı.
İtalya'da kendi kategorisinde
1 numara

1976

Interflex®
Verimlilik, güvenlik ve iş gücü
yönetimi için eksiksiz bir çözüm
olarak tasarlandı.
Avrupa pazar lideri

1995

SimonsVoss®
Güvenliği, anahtarsız dijital aktarıcı
ile yeni bir seviyeye taşıdı.
Avrupa'da kendi kategorisinde
ilk 3'de

2014

Schlage Lock de
Colombia
Kolombiya'daki 2. en büyük
mekanik kilit imalatçısını satın aldı. 2013

Allegion™
Güvenliğe ve emniyete daha fazla
odaklanmak için Ingersoll Rand Security
Technologies'den ayrılarak kuruldu.
2 Aralık 2013'te S&P 500® borsa 
endeksine dahil oldu
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Kurumsal Tanıtım

2014 2014

Schlage Lock de
Colombia
Kolombiya'daki 2. en büyük
mekanik kilit imalatçısını satın
aldı

Eco Schulte
3. nesil Alman imalatçısı olan
Eco Schulte’de, Randi
markasına karşılık azınlık hissesi
edindi

2014

FSH®
Avustralya'da lider elektromekanik
kilit sağlayıcısını
satın aldı2015

iDevices®
Nesnelerin İnterneti alanında
ABD merkezli lider sağlayıcı ile
stratejik ittifak ve öz sermaye
yatırımı yapıldı

2015

Zero Int’l®
ABD merkezli 1. sınıf kapı
sızdırmazlık sistemleri liderini
satın aldı. 2015

Brio®
Avustralya, Yeni Zelanda,
İngiltere ve ABD'de kayar ve
katlanır kapı donanımlarının
önde gelen lider tasarımcısını
satın aldı.

2015

SimonsVoss®
Büyüyen Avrupa pazarında
lider bir konuma sahip
elektronik kilit şirketini satın
aldı

2015

2015

AXA®
Avrupa merkezli konut ve
taşınabilir güvenliğinde lider
sağlayıcıyı satın aldı 2016

2017

Trelock®
Avrupa merkezli, bisiklet kilitleri,
ışıkları ve elektronik kontrol
birimlerinde lider olan sağlayıcıyı
satın aldı

Republic Doors & Frames
Metal kapılar ve çerçeveler imalatçısı
satın alındı. Republic’in satın alınması,
Allegion'un Steelcraft® markasını ve
Amerika kıtasındaki temel faaliyetlerini
destekledi

2015

Milre®
Güney Kore’de lider bir
elektronik güvenlik
üreticisini satın aldı
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Kurumsal Tanıtım

 
Martin E. Welch III
Eski İdari Başkan Yardımcısı ve Mali
İşler Genel Müdürü,
Visteon Corporation

Carla Cico

Dean I. Schaffer
Eski Ortak,
Ernst & Young LLP

David Petratis
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Kirk S. Hachigian
Baş Direktör (Allegion);
İdari Başkan,
JELD-WEN, Inc.

Michael J. Chesser
Eski Başkan ve CEO,
Great Plains Energy Incorporated

Eski CEO,
Rivoli S.p.A

Kurul Komiteleri

Denetim Komitesi

M. Welch, Başkan
M. Chesser
C. Cico
K. Hachigian
D. Schaffer

Maaş Komitesi

M. Chesser, Başkan
C. Cico
K. Hachigian
D. Schaffer
M. Welch

Kurumsal Yönetişim ve
Adaylık

K. Hachigian, Başkan
M. Chesser
C. Cico
D. Schaffer
M. Welch

Yönetim Kurulu
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Kurumsal Tanıtım
Yönetici Liderlik Ekibi

Ön Sıra: Patrick Shannon, Shelley Meador, Dave Petratis, Lucia Veiga Moretti, Todd Graves

David Petratis
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO

Shelley Meador
Kıdemli Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve İletişim

Jeff Braun
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Baş Hukuk Danışmanı

Lucia Veiga Moretti
Kıdemli Başkan Yardımcısı, EMEIA Başkanı

Tim Eckersley
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Amerika Kıtası Başkanı

Chris Muhlenkamp
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Global Operasyonlar ve Tedarik Zinciri

Todd Graves
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Teknoloji

Patrick Shannon
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Mali İşler Genel Müdürü

Tracy Kemp
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Bilişim Genel Müdürü

Jeff Wood
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Asya-Pasifik Başkanı

Arka Sıra: Tracy Kemp,  Chris Muhlenkamp, Jeff Wood,  Tim Eckersley,  Jeff Braun 
Resimde soldan sağa:
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Kurumsal Tanıtım
Uzmanlık

Uzmanlık Alanları

Allegion olarak insanları yaşadıkları, çalıştıkları ve ziyaret ettikleri her alanda güvende ve emniyette tutuyoruz. Dünya genelinde
130'u aşkın ülkede satılan, 25'ten fazla markamız ile kapılarda ve ilgili alanların güvenliğinde tek kaynaktan çözüm sağlayıcısı olarak,
konut ve ticari kullanım kilitlerinden acil durum çıkış kapı kollarına, erişim kontrol cihazlarından, iş gücü üretkenlik sistemlerine
kadar her şeyi sağlıyoruz.

2 milyar dolarlık işimizin merkezinde ise, markalarımızın arkasında yer alan, kendini işine adamış 9000'i aşkın çalışanın birikimi ve
deneyimi yatıyor. Müşterilerimizin en zorlu güvenlik sorunlarıyla baş etmesine ve inşaatçılar ile mülk sahiplerinin yenilikçi ve güvenli
çözümler sağlayarak kendilerini farklılaştırmasına yardımcı oluyoruz. Operasyonel mükemmeliyet, müşterilerimiz için yaptığımız işin
kilit unsuru ve çalışanlarımızın odak noktasıdır. Nitelikli şartname yazarlarımız ve eğitimli teknik uzmanlarımız, sadece
müşterilerimizin kurallara ve standartlara uymasına yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda dünya pazarlarındaki güvenlik
standartlarının desteklenmesine ve geliştirilmesine de yardımcı olurlar.

Mekanik donanımlar her ne kadar işimizin temeli ve her zaman merkezinde olmaya devam edecek olsa da, güvenlik sektörünün
geleceğinin, dünyanın güncel ihtiyaçlarını ele almakta yattığının farkındayız. Elektronik çözümler mekanik ürünlerin yerini almaz,
sadece onları daha güçlü kılar. İşte bu nedenle, mekanik güvenlik alanındaki temel gücümüz; dijital, mobil ve birbirine bağlı
elektronik çözümler ve tasarımdaki uzmanlığımız ile birleşerek, bizi, pazarımızın önde gelen isimlerinden biri yapıyor.

Ürünlerimizin kalitesine ve işçiliğine güvendiğimiz için tam potansiyellerini karşıladıklarından emin
olmak isteriz. Tüm şartname danışmanlarımız, satın alma sürecinde size rakipsiz bir hizmet ve
uzmanlık sunar. Binanızın ihtiyaçlarını belirlerken aynı anda tüm yerel ve uluslararası yapı
düzenlemelerine ve yasalara uygun yol almanızı sağlarlar. Allegion danışmanları ile birlikte
çalışmak, mimari vizyonunuzun sağlam ve güvende olmasını sağlayacaktır.
Tüm Allegion donanım danışmanları, size firmanızın ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayacak
özel bir kaynak ekibi sağlamak üzere bölgesel olarak konumlandırılmıştır. İhtiyaçlarınızı
değerlendirirken, ilgili olduğumuz her konuda size görüşümüzü bildirerek, estetik ve işlevsel olarak
uygun ve özelleştirilebilir çözümleri birlikte belirleriz. Dahası sizlere, güvenlik ve emniyette son
noktaya ulaşmak için en yüksek güvenlik standartlarını bile aşan ve bina içi diğer sistemlerle
sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak ürünler sunarız.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Allegion olarak her güvenlik sisteminin her durumda işe yaramayacağını biliriz çünkü herkese
uyan tek bir çözüm yoktur. Markalarımız, bileşenlerini ihtiyaçlarınıza göre şekillendirerek tüm
Allegion ürünlerinde olduğu gibi, rahatlıkla kullanabileceğiniz size özel güvenlik sağlar.

ÖZEL ÇÖZÜMLER

1. Sessiz çözümler
Hastaneler, konser salonları ve kütüphaneler gibi alanlar için mükemmeldir;
sessiz itme plakaları ve sürgüleri de içeren fısıltı kadar sessiz güvenlik
bileşenleri içerir.

2. Özel dekor çözümleri
Güvenlikten ödün vermeden, ilham veren bir atmosfer sağlamak için
özelleştirilmiş güvenlik çözümleri ile binanızın güvenliğini artırın.
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Kurumsal Tanıtım
Uzmanlık Alanları

3. Yüksek güvenlik çözümleri
İşletmenizin belli alanlarının diğerlerinden daha güvenli olması gerektiğinde,
istenmeyen ziyaretçileri dışarıda tutmak ve güvenliğin en önemli olduğu
alanları izlemek için Allegion'ın yüksek güvenlik çözümlerine güvenin.

4. Çevresel çözümler
Bazen Tabiat Ana, su, tuz ve diğer kimyasallar, güvenlik sistemlerinize ciddi 
zararlar verebilir. Her tür coğrafi konumda güçlü olan dayanıklı açma üniteleri
ile güvenlik ürünlerinizin performansını koruyun.

5. Esnek çözümler
Kapılar, her şekil ve boyutta olabilir. Esnek güvenlik çözümlerimiz ile çok
çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek güvenlik ürünlerini bizde bulabilirsiniz.
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Kurumsal Tanıtım
Vizyon, Amaç ve Değerlerimiz

Vizyon

Değerler

Amaç

Her gün kurum prensiplerimizi pratiğe dökeriz. Bunu yapmak, bizi
daha güçlü bir şirket ve çalışmak için daha iyi bir yer yapar.

Dünyayı daha güvenli hale getirmek

Uzman bir şirket olarak insanların
yaşam alanlarını korumak ve dünyayı
daha güvenli bir yer haline getirmek

Huzur vermek

Sizleri güven ve emniyette tutarak
huzurunuzu sağlamaktır

Kendine değil
başkalarına
hizmet et

Doğru olanı yap

Görünenin ötesini
araştır

Bu senin işin,
kendini ve işini
geliştir

Yaptığın işten keyif al ve
«biz» olmaktan gurur duy

Güvenli ol,
sağlıkla kal

Sorumluluk ve
insiyatif al

Mükemmeli
hedefle
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Markalarımız ve Ürünlerimiz
Avrupa Donanımları

Ev ve bisiklet güvenliğinde uzman marka Axa, kapı ve pencerelerde yüksek kalite bağlantı
parçaları, giriş kontrol sistemleri, bisiklet kilitleri, emniyet zincirleri ve aksesuarları sunar.

Bricard markasının lüks bir serisi olan Bricard Art, tarihi tasarımları ve lüks kaplamaları ile el
yapımı benzersiz kapı donanımları sunar.

Son teknoloji bölme duvar sistemlerinden, uzman donanım kitlerine kadar geniş bir ürün
yelpazesi sunan, kayar ve katlanır kapı mimarisi donanımları serisidir.

Kapı hidrolikleri, acil çıkış cihazları, kilitler, silindirler ve kapı mobilyalarını içeren, yüksek
mühendislik ürünü olan mimari donanım ürünlerinin global markasıdır.
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Markalarımız ve Ürünlerimiz
Avrupa Donanımları

Geçiş kontrol sistemlerinde uluslararası tanınmış marka olan Cisa, en karmaşık izinsiz geçiş
yöntemlerine karşı bile koruma sağlar. Ürün yelpazesine silindirler, mekanik ve elektronik kilitler,
panik barlar, kapı kapatıcılar ve asma kilitler dahildir.

Dünya çapında sektör lideri olan elektromekanik güvenlik cihazları, tesislerin güvenliğini sağlar.
Enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu FHS EcoLine elektromekanik kilitleme cihazları, karbon
ayak izini küçülterek bugün güvenlik sektöründeki trendi belirler.

Geçiş kontrolü, güvenlik kamerası, ziyaretçi yönetimi ve biyometrik sistemler gibi yenilikçi
güvenlik sistemlerinin yanı sıra, zaman yönetimi, personel programlaması ve iş gücü yönetimi
için de eksiksiz çözümler sunan uluslararası bir markadır.

İto Kilit, Türkiye pazarında, mekanik kilitler, silindirler, master anahtar sistemleri, kapı
kapatıcılar ve panik çıkış cihazlarını içeren emniyet ve güvenlik ürünleri serisini sunar.
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Markalarımız ve Ürünlerimiz
Avrupa Donanımları

Konut tipi kilitler, ticari kilitler, kapı kolları ve menteşeler serisidir. Yaylı kapı kolları ile de
kullanıma uygun olarak tasarlanmış ürünleri mevcuttur.

Dijital teknoloji ve entegre geçiş kontrol sistemlerini kullanarak, alışılmış mekanik kilitleme
sistemlerinde devrim yapan birinci sınıf bir markadır.

Normbau; işlev, çevre ve ulaşılabilirlik düşünülerek tasarlanmış bir Avrupa donanımı markasıdır.
Sağlık hizmetleri sektörü için özel tasarım çözümleri, bölümlendirme sistemleri, korkuluklar ve
banyo mobilyaları ürünleri sunar.

Birinci sınıf Avrupa bisiklet kilitleri, ışıkları, giyilebilir teknolojileri ve elektronik kontrol
birimleri serisidir.
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Markalarımız ve Ürünlerimiz
Avrupa Donanımları

Bisiklet ve motorlu sporlar için birinci sınıf yüksek kalite fren kabloları, zincirler, U-kilitler gibi
güvenlik çözümleri sunar.

Güney Kore'de konut tipi güvenlik çözümlerinde lider olan marka, yenilikçi dijital kapı kilitlerine
odaklanmıştır.

Özellikle eğitim, sanayi ve kamu binaları için akıllı ve uyumlu geçiş kontrol sistemleri sunar.
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Markalarımız ve Ürünlerimiz
Amerikan Donanımları

Konut tipi ve ticari projeler için dayanıklı mekanik kilitlerden, kapsamlı geçiş kontrol sistemlerine ve
biyometriklere kadar çözümler sunan Schlage, uyumlu oluşu ve kalitesi ile tanınır.

Sektör genelinde "kapı tutucuları uzmanı" olarak bilinen Glynn-Johnson, kapı tutucuları ve
mandalları gelişmiş teknoloji ile üretilerek, üstün kalite ve olağanüstü performans sunar.

Von Duprin, kritik anlarda içinizi rahatlatacak yüksek performanslı ve kaliteli çıkış cihazları ile
geçiş kontrol sistemleri ve aksesuarları sunar.

Kapı kapatıcılarının ve ilgili donanımların, kritik anlarda sorunsuz çalışacağına güvenilir fakat
yüksek performans standartları ile üretilen LCN ürünleri; okullar, hastaneler ve kamu binaları
gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlar için idealdir.
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Markalarımız ve Ürünlerimiz
Amerikan Donanımları

Bina gereksinimlerini karşılarken güvenliği fazlasıyla sağlayan, düşük maliyetli ve kullanışlı acil
çıkış cihazları, kilit ve kapı kontrolleri serisidir.

Uygulama kolaylığı ile üstün değer sunan menteşeler, miller, gömme sürgüler, kilit karşılıkları
ve koruma plakalarını içeren birinci sınıf kalitede kapı donanımları ve aksesuarları serisidir.

Sızdırmazlık sistemlerinde 1. sınıf kalitede ve kategori lideridir. Ses kontrolü, yangın ve
dumandan koruma, çevre dostu yapılarda ısıtma ve soğutma verimliliğini destekleyen eşik
uygulamaları mevcuttur.

Aptiq, ticari alanlarda ve konutlarda, güvenli ve etkin geçişlere olanak tanımak için, akıllı kimlik
bilgisi, kart okuyucular ve mobil uygulama teknolojisi sunar.
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Uygulanacak alanın kendine has özelliklerini mükemmel şekilde yansıtacak, özel olarak
tasarlanan ve sipariş üzerine üretilen kapsamlı bir kapı donanımları koleksiyonudur.

Markalarımız ve Ürünlerimiz
Amerikan Donanımları

Geçiş kontrolü sistemleri için rekabetçi ve uzaktan okunan kart teknolojisi sunar.
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Allegion, aşağıdaki hizmetleri sunarak size önemli oranda zaman kazandırabilecek tam bir ürün ve şartname çözümü sağlamayı 
vadeder.
 • Kapı donanım şartnamelerinin hazırlanması, donanım atamaları, ANSI ve Avrupa Standartları ile uyumlu sayısal kapı indeksi 
bileşenleri.
 • Ürün tanıtım sayfaları, katalog bölümleri, sertifikalar ve performans beyanları.
 • Yangın, can güvenliği ve erişebilirlik gerekliliklerinin karşılandığından emin olmak için gerekli bina düzenlemeleri konusunda 
danışmanlık.
 • Onay için sunulan donanımları inceleme ve yorumlama.
 • Tedarikçi tekliflerinin kolayca karşılaştırılması için marka bazlı şartnameler.
 • Kurulum öncesi toplantıları ve kurulum sonrası master anahtar atamaları düzenlemek.
 • Talep olması halinde geçiş/erişim kontrolleri konusunda görüş bildirilmesi.
 • Bina yasaları, ürün odaklı pazarlar, mekanik donanım ve geçiş/erişim kontrol sistemleri hakkında uzman tavsiyeleri ve 
eğitim sunmak.
 • Detaylı master anahtar atamalarının sunulması ve geçiş/erişim kontrol sistemleri konusunda görüş bildirilmesi.

Mimari donanım ürünleri üreticisi olarak şartname ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak adına benzersiz bir konuma sahiptir.
Nitelikli şartname yazarlarımız ve eğitimli teknik uzmanlarımız, sadece müşterilerimizin kurallara ve standartlara uymasına yardımcı 
olmakla kalmayıp, aynı zamanda dünya pazarlarındaki güvenlik standartlarının desteklenmesine ve geliştirilmesine de yardımcı olur. 
Ürünlerimizin kalitesine ve işçiliğine güvendiğimiz için tam potansiyellerini karşıladıklarından emin olmak isteriz. Tüm şartname 
danışmanlarımız, satın alma sürecinde size rakipsiz bir hizmet ve uzmanlık sunar. Binanızın ihtiyaçlarını belirlerken aynı anda tüm yerel 
ve uluslararası yapı düzenlemelerine ve yasalara uygun yol almanızı sağlarlar. Allegion danışmanları ile birlikte çalışmak, mimari 
vizyonunuzun sağlam ve güvende olmasını sağlayacaktır.

İhtiyaçlarınızı değerlendirirken, ilgili olduğumuz her konuda size görüşümüzü bildirerek, estetik ve işlevsel olarak uygun ve 
özelleştirilebilir çözümleri birlikte belirleriz. Dahası sizlere, güvenlik ve emniyette son noktaya ulaşmak için en yüksek güvenlik 
standartlarını bile aşan ve bina içi diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak ürünler sunarız.
Hem RIBA ve AIA ağı üyesi hem de akredite RIBA ve AIA temel sağlayıcısıyız. Sık sık AIA CPD, Lunch & Learn seminerleri
düzenlemekteyiz.

Şartname ve Talep Oluşturma
Değer Teklifi
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Mohamed Salim Ishaq, AHC, FDAI
Şartname Ekibi Lideri 

Salim, Virginia-ABD Kapı ve Donanım Kurumu lisansı ile sertifikalı bir Mimari Donanım Danışmanı (AHC) ve
Yangın Kapısı Montaj Müfettişidir (FDAI). Orta Doğu'da donanım sektöründe sağlık hizmetleri, ulaştırma,
ticari ve konutsal yapı projelerinde çalışarak kazandığı 18 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.
Allegion MEA bölgesinde Şartname Ekip Lideri olan Salim’in görevleri; ekibe liderlik etmek, kapsamlı talep
yaratma faaliyetlerini yürütmek, mimarlara, danışmanlara, tasarımcılara ve bina sahiplerine şartname 
yazma hizmetleri sunmaktır. Aynı zamanda bölge genelinde projelere dahil olan mimarlara danışmanlık 
hizmeti vermek ve ürün eğitimlerinden de sorumludur.  
 

Şartname ve Talep Oluşturma
Uzman Ekibimiz ile Tanışın

Hamza Ali
Kıdemli Şartname Yazarı

Hamza Ali, Dubai merkezli Allegion MEA bölgesinde görev alan yüksek makine mühendisi ve Şartname
yazarıdır. Eğitimini Hindistan'ın Bangladore Üniversitesi'nde tamamlamıştır ve kapı donanımları sektöründe
23 yıllık bir deneyime sahiptir. Bu süre içinde Hamza; oteller, santraller, konut kuleleri, ofisler, hastaneler ve
okullar gibi çeşitli projeler için metal kapıların ve donanımların tedariki ve kurulumunu kapsayan şartname
işleri yapmıştır.

Hamza, Allegion'a 2015 yılında Dubai'de katılmıştır. Hem ANSI hem EN standartlarında deneyimli, kıdemli
şartname yazarlarından biri olarak pozisyonunu korumaktadır.

Farana Baig, DipGAI, MInstAI, RegAI
Şartname Yazarı

Farana Baig, "Guild of Architectural Ironmongary" (GAI), İngiltere tarafından verilen Avrupa donanımı
kategorisinde en yüksek yeterlilik ödülü olan altın madalya sahibidir. Farana, Osmania Üniversitesi'nin İnşaat
Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve hali hazırda BSEN ve ANSI standartlarında Donanım Uzmanıdır.

Farana, Allegion'a Şartname Yazarı olarak 2015'te katılmıştır. Konut, Ticari, Konaklama, Sağlık Hizmetleri ve
Eğitim projeleri gibi farklı pazarlarda çeşitli projelerde kapı donanım ve giriş kontrol ürünlerini belirlemede 8
yılı aşkın deneyime sahiptir.

Şartnamelerin yanı sıra Farana, aynı zamanda mimari topluluğuna RIBA onaylı CPD'ler (Continuing
Professional Development) de sunar. Ayrıca GAI'ın Kesintisiz Profesyonel Gelişim programındadır ve
bölgedeki GAI toplantılarına katılır.
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Marlon Calong
Kıdemli Teknik ve Eğitim Uzmanı 

Marlon Calong, BAE, Dubai'de Kıdemli Teknik ve Eğitim Uzmanı olarak çalışan bir inşaat mühendisidir.
Eğitimini Manila/Filipinler'deki Mapua Teknoloji Enstitüsü'nde tamamlamıştır Sektörde kapı imalatçıları,
distribütörleri ve donanım tedarikçileri ile geçirdiği 25 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.

Marlon, kuruma 2006 yılında katılmıştır ve havaalanları, hastaneler, oteller ve kamu binaları gibi çeşitli 
projeler için donanım şartnamesi oluşturma, koordinasyonu sağlama ve tedarik etme süreçlerinde görev 
almıştır.

Marlon kariyerine, Suudi Arabistan'da bir kapı imalatçısı şirkette ofis mühendisi olarak başlamış ve yıllar 
içinde sürekli yükselerek şu anki kıdemli pozisyonuna ulaşmıştır.

Şartname ve Talep Oluşturma
Uzman Ekibimiz ile Tanışın

Silcy Simon
Şartname Yazarı

Silcy Simon, elektronik ve iletişim mühendisidir. Allegion Dubai’de kapı donanımları için Şartname Yazarı
olarak çalışmaktadır. Silcy'nin konut ve ticari yapılar alanında 3 yıllık çalışma deneyimi vardır. Bu süre içinde
bağımsız yapılardan toplu konut yapılarına kadar çok çeşitli projelerde görev almıştır.

Silcy, kuruma 2010 yılında Müşteri Koordinatörü olarak katıldıktan sonra ürün ve hizmet tekliflerimizdeki
uzmanlığını geliştirerek şu anki şartname yazarı görevine yükselmiştir.

Mimarlık topluluğuna teknik şartnameler sunmanın yanı sıra Silcy, sertifikalı bir mimari donanım
danışmanı olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Hilmy Kariapper
Şartname Yazarı

Eğitimini İngiltere'deki City & Guilds, Institute of London Enstitüsü'nde tamamlayan Hilmy, Allegion Dubai'de
kalifiye metraj uzmanı ve Şartname Yazarı olarak çalışmaktadır.

Kapı ve donanım sektöründe; kamu, sağlık hizmetleri, konaklama, eğitim ve ticari projeler için metraj, 
tahmin, proje yönetimi, kapı donanımı programlama ve şartname yazma gibi görevlerde çalışmış,16 yılın 
üstünde bir deneyime sahiptir.

Hilmy kariyerine, bir Metal Kapı imalat ve donanım şirketinde metraj uzmanı olarak başlamış ve farklı türde
projelerde görev almıştır. Daha sonra ise kıdemli metraj uzmanı ve şu anki şartname yazarı görevine
yükselmiştir.
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Arun Prabhu 
Mimari ve Nihai Kullanıcı Danışmanı 

Arun, mimari donanım alanında 13 yıllık deneyime sahiptir. New York City'de kapı, donanım ve çerçeve
sektöründe 8 yıl boyunca proje yöneticisi olarak çalışarak Amerikan donanımları ve kuralları konusunda
deneyim kazanmıştır. Daha sonra Hindistan'da şartname yöneticiliği görevine yükselmiştir.

Arun, son 3 yıldır Allegion’da çalışmakta ve sağlık hizmetleri, konaklama sektörlerinde çalışan önemli
mimarlar ile ilişkiler kurmak ve geliştirmekten sorumludur.

Kapı Donanımı Enstitüsü'nün (DHI) bir üyesi olan Arun'un inşaat süreci, yapı tasarımı ve teknik detaylar
konusunda mükemmel bir bilgi birikimi vardır ve bu özelliği onu her proje için değerli kılmaktadır.

Şartname ve Talep Oluşturma
Uzman Ekibimiz ile Tanışın
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Kıtalarda Allegion
Global Üretim Tesislerimiz

1. Amerika Kıtası

Blue Ash, Ohio
Bogota, Kolombiya
Bronx, New York
Burgaw, Kuzey Carolina
Chino, Kaliforniya
Ensenada, Meksika
Middlefield, Ohio
Princeton, Illinois
Security, Kolorado
Tecate, Meksika
Tijuana, Meksika
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Clamecy, Fransa
Durchhuasen, Almanya
Düzce, Türkiye
Faenza, İtalya
Feuquieres, Fransa
Monsampolo, İtalya
Osterfeld, Almanya
Renchen, Almanya
Siewierz, Polonya
Veenendaal, Hollanda

Global Üretim Tesislerimiz

2. EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika)

Kıtalarda Allegion
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Global Üretim Tesislerimiz

3. Asya Pasifik

Auckland, Yeni Zelanda
Bucheon, Güney Kore
Jinshan, Çin
Melbourne, Avustralya
Sydney, Avustralya

Kıtalarda Allegion
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Rakamlarla Allegion
Global Bakış

Amerika Kıtası

Carmel, Indianapolis

Faenza, İtalya

Dublin, İrlanda

Kurumsal Merkez

558,4 Milyon Dolarlık 2016 Geliri,
5800+ Bölgesel Çalışan

Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika
(EMEIA)
386,3 Milyon Dolarlık 2016 Geliri, 2700+
Bölgesel Çalışan

Asya-Pasifik (APAC)
123,4 Milyon Dolarlık 2016 Geliri,
400+ Bölgesel Çalışan

Bölge Ofisleri

Shanghai, Çin

302,2
Milyar
Dolar

9,500’ün
üzerinde

25’in
üzerinde

10000’in
üzerinde

600’ün
üzerinde

130

2016 yılı cirosu

Faaliyette bulunduğumuz
ülkelerin sayısı

Çalışan

Ürünlerimizin satıldığı
ülkelerin sayısı Global

markalarımızın sayısı

Global aktif patent

Dağıtım kanalı
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Global Referanslar Sahalar
Global Projeler

EğitimTicari Sağlık Hizmetleri Oteller

San Francisco Uluslararası
Havaalanı, Kaliforniya, 
ABD

Dusseldorf Havalimanı,
Almanya

Moskova Domodedovo
Havalimanı, Rusya

Hong Kong Uluslararası
Havalimanı, Çin

Willis Kulesi, Chicago,
Illinois, ABD

Tuntex Gökdeleni
Kaohsiung, Tayvan

JP Morgan Chase Kulesi
Houston, Teksas, ABD

1 Dünya Ticaret Merkezi,
NY, ABD

Cleveland Güney Florida
Kliniği, ABD

Hong Kong Baptist
Hastanesi, Hong Kong

Royal North Shore
Hastanesi, Sydney

Wellington Hastanesi, Yeni
Zelanda

University De Liege,
Belçika

Leeds Üniversitesi,
Birleşik Krallık

Filipinler Üniversitesi
Manila, Filipinler

Medipol Üniversitesi
İstanbul, Türkiye

MGM Grand Hotel & Casino
Las Vegas, ABD

Holiday Inn Santigo
Havalimanı, Şilie

Le Meridien Etoile Fransa

Intercontinental Atina,
Yunanistan

Taşımacılık
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Bölgesel Pazarlarda Allegion
Orta Doğu, Afrika ve Türkiye satış ve pazarlama ofisleri

Dubai, UAE 
Doha, Katar
İstanbul, Türkiye

Bölge Satış Ofisi

Orta Doğu, Afrika ve Türkiye için bölgeye hizmet veren 3 uzmanlaşmış
satış ve pazarlama ofisimiz bulunmaktadır.

Allegion International AG
(Dubai Şubesi)

Bay Square Building 7, Offices 202 &
203 Burj Khalifa District, Business Bay

P.O Box 390641, Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri

T: +971 4 818 8999
E: contactmea@allegion.com

Allegion UK Limited
(Katar Şubesi)

D-Ring Road - Regus Building -
Office 225

P.O Box 32522,
Doha Katarr

T: +974 4423 1242
E: contactmea@allegion.com

Allegion Emniyet ve Güvenlik
Sistemleri A.Ş.

Kayışdağı Cad. Karaman Çiftlik Yolu
No:47

Kar Plaza Kat:12 34752, Ataşehir,
İstanbul, Türkiye

T: +90 216 572 6351 
E: info_turkey@allegion.com
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Bölgesel Referanslar Sahalar
MEA (Orta Doğu, Afrika) ve Türkiye Projeleri

Ticari

Sağlık Hizmetleri

Taşımacılık

1. Dubai Uluslararası Havalimanı, Terminaller ve Terminal Salonu  BAE
2. Al Maktoum Uluslararası Havalimanı    JebelAli-BAE
3. Riyad Otobüs Terminali      Suudi Arabistan
4. King Khaled Uluslararası Havalimanı    Riyad - Suudi Arabistan
5. King Fahad Uluslararası Havalimanı     Dammam- Suudi Arabistan
6. Yeni Doha Uluslararası Havalimanı (NDIA)     Katar
7. Beyrut Uluslararası Havalimanı      Lübnan
8. Kahire Uluslararası Havalimanı     Mısır

1. Wadi Sitesi        BAE
2. The Wave Resort       BAE
3. Palm Garden Sitesi       BAE
4. Kingdom Merkezi       Riyad - Suudi Arabistan
5. Barwa Ticaret Meydanı      Katar
6. Symphony Çok Amaçlı Site      Kuveyt
7. Al Ahli Banka Genel Merkezi      Bahreyn
8. Heart of Doha - Mshereib      Doha - Katar
9. Etisalat Telekomünikasyon Binası      Dubai - BAE
10.Maliye Bakanlığı Genel Merkezi      Suudi Arabistan
11. Büyük Müze        Kahire Mısır

1. Sharjah Eğitim Hastanesi      BAE
2. AlAin Hastanesi       BAE
3. Cleveland Kliniği       BAE
4. Weill Cornell Tıp Okulu       Katar
5. Sidra Tıp Merkezi       Katar
6. Al Hamed Tıp Şehri       Katar
7. Al Noor Görme Engelliler Enstitüsü      Katar
8. Şeyh Al Jaber Hastanesi      Kuveyt
9. Güvenlik Kuvvetleri Hastanesi      Suudi Arabistan
10.Ürdün Pediatri Hastanesi       Ürdün
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1. Kadınlar ve Erkekler için Teknik Araştırmalar Koleji   BAE
2. Gems Okulları       BAE
3. Katar Üniversitesi - Kütüphane ve Yeni Araştırma Kompleksi  Katar
4. Carnegie Mellon Üniversitesi      Katar
5. Teksas A&M Koleji      Katar
6. Kuveyt Otizm Merkezi       Kuveyt
7.Prenses Noura Üniversitesi      Suudi Arabistan
8. Umm Al Qura Üniversitesi      Suudi Arabistan
9. M.O.E Okulları        Riyad - Suudi Arabistan
10.Prens Sultan Merkezi       Suudi Arabistan

1. Hyatt Regency        BAE
2. Medina Hilton Hotel      Suudi Arabistan
3. San Stefano Resort       Mısır
4. Four Seasons Hotel       Mısır
5. Four Seasons Hotel       Bahreyn
6. Radisson Blu       Sharjah - BAE 
7. Radisson Blu       Jeddah - UAE 
8.Grand Hyatt       Sharm El Sheikh - Mısır 
9. Park Hyat        Jeddah - Suudi Arabistan
10.Movenpick       Kahire - Mısır
11. Park Inn        Abu Dhabi - UAE 
12. Jannah Place        Abu Dhabi - UAE
13. Crowne Plaza       Kveyt
14. Movenpick       Al Khobar - Suudi Arabistan
15. Ramada        Muscat - Umman 
16. Fortune Hotels        BAE

Bölgesel Referanslar Sahalar
MEA (Orta Doğu, Afrika) ve Türkiye Projeleri

Eğitim

Oteller
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DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. CERT-12152-2007-AQ-HOU-ANAB Rev. 1

This is to certify that

Allegion Security Plant
at

3899 South Hancock Expressway, Security, CO 80911 USA

has been found to conform to the Management System Standard:

ISO 9001:2008

This Certificate is valid for the following product or service ranges:

Manufacturing of Locks, Cylinders, Master Key Systems, Biometric 
Readers, RFID Readers, and Credentials for Access Control Systems

Initial Certification date:
July 16, 2007

Place and date:

Houston, Texas, February 18, 2014

This Certificate is valid until:

July 15, 2016

for the Accredited Unit:
DET NORSKE VERITAS 

CERTIFICATION  INC., HOUSTON TEXAS

The audit has been performed under the 
supervision of

Eddie Ortega Chandran Ilango
Lead Auditor Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION, INC 1400 RAVELLO DRIVE, 77449, KATY, TX, USA, TEL: 281-396-1000, WWW.DNVCERT.COM

Sertifikalar

Ticari Lisans

OHSAS18001 Schlage Meksika ISO 9001 Allegion Kolorado ISO 14001 Allegion Kolorado

ISO 14001 Schlage Meksika ISO 9001 Schlage Meksika

Place and date: For the issuing o�ce:
São Paulo, 24, September, 2015 DNV GL – Business Assurance

Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - 
Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São 
Paulo, SP, Brazil

   

Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of ful�lment of conditions as set out in the Certi�cation Agreement may render this Certi�cate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. 
assurance.dnvgl.com

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certi�cate No:
177774-2015-AE-MCI-RvA

Initial certi�cation date:
13, May, 2015

Valid:
12, May, 2015 - 13, May, 2018

This is to certify that the management system of

Schlage de México, S.A. de C.V.
Carretera Transpeninsular Km 115, No. 4580-4, Col. Carlos Pacheco, C.P. 22890, 
Ensenada, Baja California, Mexico
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certi�cate

has been found to conform to the Environmental Management System standard:
ISO 14001:2004

This certi�cate is valid for the following scope:
Manufacture of locks, subassemblies and internal residential and commercial
components of di�erent functions, applications and models; as well as the 
�nishing plating processes and polymeric coatings to components locks.

Manufactura de cerraduras, sub-ensambles y componentes internos 
Residenciales y Comerciales de diferentes funciones, aplicaciones y modelos,
así como también al acabado con procesos de platinado y recubrimientos 
poliméricos a componentes de cerraduras.

Place and date: For the issuing office:
São Paulo, 24, September, 2015 DNV GL – Business Assurance

Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - 
Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São 
Paulo, SP, Brazil

   

Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. 
assurance.dnvgl.com

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificate No:
177773-2015-AQ-MCI-RvA

Initial certification date:
13, May, 2015

Valid:
12, May, 2015 - 13, May, 2018

This is to certify that the management system of

Schlage de México, S.A. de C.V.
Carretera Transpeninsular Km 115, No. 4580-4, Col. Carlos Pacheco, C.P. 22890, 
Ensenada, Baja California, Mexico
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2008

This certificate is valid for the following scope:
Manufacture of locks, subassemblies and internal residential and commercial
components of di�erent functions, applications and models; as well as the 
�nishing plating processes and polymeric coatings to components locks.

Manufactura de cerraduras, sub-ensambles y componentes internos 
Residenciales y Comerciales de diferentes funciones, aplicaciones y modelos,
así como también al acabado con procesos de platinado y recubrimientos 
poliméricos a componentes de cerraduras.

Place and date: For the issuing office:
São Paulo, 24, September, 2015 DNV GL – Business Assurance

Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - 
Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São 
Paulo, SP, Brazil

   

Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: Det Norske Veritas Certificadora Ltda, Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São Paulo, SP, 
Brazil.

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificate No:
177772-2015-HSO-MCI-DNV

Initial certification date:
13, May, 2015

Valid:
12, May, 2015 - 13, May, 2018

This is to certify that the management system of

Schlage de México, S.A. de C.V.
Carretera Transpeninsular Km 115, No. 4580-4, Col. Carlos Pacheco, C.P. 22890, 
Ensenada, Baja California, Mexico
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management 
System standard:
OHSAS 18001:2007 (non-accr.)

This certificate is valid for the following scope:
Manufacture of locks, subassemblies and internal residential and commercial
components of di�erent functions, applications and models; as well as the 
�nishing plating processes and polymeric coatings to components locks.

Manufactura de cerraduras, sub-ensambles y componentes internos 
Residenciales y Comerciales de diferentes funciones, aplicaciones y modelos,
así como también al acabado con procesos de platinado y recubrimientos 
poliméricos a componentes de cerraduras.

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. 11413-2007-AE-USA-ANAB Rev. 1

This is to certify that

Allegion Security Plant
at

3899 South Hancock Expressway, Security, CO 80911 USA

has been found to conform to the Management System Standard:

ISO 14001:2004

This Certificate is valid for the following product or service ranges:

Manufacturing of Locks, Cylinders, Master Key Systems, Biometric 
Readers, RFID Readers, and Credentials for Access Control Systems

Initial Certification date:
October 24, 2007

Place and date:

Houston, Texas, February 18, 2014

This Certificate is valid until:

July 15, 2016

for the Accredited Unit:
DET NORSKE VERITAS 

CERTIFICATION  INC., HOUSTON TEXAS

The audit has been performed under the 
supervision of

Eddie Ortega Chandran Ilango
Lead Auditor Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION, INC 1400 RAVELLO DRIVE, 77449, KATY, TX, USA, TEL: 281-396-1000, WWW.DNVCERT.COM
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OHSAS18001 Allegion Kolorado

Sertifikalar

OHSAS 18001 Allegion Indianapolis

ISO 9001 Allegion Indianapolis ISO 14001 Allegion Indianapolis

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. 11189-2007-AHSO-USA-RvA Rev. 1

This is to certify that

Allegion Security Plant
at

3899 South Hancock Expressway, Security, CO 80911 USA

has been found to conform to the Management System Standard:

OHSAS 18001:2007

This Certificate is valid for the following product or service ranges:

Manufacturing of Locks, Cylinders, Master Key Systems, Biometric 
Readers, RFID Readers, and Credentials for Access Control Systems

Initial Certification date:
October 24, 2007

Place and date:

Houston, Texas, February 18, 2014

This Certificate is valid until:

July 15, 2016

for the Accredited Unit:

DNV CERTIFICATION  B.V.,
THE NETHERLANDS

The audit has been performed under the 
supervision of

Eddie Ortega Chandran Ilango
Lead Auditor Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT:DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, THE NETHERLANDS, TEL:+31 (0) 10 2922600www.dnvba.com

 

 
 

Place and date:  

 

For the issuing office: 
Katy, TX, 04, May, 2015  DNV GL –  Business Assurance  

1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449 - 5164, 
USA  

 

  

 
John C Stefan  
Management Representative  

   

Lack of ful�lment of conditions as set out in the Certi�cation Agreement may render this Certi�cate invalid.  
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. 
www.dnvba.com  
 
 
 

Certificate No:
CERT-02374-2006-AQ-HOU-RvA

Initial certification date:
12, May, 2009

Valid:
25, May, 2015 - 25, May, 2018

This is to certify that the management system of

Allegion Indianapolis Operations
2720 Tobey Drive, Indianapolis, IN, 46219, USA

has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2008

This certificate is valid for the following scope:

The Design, Manufacture and Assembly of Von Duprin , 
Glynn- Johnson , Ives and Falcon Branded Security Products.
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Allegion ™ hakkında

Allegion (NYSE: ALLE), güvenlik alanında, CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® ve
Von Duprin® gibi lider markalarla birlikte global bir öncüdür. Kapılarda ve ilgili alanlarda güvenliğe
odaklanan Allegion, ev, işyeri, okul ve diğer kurumlar için çeşitli çözümler üretmektedir. Allegion,
ürünleri yaklaşık 130 ülkede satılan 2 milyar dolarlık bir şirkettir.

Daha fazla bilgi için www.allegion.com/tr adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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