S MARTair™ Guest
sikrer Commodore
Hotel
ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Værelser med udsigt i Devon
sikret af SMARTair™ Guest

“SMARTair™ Guest systemet blev installeret på alle nye døre. Det blev gjort til en overkommelig pris
og med minimal forstyrrelse, selvom hotellet var fuldt booket.”
Gary Woolaway, ejer, Commodore Hotel

Udfordring
Commodore Hotel har været familiedrevet siden
åbningen i 1969 og for nylig har man udvidet
kapaciteten ved at tilføje 25 nye værelser med
udsigt over Devons kyst. En høj standard er
meget vigtig og det gælder alle områder af hotel
virksomheden. Derfor krævede hotellets ejere et
nyt, sikkert adgangskontrolsystem, der passede til
det luksuriøse præg efter renoveringen.
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Nøglekrav
∙∙ Sikker adgangskontrol uden de udgifter og den
ulejlighed, der normalt følger med de traditionelle
systemer
∙∙ Et diskret, trådløst system, der passede til det
moderne look på de nyligt renoverede værelser
∙∙ Et brugervenligt adgangssystem, der ville
appellere til den moderne rejsende
∙∙ Et system, der kunne monteres uden at forstyrre
den daglige drift; at lukke hotellet for at montere
nye låse var ikke en mulighed
∙∙ En adgangskontrolløsning, som var konstrueret
specielt til brug på små hoteller og pensionater
∙∙ Et system, der ville være prisvenligt at installere og
bruge i dagligdagen

Løsning
Commodore Hotel installerede SMARTair™ Guest
langskilte og låsekasser fra ASSA ABLOY i døren til
hvert nyt værelse. SMARTair™ Guest er en løsning,
som kan sikre både udvendige og indvendige døre.
Desuden kan det ofte monteres på de eksisterende
låse med mulighed for at bevare det gamle låse
system.
Med SMARTair™ Guest bevares bygningernes
oprindelige udseende, fordi der hverken skal
trækkes kabler eller er behov for at udskifte dørene.
“Jeg arbejdede samtidig med rengøringspersonalet
for at sikre, at vi ikke forstyrrede gæsterne,” siger
Andrew Pearcy, låsesmed hos Keyhole Surgery. “Jeg
monterede låsekassen og installerede produktet fra
start til slut på omkring 2 timer pr. dør. Jeg vil anbefale
systemet til alle mindre hoteller, da det for låsesmeden
er lige så let som at montere almindelige dørbeslag, så
arbejdstiden er minimeret.”
Det er let for bestyreren at administrere
SMARTair™ Guest systemet, og at tilføje og fjerne
adgangsrettigheder med det samme. Hvis en gæst
mister et kort, er der ikke behov for at omlægge
låsene; bestyreren kan bare udstede et nyt kort, og
det mistede kort annulleres.
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