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Mekaniska Lås

PRODUKTSORTIMENT

Cylinderlås

Vårt sortiment innehåller ett brett urval mekaniska lås från branschledande tillverkare. Vid behov tillhandahåller vi även andra lås. Kontakta vårt säljteam och 
berätta vilka behov du har och vi letar efter ett lämpligt lås till dig.

ABLOY CLASSIC  
ABLOY Classic är en välkänd och prisvärd låslösning för alla. Levereras PUNTA-serielagd, men serieläggning till 
kundserie finns även på beställning.
 
Huvudnyckel på beställning.

ABLOY SENTRY 
ABLOY SENTRY är ett idealiskt patentskyddat nyckelsystem för möbellåsningsbehov. Nyckeln är helt i metall 
och den patenterade funktionsmekanismen AWS (Anti-wear-system) minimerar slitaget och säkerställer en 
exakt användningskänsla av systemet. ABLOY SENTRY-systemets patent är i kraft fram till 2026 och 
designskyddet till 2035. 

Låset har kundspecifik serieläggning. 

ABLOY SENTO  
Tack vare den patenterade funktionsmekanismen Anti-wear-system (AWS), förblir nyckelns användningskänsla 
exakt och låsen öppnas utan ansträngning från år till år. ABLOY SENTO-systemets patent är i kraft fram till 
2026. Designskyddet är i kraft fram till 2034.

Låsen har kundspecifik serieläggning.

Euro-Locks PUNTA  
PUNTA-lås är en prisvärd och tillförlitlig låslösning. Levereras alltid PUNTA-serielagd Huvudnyckel på 
beställning.
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Hänglåsspärr är ett tillförlitligt och förmånligt alternativ till låsning. Den är väl lämpad för objekt där 
användare byts ofta. De lämpar sig för hänglås med en bygeldiameter på 5–8 mm. Vi erbjuder också ett 
kompatibelt hänglås. 

Euro-Locks C557

Hänglåsspärr

Hänglås 

Nummerkodlås 

PUNTA hänglås 
Hänglåset är kompatibelt med PUNTA hänglåsspärr. Låsets fyrsiffriga kod kan enkelt bytas av användaren.

Euro-Locks A152  
Låset fungerar med en fyrsiffrig kod som enkelt kan bytas av användaren. Låset har automatisk kodblandning 
så att upplåsningskoden inte visas. Detta är en särskilt önskvärd funktion i en miljö där utomstående kan se 
koden. Låset finns i svart eller silvergrått.

Man kan få en mekanisk huvudnyckel till låset, med vilken låset kan låsas upp och den inställda koden kan ses.

Sinox AL2003 
Låset fungerar med en fyrsiffrig kod som enkelt kan bytas av användaren. En speciell egenskap hos låset är 
möjligheten att välja antingen ett allmänt eller privat tillvägagångssätt. Det allmänna tillvägagångssättet läm-
par sig för objekt där användare inte har ett personligt skåp. Användaren väljer koden med nummerskivan och 
låser låset med låsknappen varefter nummerskivorna blandas. När låset öppnats kan nästa användare ställa in 
sin egen kod. Vid privat användning förblir koden densamma tills användaren ändrar den. 

Man kan få en mekanisk huvudnyckel till låset med vilken man får reda på koden och kan öppna det. 

Låset är helt av metall vilket garanterar att det håller även i krävande tillämpningar.
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Pantlås

Ojmar  
Det finns olika versioner av alla Ojmar-lås för torra och våta utrymmen. Våtrumslås är tillverkade av korrosionsbeständiga material, vilket garanterar en lång 
livslängd även under krävande förhållanden. 

Låsets låshus kan enkelt bytas utan att byta hela låset. 

Myntlås  
Låsets standardversion fungerar med 1 euros mynt, men det finns versioner för alla euromynt från och med 0,2 euro från tillverkaren.

Med tillbehör kan låset ändras för insamling.

Kortlås
Ojmars kortlås lämpar sig särskilt bra för objekt där man använder en port baserad på ett RFID-nyckelkort eller dörrkontroll. Låset låses med en mekanisk nyckel, 
men den kan inte tas bort förrän nyckelkortet sätts in i låset som säkerhet. Låset har en speciell säkerhetsfunktion som säkerställer att låset endast fungerar 
med det tillåtna nyckelkortet. Det förhindrar att låset går i lås till exempel med ett visitkort eller en bit kartong. 

Nyckelarmband 
Det finns olika färgade armband till nycklarna som tillbehör, vilket gör dem lätta att bära med sig till exempel i simbassänger och på spa.

ABLOY myntlås  
Abloys myntlås kan fås antingen med myntränna, varvid kunden får tillbaka myntet, eller med myntlåda. Låset har en ABLOY SENTRY-nyckel och fungerar 
med 1 euros mynt.
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