Haninge Lås gör hemmet säkert!
– Tyvärr är samhällsutvecklingen sådan att vi låssmeder behövs allt mer. Människor
är också mycket mer medvetna om att inbrott kan drabba dem själva, säger Börge
Borgström.
Varför en auktoriserad låssmed?
– Det är en trygghet för dig som kund. En auktoriserad låssmed måste uppfylla krav
om etik och moral och ha en hög kompetens som hela tiden byggs på med vidareutbildning. Vi har också lång erfarenhet av att bedöma säkerhetsrisker, se var problem
kan uppstå och föreslå kundanpassade lösningar.
Vad erbjuder en låssmed?
– Vi kan göra en säkerhetsbesiktning av din bostad och gå igenom alla svaga
punkter. Du får en helhetsbild ”så här ser det ut” och ”så här borde det se ut”. Med
vår hjälp kan du upptäcka dina unika säkerhetsbehov på ett helt annat sätt än om
du funderar själv eller står på en stormarknad med ett färdigt paket i handen.
– Vi har också stor kunskap om försäkringsbolagens krav. En besiktning och en diskussion ger svar på alla frågor kring dina säkerhetsbehov och försäkringsvillkor.
Kundanpassat, personligt
– Den som köper ett färdigt paket på stormarknader får varken en komplett eller flexibel säkerhetslösning. Paketet kan lösa ett avgränsat säkerhetsproblem, men det är
inte säkert att paketet passar dina unika säkerhetsbehov. Om du senare vill ändra eller
bygga ut får du ingen hjälp, utan måste ändå vända dig till en låssmed.
– Vi är flexibla och kan anpassa oss till dina behov, så att du från början får den säkerhetslösning som passar dig. Från den lokala låssmeden får du dessutom alltid personlig service och goda råd.
Komplett utbud
– Vi har ett brett sortiment för alla slags säkerhetslösningar, som nyckeltillverkning,
låssystem, säkerhetsdörrar, passersystem, porttelefoni, larmsystem, kameraövervakningssystem, värdeförvaring och handikappsanpassning.
Välkommen in!
Börge Borgström
Haninge Lås

2000 Evo

10011838

2000 Evo bygger på ny modern teknik som höjer säkerheten på flera sätt. Komplett paket med 5
nycklar. Finns i flera färger.

LS 12209E Borrskydd 10013245
Skyddar låshuset mot angrepp av borrutrustning.
Används med fördel när dörrbladet saknar
borrskydd eller dörrförstärkningsbehör.

Assa - Din trygghet
Tänk på att du kan få samma nyckel
till flera lås, fråga oss!

1

Fönsterlås utåtgående
10009651
Komplett med två nycklar för låsning mellan karm
och båge. Låsbart i vädringsläge.
Finns även för inåtgående fönster.

Inkrypningsskydd 8126120
Mycket effektivt, dekorativt inbrottsskydd som monteras
på t.ex. källarfönster. Kan monteras stående eller liggande
och finns i svart eller vitt. 450-1 200 mm. Inklusive
envägsskruv.

Fönsterlås 3000 50020311
Fönsterhandtag i mattkrom. Slug 3000 Spanjoletthandtag
används i fönster, fönsterdörrar, skåp och luckor
vilka reglas med spanjolett och där optimal säkerhet mot
obehörigt intrång efterstävas.
Cylinder ingår ej.

Fönsterlås 150
8118020
För utåtgående fönster. Självlåsande tryckcylinder
med rörformad nyckel. Nyckeln som kan tas ur i såväl
låst som olåst läge är nödvändig endast vid öppning.
Finns även för inåtgående fönster.

Spanjoflex 7028367
Med en säkerhetsspanjolett i din altandörr ökas inbrottsskyddet väsentligt. Förutom att dörren förbinds
med dörrkarmen på fyra olika ställen, har reglarna
också utformningen av en hake som kopplas ihop
med karmens slutbleck. Detta medför att ett mycket
kraftfullt förband mellan dörr och karm skapas.

Handtag 93s 10012025
Fönsterhandtag av aluminium. I komination med
7-stifts ovalcylinder är det godkänt av Svenska
Brand och Säkerhetscertifiering AB.
Cylinder ingår ej.

C-profil brytskydd 8126060
Förseglar effektivt hela dörrspringan mellan dörr och
karm på altandörr eller fönster så att tjuven inte kan
komma in med t.ex. en kofot i dörrspringan.
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Se till att ha bra
dörrar, karmar och
fönster med godkända lås.
När en produkt bär SSF-märket innebär det extra
trygghet för dig. Då kan du nämligen vara säker
på att den har klarat mycket tuffa stöldskyddskrav.
Numera kräver allt fler försäkringsbolag att du har
SSF-märkta låsprodukter.

Låsspray 7852001
Ger långtidsverkande smörjande effekt
tack vare teflonskiktet.
Används för alla typer av lås,
cylindrar och spanjoletter.
OBS! Tillhållarlås skall ej smörjas.

Bakkantsbeslag
226702
Godkänt skydd för att man inte skall kunna lyfta av
dörren vid gångjärnen. Brythållfasthet över 700 kg.
Slutbleck monteras i karmen och platta med härdade
tappar monteras i dörren.

Snygga och funktionella dörrhandtag
ASSA:s sortiment av dörrtrycken är utformade av framstående
designers. De olika serierna består av enkla, funktionella
handtag som är inspirerade av olika historiska perioder.
Gamla stilar har kombinerats med modernt tänkande.
Alla handtag kan fås i olika färger.

London 113RH 10013915
Komplett handtag för innerdörrar i aluminiumsilver.
• Unik fastsättning
• Återvinningsbart
• Allergigodkänt

Epok 1956 124582
För inner- och ytterdörr.
Passar dörrtjocklek 40-57 mm

Handtag 6638 124567
För inner- och ytterdörr.

Låscylinder 104777
Cylinder med tre nycklar.

LB 1000 Dörrspärr 10014381
Gör att du kan öppna dörren tillräckligt
för att se vem det är utanför.
Monteras enkelt och ger god trygghet
när du är ensam hemma.
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GTA 611 50021464
GTA garagedörröppnare ger en
trygg och bekväm öppning av din
garageport. GTA finns för både
vipport eller takskjutport och levereras
med en smidig handsändare med
Keelogic (samma som till din bil).
Garagedörrsöppnaren öppnar och
stänger inte bara din port, utan kan
samtidigt separat tända lampan utan
att påverka porten.

309 Evo Tillhållarlås
50020376
Godkänt extralås med hakkolv för ökad
säkerhet. Kan låsas från båda sidor.
Tre nycklar ingår.

Dörröga 3892 10012710
I krom med skyddslock, 200° vidvinkel.
Passar dörrtjocklek 38-92 mm.
Diameter 18 mm.

R-FORCE Kodlås 10010115
Problemet med olåsta dörrar är stort. För exempelvis villan/
lägenheten där man vill ha låst när man går ut på tomten
eller till tvättstugan. R-FORCE är ett batteridrivet kodlås som
lätt kan monteras på alla typer av inner- och ytterdörrar.
Den ser till att dörren på ett enkelt sätt alltid är låst.
Finns även i silver.

Barnsäkerhetspaket

50019469

Komplett barnpaket som innehåller:
• Hörnskydd
• Kontaktskydd för eluttag
• Provcylindern
• Klämskydd på dörr
• Kylskåpsregel
• Skåp- och lådregel
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Mopedlås Citychain X-plus
10014043
Sveriges mest sålda mopedlås. Kättinglås med
integrerat låshus med dyrksäker X-pluscylinder.
9 mm diameter på de sexkantiga granithårda länkarna.
Klädd med nylon för att inte repa och för att vara smidig.
Godkänt även för motorcykel.

Brandsäkerhetspaket 50020461
Pulversläckare 6 kg med ABC-pulver. Den mest
mångsidiga släckaren. Godkänd och CE-märkt.
5 års garanti. Brandfilt 120x120 cm.
Den optiska brandvarnaren
upptäcker branden i tid.
Några användningsområden är:
• Husvagnen
• Fritidshuset
• Bilen
• Villan
• Båten

Cykellås Sinero 43 HB
50020338
Godkänt kvalitetsbygellås för cykel. Härdad bygel
samt låshus av specialstål med borrskyddad cylinder.
Komplett med hållare som passar de flesta cyklar.
Två nycklar ingår.

Dokumentskåp SDE-52E 8344101
Skyddar dina värdehandlingar och
privata saker mot brand i 60 minuter.
Kan programmeras för två användare,
om felaktig kod knappats in fem gånger
spärras låset. Skåpet är förberett för
fastsättning i golv.
Vikt 56kg och rymmer 34 liter

Låsbar veckopostlåda 50019453
Lådan rymmer 70 liter.
Garantitiden är 10 år mot genomrostning
och 3 års funktionsgaranti.

2,5 m kätting
10010229
Kätting i klass 3 av härdat specialstål ger
mycket bra motstånd mot avklippning.

Hänglås Sea & Snow
10010151
37/55, specialutvecklat lås för kalla och blöta miljöer.
Låshus och bygel i härdat stål, klätt med signalgul
silikonplast med ABUS unika dyrksäkra cylinder.
Två nycklar ingår.

Hänglås
Låshus i mässing med bygel i stål. Lämpligt för förråd,
skåp och verktygslådor. 20-50 mm.
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