Boligsikringsguide

Gratulerer med ny bolig,
som vi håper du blir fornøyd med!
Som ledende leverandør
av låser og beslag i Norge,
ønsker vi å gjøre oppmerksom på et par viktige
detaljer som de fleste ofte
overser når de flytter inn
i ny bolig.

Vet du f.eks. at det finnes låssylindere
med nøkkelgaranti, slik at bare du kan
bestille ekstra nøkler, eller at du kan
bruke samme nøkkel til alle låsene
i boligen? Informasjonen som følger
forteller deg hva du bør tenke over og
hva du kan gjøre for å sikre boligen og
eiendelene dine.

Du har fått overlevert nøkler fra
forrige eier, men er dette alle de
eksisterende nøklene – og hvor
innbruddssikre er egentlig låsene?

Tror du det er vanskelig å skifte sylinder
eller lås? Våre selvvalgspakninger gjør
det mye enklere enn du tror.
Disse får du kjøpt i jernvareforretninger,
byggevarehus og hos låsesmeder. De
For å unngå ubehagelige overras
inneholder alt du trenger for
kelser som skyldes nøkler på avveie, å gjøre jobben selv. Føler du det blir for
eller innbrudd på grunn av dårlig
vanskelig, er det hjelp å få hos en autoriavlåsning, vil vi fortelle deg litt om
sert låsesmed (medlem av
hvordan du kan forhindre dette.
foreningen Norske Låsesmeder)

eller et TrioVing Sikkerhetssenter.
Du finner nærmere informasjon på vår
hjemmeside www.trioving.no.
Riktig avlåsning for å avverge innbrudd
kan også være penger spart. De fleste
forsikringsselskaper gir premierabatt
for FG-godkjente låsenheter i dørene.
(FG: Forsikringsselskapenes Godkjen
nelsesnevnd).
Vi håper du tar deg tid til å se gjennom
de følgende sidene, som vil gi deg
fyldige opplysninger om hva som er
nødvendig og mulig når det gjelder
sikker avlåsning.

I gamle dager..

Tenk som tyven!

satte husbonden feiekosten foran
døren for å vise at ingen var hjemme.
Feiekosten var selvfølgelig ingen lås,
men det trengte man heller ikke.

Forsøk å se på boligen din med tyvens
øyne. Hvor kan han (det er oftest en
mann) raskt ta seg inn - og ut med
tyvgodset? Han er kanskje i desperat
pengemangel, men vil absolutt ikke bli
oppdaget eller avslørt.

I dag kan det hende at man ikke en
gang kjenner sin nærmeste nabo, og
tyvene har tilgang til moderne verktøy, Derfor leter han etter boligens svakeste
mobiltelefoner og bil.
punkter, hvor han raskt kan ta seg inn
og ut.
Mange tror at de fleste innbruddene
skjer på nattetid og i løpet av
Er dører og vinduer sikret?
ferieperiodene. Men faktum er at hele
Det tar mellom 15 og 20 sekunder
60 % av innbruddene skjer på dagtid,
å bryte seg inn i en dårlig sikret bolig.
- når folk er på jobben eller på skolen.
Det snakkes mye om organisert
kriminalitet, men det viser seg at
hele 4 av 5 innbrudd er en spontan
handling. Fristelsen blir for stor når
han ser hvor enkelt det kan gjøres.
Han greier simpelthen ikke å stå imot.
Leilighet gjør tyv!



Kan man sikre seg
mot innbrudd?

Hvis du hjelper naboen med
gressklipping og snømåking når han
er borte, så hjelper han sikkert også
til når du skal reise.

 Ikke helt, men du kan gjøre det så
problematisk for tyven at han ikke
våger å ta sjansen på å mislykkes og
 Postkassen er full av post.
dermed bli tatt.
Be naboen å ta inn posten din,
Kontroller sikkerheten i din
så gjør du det samme for ham.
bolig med følgende utgangspunkter:
 Søppeldunken er tom og uten sekk.
 Tyven vil være sikker på at du ikke
Be naboen bruke søppeldunken din
er hjemme. Han merker seg at ingen
lamper lyser, at persiennene er nede til noe av sitt eget avfall.
og at blomstene henger og er tørre.  Lamper inne og ute lyser midt på
dagen.
Disse tegnene kan du fjerne ved
å få noen til å se innom huset daglig.
Kanskje kjenner du noen som gjerne
vil låne boligen din mens du er borte?
 Andre sikre tegn på at du er borte, er
at gressplenen er høy og ustelt, eller
at gårdsplassen og inngangspartiet
er dekket med ren og urørt snø.

Hvordan kommer
han seg inn?
 Han ringer deg og ber om
unnskyldning for å ha ringt feil
nummer når du tar telefonen.

En tidsinnstilt bryter som tenner
og slukker lyset til normale tider,
er en billig og bra investering.
En lyssensor er også et alternativ til
å løse denne oppgaven.

Har du ikke på forhånd inngått
avtale om et slikt besøk, må du
være ekstra på vakt med å spørre
etter legitimasjon og sjekke dette
grundig. Noter telefonnummeret til
den som har utstedt legitimasjonen
før du slipper noen innenfor døren.

Reduser innbruddsfaren
I dag samarbeider naboer, også i større
boligkomplekser, for å redusere
hverdagsinnbruddene. Antall innbrudd har
derfor blitt kraftig redusert og naboskap og
nærmiljø har blitt vennlig og trivelig.
Aksjon Nabohjelp
Lær dine naboer å kjenne.
Hjelp hverandre med å være oppmerksomme
på fremmede som sees i nærmiljøet.
Start nabosamarbeide og gi politiet beskjed
om samarbeidet.
«Politietaten»

Har du ISDN-telefon, vil du kunne se
 Om ytterdøren er uten sikkerhetslås
hvem som ringer.
Du kan også benytte deg av tjenesten eller tilleggslås, kan den lett brytes
opp med en stor skrutrekker.
å viderekoble telefonen din til
mobiltelefon, eller til noen andre.
Vær smart ! Monter en FG-godkjent
sikkerhetslås, enten med sperrefunksjon
 Han ringer på døren og spør etter
på innsiden eller en ekstralås som
noen du ikke kjenner.
monteres minimum 40 cm over eller
Sett inn dørkikkert i døren og monter
under eksisterende hovedlås.
dørsperre. Slipp aldri en fremmed inn
Pass på at du monterer et
i huset når du er alene.
sikkerhetssluttstykke i dørkarmen.
Han bruker svært kort tid på å få
et inntrykk av om det finnes lett
En dør med stort glassvindu eller
omsettelige verdier i boligen din.
med sidefelt av glass er svært enkel
 Han ringer på døren og presenterer seg å bryte seg gjennom.
En slik dør bør kunne låses med nøkkel
som kontrollør fra tele-, energi- eller
fra innsiden for å umuliggjøre rømning
forsikringsfirma eller til og med fra
gjennom denne døren.
politiet.



Hagen kan være tyvens verktøykasse
 Bakdør, balkongdør, kjellerdør,
garasjedør, boddør etc. er alle
utmerkede og som regel lette
innbruddspunkter for tyven.
Denne typen dører bør også låses
med FG-godkjente låser.
Det finnes gode løsninger for alle
typer dører. Kjellervinduer og andre
lett tilgjengelige vinduer er mulige
innganger. Glem ikke takvinduer
og luker.
Vinduslåser, gitter og stålstenger er
hva som trengs i disse tilfellene.
Men husk å montere dem godt fast
i karmen!
Forebyggende tiltak
Godkjente produkter som sikkerhetslås,
gitter og innbruddsalarm senker
forsikringspremien. Det samme gjelder
montering av jordfeilvarsler og
brannslokningsutstyr.

 Åpen garasjeport med synlig
verktøy innenfor.
Lås alle dører og porter og sikre alt
verktøy når du er ute.

 Stigen som fortsatt står lent oppetter
veggen etter siste malingstrøk...
Lås den inn i garasjen eller sett på et
beslag og lås den fast med hengelås.
 Øksen som står fast i hoggestabben,
er svært effektiv til å slå inn et vindu
med…
Ta en titt rundt huset før du reiser
bort og rydd bort hageredskap
og verktøy som kan brukes av
innbruddstyven.
Reparer utelyset slik at tyven ikke
kan jobbe usett i mørket. Naboen
har ingen mulighet til å se noe
i mørket. Se etter at alle lyspærer er
hele, også bak huset, hvor det er lett
å gjemme seg og jobbe uforstyrret.
Særlig viktig er dette i hager med
mye og høy beplanting.

(Forsikringsselskapenes
Godkjenningsnevnd)

Fotografer og
registrer dine
verdisaker!
Skaff deg en bankboks til uerstattelige
gjenstander. Både på grunn av
innbrudd- og brannfare bør disse
gjenstandene oppbevares andre steder.
Fotografer og videofilm hjemmets
verdisaker og legg bildene/filmene
i bankboksen.
Merk, om mulig, verdisakene med
ditt personnummer og N for Norge,
lag en oversikt som du også legger
i bankboksen.



Nå er tyven inne.
Hva stjeler han?
Først og fremst saker som er lett
å selge og omsette i penger: Medisiner,
alkohol, kontanter, bankbøker,
verdipapirer, fotoutstyr, stereo, video,
mobiltelefoner, datautstyr, verktøy,
smykker, kunst og antikviteter, altså
slikt som ligger fremme i mange hjem.

Når tyven har
tatt seg inn,
skal han også ut!
 Om han brøt seg inn gjennom vinduet,
ønsker han kanskje ikke å ta samme
vei ut igjen med tyvgodset.
Sørg for at du har en «bortesikker»
lås i ytterdøren
 En ukjent mann på vei ut av
naboens vindu bør kanskje gjøre deg
mistenksom (nabovarsling).
Ta signalementet, noter eventuelt bilnummer og merke, men ikke grip inn!
Varsle politiet, noter alt som skjer og
vent på politiet.
 Om du ser noen komme ut fra
naboens bolig med en TV under
armen og du vet at naboen er bortreist,
hva gjør du da?
Vær vennlig, men mistenksom
- og ring om nødvendig politiet!

Røykvarsler
Ved brann er det røykgassene som
er farlige. Skaff deg en eller flere
brannvarslere, som reagerer på
den livsfarlige røyken og vekker
deg. Kontroller batteri og funksjon
med jevne mellomrom. Bytt batteri
én gang pr. år.
Rømningsplan
Lag en rømningsplan. La barna få
være med. Forsøk å finne minst
2 rømningsveier fra hvert soverom.
Pass på at det finnes håndtak
på dørenes innside. Når døren
låses med nøkkel fra innsiden,
skal nøkkelen alltid stå i låsen når
du er hjemme!

Hvor bor du
og hvordan?
 Bli kjent med naboene. Bytt «over
våkingstjenester» med hverandre!
 Gjør hva du kan for å sikre ytterdørene.
 Sikre alle vinduer i 1. etasje,
balkongvinduer og vinduer man kan
komme inn gjennom via taket, høyt
gjerde o.l.
 Installer dørkikkert, dørkjetting eller
annen dørsperre. Bruk f.eks. hengelås
på garasje og boddører.
 Monter lås og vindussperre på
balkongdører og vinduer hvor det
er fare for at barn kan falle ut og
skade seg.
 Sørg for god belysning ute, gjerne med
bevegelsessensor.



En sikker
ytterdør...
Ytterdøren har som regel den låsen
som var montert da døren var ny.
Den har sikkert fungert utmerket
i alle år.

Pass godt på nøklene dine!
Vet du eksakt hvor mange nøkler som
finnes til boligen din? Har den tidligere
eieren levert tilbake alle kopier?
Husk at nøkkelen er en verdigjenstand.
Kjøp en nøkkelbrikke med adresse til
enten politiet eller forsikringsselskapet.
Da kan finneren legge den i nærmeste
postkasse. Men husk å aldri skrive
adressen din på nøkkelbrikken!
«Politiets Kriminalvern»

Men på sikkerhetsområdet har ikke
utviklingen stått stille, og innbrudds
statistikken viser helt andre mønstre
nå enn tidligere.
Det finnes jo også muligheter for at
den tidligere eieren ikke har levert
tilbake alle nøklene da du overtok
leiligheten…
Nå kan du også velge om du vil ha én
eller to låser i døren.

Med to låser i døren
Du kan sette inn nye godkjente låser
i gamle utfresinger i døren og nye
tilleggslåser i nye utfresinger, over eller
under hovedlåsen.
Disse vil gjøre det svært vanskelig
for tyven å skille karmen fra døren.
Du benytter selvfølgelig samme nøkkel
i begge låsene.

Med én lås i døren
En 2-funksjonslås i døren gjør at
du slipper unna med bare ett
monteringspunkt i døren, men det
krever at du er disiplinert og benytter

Én nøkkel
Du kan, om du ønsker det, benytte
samme nøkkel i alle låsene dine,
eksempelvis i hengelås, garasjen, på
hytta, i vinduslåsene etc.

Spesielle ytterdører
Balkongdør
Balkongdøren er som regel den døren
som er lettest for tyven å entre.
Ligger huset usjenert og avsides til, er
det lett å slå inn glasset i døren uten
at det høres av noen. Verandadøren er
også et bra sted for å komme seg ut
med tyvgods. Derfor bør den sikres
mot «utbrudd». Dette gjøres best med
en espagnolettlås hvor nøklene tas
ut på innsiden også. Listverket rundt
glassdører og vinduer bør også sikres.
Skyvedør
De godkjente låsene passer til de
fleste skyvedører. Det finnes
imidlertid dører som krever
spesiallåser. Disse dørene har ofte så
tynne karmer at det



2-funksjonslåsen daglig.
De fleste er vant med å låse døren
utenfra og reise, men 2-funksjonslåsen
gir deg muligheten til først å sette
låseknappen på innsiden ut av funksjon,
for dermed å gjøre det umulig for tyven
å ta seg ut den veien.

ikke er plass til vanlige låser.
Dessuten bør dørene være utstyrt med
hakereilelås, slik at tyven ikke kan løfte
opp og skyve døren til siden.
To-fløyet dør
Slike dører har som regel innfelt glass
og tynne speilfelt. Disse kan en tyv
lett slå i stykker og komme igjennom.
Om det ikke er montert godkjente låser,
kan tyven lett dra dem fra hverandre. Lås
og kantskåte er derfor spesielt viktig på
denne typen dører. Her bør det finnes
en hakereilelås, et beskyttende langskilt,
forsterkning med gjennomgående skruer
og godkjent sluttstykke.
Kantskåte må være godkjent, dirkesikker
og montert med sikkerhetssluttstykke.

Låste vinduer?
Vinduer
Vinduer er lette å knuse og ta seg inn
gjennom. Med låste vinduer tvinger
du tyven til å ta bort alle glasskårene
før han gjør entré. Dette tar tid,
støyer og innebærer risiko for å bli
oppdaget.

Lås på kjellervinduer er derfor en
god investering. Du kan også montere
gitter foran vinduene, og helst på
innsiden av glasset. Risikoen for
å bli oppdaget og muligheten for
kuttskader blir da så store at tyven
velger å la huset ditt være.

Karmen skal festes med lange,
gjennomgående skruer, spesielt
ovenfor og nedenfor sluttstykket.
Kjellervinduer
Kjellervinduer innebærer som regel
ingen som helst problemer for tyven.
Plasseringen gjør dessuten sitt
til at tyven får jobbe uforstyrret.
Glasset knuses og vinduet åpnes.

Dørkarmer
Det er viktig å forankre dørkarmen skikkelig
til veggen, spesielt i høyde med låsen og
hengslene. Ellers hjelper ikke den beste lås
i verden!

Øvrig utrustning

Hengsler
Noen dører har hengsler hvor
bolten kan slås ut og hvor
det går an å skru
dem ut fra utsiden. Hengslene
kan også kuttes fra utsiden,
og det er derfor lurt å utstyre
hengslene med bakkantbeslag
som griper inn i karmen
når døren stenges og som
dermed forhindrer tyven
i å løfte av døren når bolten er
fjernet.

Det finnes dessverre besøkende som
aldri bør slippes inn. Monter derfor
dørkikkert og dørsperre om du ikke
har dette fra før. De er enkle å montere
og gir god trygghet når du er alene
hjemme.
En sikkerhetslenke kan også være bra,
men dessverre er de ofte nokså svake
i konstruksjonen. Derfor råder vi deg til
å vurdere en skikkelig dørsperre.

Husk at på en skikkelig dørsperre
trenger du lange stålskruer, ikke korte
messingskruer som bare ser pene ut.

Hengelås
Hengelåsen er et godt alternativ når
det ikke er mulig å montere en innfelt
lås. Hengelåsen bør være FG-godkjent
og gjerne sikkerhetsklasse 3.
Hengelåsbeslaget i samme klasse
festes med gjennomgående bolter,
med diameter på minimum 8 mm.
Det er viktig at alle monteringsdetaljer
er like sterke!



Husk å sikre hytta!
Unngå, så langt det er mulig,
å oppbevare verdisaker på hytta.
Sett inn godkjente låser og benytt
solide, klassifiserte dører med slåe
og hengelås.
Låsbare vinduslemmer beskytter
både mot innsyn og innbrudd.
Det er også bra om tyven ikke kan
kjøre bil helt fram til hyttedøra!
Privat vei bør utstyres med grind
eller veibom.
Lås ikke skuffer og skap!
Tyven bryter dem lett opp og gjør
ødeleggelsene bare enda større.
Målet er å gi fritidshuset et så
sterkt ytre skall som mulig for at
tyven skal anse det som for risikabelt
og slitsomt å bryte seg inn.

Båten!
Glem ikke å utstyre båten med gode
hengelåser. Vær litt smart og sørg for
at hengelåsene kan brukes med samme
nøkkel som til hyttelåsen eller huslåsen
din. Du kjenner vel igjen situasjonen med
å ha et helt knippe med nøkler, og ikke
huske hva de er til?

Elegante
beslagløsninger for
enhver byggestil
Når man skal sikre hjemmet mot
innbrudd, kommer ofte utseendet
i annen rekke. Selvfølgelig har
utseendet betydning når man skal
velge lås, dørvrider og skilt.
Hos oss finner du beslag og utstyr som
harmonerer med de fleste byggestiler,
både i krom og messing. Utvalget er
meget omfattende. Våre forhandlere
viser deg gjerne sitt sortiment.
Dørvridere
TrioVing og ASSA har sammen
med kunstneren Pelle Wester
introdusert en ny serie dørvridere,
«Epok». Inspirasjonen ble hentet fra
den skandinaviske byggetradisjonen
fra forrige århundreskiftet og frem til
midten av 1950-tallet.



Vi har kombinert god tradisjon med
moderne teknikk og skapt dørvridere
og utstyr som passer over alt, fra
gamle renoverte hus til moderne
byggeprosjekter.
Dørvriderne har fått navn etter hvilken
tid de gjenspeiler.I Epok-serien finner
du sikkert den dørvrideren som passer
ditt hjem.

Epok 1899

Ferdinand Boberg har bygge
tegningene klare til Rosenbad.
Carl Larsson har akkurat publisert
«Ett Hem» og de første T-Fordene
ruller rundt i Amerika.

Epok 1905

Jugend-perioden har nådd sitt
høydepunkt. Klemmings Centralbad og
Bobergs villa for Ernest Thiel innvies.
Epok 1905 har Jugendtidens vanligste
dørvrider som forbilde. Vi har gjort den
litt kraftigere og litt mer distinkt.

«Den kunstneriske
stillstanden i de to siste
årtier på 1800-tallet hadde
plutselig gitt opphav til en
inspirasjonsfeber over hele
Europa.
Ingen visste riktig hva som
var i emning, og ingen kunne
si om det var på vei til
å bli en ny kunstart, et
nytt menneske og en ny
moral eller kanskje et nytt
samfunnssystem.»
Robert Musil

Epok 1918

Gunnar Asplunds Villa Snellman
ferdigstilles. Nils Dardél maler
«Den Døende Dandyn». Den nordiske
klassisismen, The Swedish Grace,
begynner å få et ansikt.

Epok 1930

Epok 1923

20-talls klassisismen vokser fram.
Stockholms Stadshus innvies.
Sven Wallander tegner det nye
Kungstornet, Europas første sky
skraper. Gøteborgs Kunsthall åpnes.

Epok 1935

Stockholmsutstillingen åpner med
Gunnar Asplund som hyllet
hovedarkitekt. KFs rekkehus på
Kvarnholmen står klare og Greta Garbo
spiller inn sin første lydfilm.

Funksjonalismen begynner å spre
seg over hele landet. Slussen og
Katarinaheisen står klare i ny drakt.
Paul Hedquists Bromma Flyplass og
Vãsterbron innvies. Chrysler Airflow
sprer strømlinjeformen.

Epok 1949

Epok 1956

Det bygges boligområder med store
sosiale ambisjoner. Rosta i Ørebro,
Guldheden i Gøteborg og Årsta
i Stockholm. Den første gågaten blir
anlagt i Høkarängen, noe det stilles
store spørsmålstegn ved. Saab 92 blir
produsert fra desember.

De fem høyblokkene ved Hötorget
er akkurat ferdige, så som Vällingby
Sentrum. I februar lanseres Volvo
Amazon og “Knäppup-revyen”
synger om “Sorglösa Brunn”.

«Den gode byggeskikken ble
skapt gjennom en krysning
av den første maskinalderens
teknologi og den greske
antikkens arkitektur.»
Bruno Taut

«De sociala målen börjar
uppfyllas och arkitekturen får
nya ledord: oregelbundenhet, överraskningar,
informellt och komplext».
Pevsner

«Atlanterhavsdamperens
førsteklasselugar er den
ideelle modellen for
framtidens bosted. Den er
trang, er sparsomt møblert
og den er utstyrt med alle
moderne bekvemmeligheter.
På disse femten kvadratmeterne finnes alt hva det
moderne mennesket kan
trenge».
(Le Corbusier, på reise hjem
fra Sør-Amerika
i desember 1929).



Slik ser du om din
lås er FG-godkjent
Sjekk låsens artikkelnummer
i ytterdøren og spør
forsikringsselskapet om den
er godkjent.
Sylinderlås
Låsen skal være utstyrt med en reile
som er minimum 20 mm lang.
Nøkkelen må vris 360 grader (hel om-dreining) for at reilen skal være låst
eller ulåst. Sylinderen skal være synlig
på begge sider av døren.

Tilholderlås (uten sylinder)
Låsen skal være utstyrt med en reile
som er minimum 20 mm lang.
Det skal ikke være mulig å ta ut
nøkkelen før reilen er helt låst eller
helt åpen.

Låsens deler
Backset
Avstanden mellom låsstolpen og
senter av nøkkelhull/sylinderfallerør

Sylinderfallerør
Feste for enten sylinder eller knappvrider.

Vriderfallerør
Feste for dørvrider

Hakereile
Låser døren til karmen, enten
med nøkkel eller knappvrider.

Reile
Den bevegelige
delen som låser
døren til
dørkarmen.
Betjenes med
nøkkel eller
knappvrider.
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Vriderfalle
Fjærbelastet falle
som betjenes av
dørvrideren når
låsen er ulåst.

Låsstolpe
Den synlige «fasaden» av låskassen. Holder låsen
på plass i dørbladet. Her kan du som regel lese av låstypen.

Vedlikehold
og service
Låsen må som alt annet
teknisk utstyr vedlikeholdes
for å fungere som den skal.
Du bør derfor med jevne
mellomrom sjekke at alt er
i skikkelig stand.
Vi gir deg her noen tips
på hvordan du forlenger
levetiden på låsen din.
Låskassen
Smør låsen et par ganger i året.
Låsforhandleren kan anbefale
riktig olje.
Vær klar over at du ikke skal smøre
tilholderlåsen!
Ettertrekk også alle skruer som holder
låsen fast i døren.

Sylinder
Smør også sylinderen samtidig som
du vedlikeholder låskassen, men benytt
låsspray og ikke fett eller olje som
ikke er merket til dette bruk.
Låser som benyttes mye eller står på
værutsatte steder bør smøres oftere.
Smøring anbefales umiddelbart før
vinterkulden setter inn. Det vil
forhindre kondens og isdannelse.
Sjekk også nøkler som brukes mye.
De blir fortere slitt, fungerer dårligere
og bør kanskje byttes.
Hengsler
Vedlikeholdsbehovet varierer
selvfølgelig, avhengig av plassering,
belastning og miljø.
Sjekk funksjon, smør opp og ettertrekk
festeskruene minst et par ganger i
året. Løse skruer gjør dørfunksjonen
unøyaktig, øker slitasjen og gjør
innbrudd enklere.

Når hengslene benyttes, kan de få
et svart støvbelegg. Dette belegget
forhindres best med jevnlig
vedlikehold og smøring.
Bruk mineraloljebasert smørefett
eller syntetisk smørefett.
Olje benytter du bare når smørefettet
ikke vil feste seg på hengslene.
Det er viktig at du benytter riktig
smørefett. Låsforhandleren forteller
deg hva du skal benytte.
Hengelås
Alle hengelåser, spesielt de som
henger utendørs, bør smøres minst et
par ganger i året.
Press lettflytende
smøremidler
i lås og
nøkkelhull, men
bruk aldri olje
som inneholder
grafitt/karbon.

Fagspråk..... Ordbeskrivelse
Backset........................Avstand mellom låsstolpen og senter av nøkkelhull/sylinderfallerør.
Bakkantbeslag............Forbinder døren med karmen på hengselsiden og forhindrer at noen kutter hengslene.
Dekkskilt.....................Dekker utfresing og hull etter gammel lås, og gjør døren penere etter isetting av ny lås.
Dørvrider.....................Dørklinke, dørhank eller det som noen kaller dørhåndtak.
Espagnolett................Låseskinne for veranda-/balkongdører.
Falle.............................Skrå falle som smekker inn i dørkarmen.
FG-godkjent . ............Godkjenning av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.
Dørhåndtak.................Et fast grep.
Hakereile.....................Hakeformet reile som låser seg fast i dørkarmen.
Hengelåsbeslag..........Hengelåsens feste i enten dør eller luke.
Innerdør.......................Lette dører.
Knappvrider................Innvendig vrider som benyttes i stedet for nøkkel.
Reile.............................Firkantbolt som låser seg inn i dørkarmen.
Slagretning.................For å beskrive om det er høyre- eller venstrehengslet dør.
Sluttstykke . ...............Festet i dørkarmen som falle og reile griper fatt i.
Stolpe..........................Låskassens front som er skrudd fast i døren.
Sylinder.......................Den delen av låsen hvor du stikker inn nøkkelen, kan være rund eller oval.
Sylinderring ...............Dekkringen rundt sylinderen.
Tilholderlås.................Lås uten sylinder, hvor nøkkelen stikkes rett i låskassen.
Ytterdør.......................Tyngre dører, f.eks. entrédør, hoveddør, inngangsdør, kjellerdør.
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Selvvalgspakninger
Vi kan nå tilby et stort antall selvvalgspakninger som du kan få kjøpt hos TrioVing
Sikkerhetssenter, låsesmeder, jenvarehandel eller byggevarehus. Med selvvalgspakningene
følger nødvendig informasjon om produktet og monteringsanvisning.
De komplette pakningene vi presenterer her inneholder alt du trenger for å montere låsen.n.

TrioVing Maxi
Komplett FG-godkjent sikkerhetslås for ytterdør
Inneholder låskasse, dobbelsylinder,
skilt samt nødvendig monteringsutstyr. Maxi kan leveres med eller uten
dørvrider, overflate i børstet messing,
eller blank eller matt forkrommet. Leveres med 3 stk nøkler.
Låsen har en oppstillingsknapp på låsstolpen, som kan sette knappvrideren på
innsiden av døren ut av funksjon. Døren
må derfor åpnes med nøkkel fra utsiden,
for igjen å sette den innvendige knappvrideren i funksjon. Dette medfører at
uvedkommende ikke får åpnet døren fra
innsiden for å komme seg ut, hvis de har
greid å komme seg inn f.eks. gjennom
vinduet.

TrioVing Maxi Twin
Komplett sikkerhetslås med
Twin Control sikkerhetssylindere
og patenterte nøkler.
FG-godkjent for ytterdør
Dette innebærer at du til enhver tid
har oversikt over antall nøkler som er
i omløp. Høyere sikkerhet mot uønsket
nøkkelkopiering finnes ikke!
Denne pakken har de samme elementene som du finner i Maxi, men leveres
standard med en eksklusiv dørvrider i
børstet messing eller blank eller matt
forkrommet. I tillegg følger det med et
nøkkelbestillingskort som må forevises
om du ønsker flere nøkler.
De patenterte nøklene er utstyrt med to
utfresningsspor, noe som gjør dirking
tilnærmet umulig. Leveres med 5 stk.
nøkler.
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TrioVing Rustik
«Hjemmebekvem/bortesikker»
Rustik komplett sikkerhetslås med
to-funksjonssylinder med innvendig
knappnøkkel. FG-godkjent for ytterdør.
Innvendig knappnøkkel fungerer som
tradisjonell knappvrider når man er
hjemme. Når man reiser bort, fjernes
knappnøkkelen og man har en
FG-godkjent dobbelsylinder.
I pakken inngår også FG-godkjent
dobbelsylinder. Leveres med 3 stk.
nøkler.

TrioVing Trygg
«Hjemmebekvem/bortesikker»
Innvendig knappnøkkel fungerer som
tradisjonell knappvrider når man er
hjemme. Når man reiser bort, fjernes
knappnøkkelen og man har en
FG-godkjent dobbelsylinder. Leveres
med overflate i børstet messing, blank
eller matt forkrommet. Leveres med
3 stk nøkler.
Den innvendige låssylinderen har også
en knappsperre slik at små barn ikke
kan ta nøkkelen ut av låsen.
Det spesielle med denne låssylinderen er
at man i de fleste tilfeller kan montere/
oppgradere eksisterende dørlås.
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TrioVing Extra
Komplett FG-godkjent tilleggslås
Tilleggslåsen skal monteres minimum
40 cm over eller under eksisterende
dørlås. Sylinderne leveres med overflate
i børstet messing, blank eller matt
forkrommet. TrioVing Extra gir deg et
ekstra låspunkt på døren, noe som gir
større sikkerhet mot forsøk på innbrudd
med brekkjern, øks, etc. Låsen benytter
samme nøkkel på inn- og utsiden. Er den
låst, kan ikke uvedkommende ta seg ut
fra innsiden uten å låse opp med nøkkel.

Obs!
Denne låsen skal aldri låses fra innsiden
når noen er hjemme i boligen.
Av sikkerhetshensyn, ved f.eks. brann,
kan dette være en farlig felle om man
i panikk ikke finner nøkkelen.
Leveres med 3 stk. nøkler.

Sylinder for
balkongdører
5531 esp/H er vår nye sylinder for
balkongdører. Fjern knappvrideren fra
innsiden av døren og erstatt den med en
sylinder som betjenes med en vanlig nøkkel.
Du unngår at noen låser opp døren fra
innsiden via et knust vindu. Dette er sikring
av den vanligste innbruddsveien.

TrioVing Pluss
Vinduslås
Låses med ett trykk på sylinderen og
åpnes igjen med nøkkel. Vinduslåsen
låser vinduet fast til karmen.
Mellomstykker for oppbygging av enten
låshus eller sluttstykke må benyttes
dersom vindu eller karm ikke har likt
utspring.Vinduslås kan kjøpes i paknings
størrelsene 1, 2, og 4 stk. likelåsende.
Låsen passer også svært godt på
balkongdører med heve- og skyveåpning.
En vinduslås er også god barnesikring.
Overflatebehandlet med hvit polyesterlakk. Leveres med 3 stk. nøkler.
Låsen er ikke FG-godkjent.
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Montering
av ekstra
sikkerhetslås
Det er ikke spesielt vanskelig
å montere sikkerhetslås, men du
må være nøyaktig. Merk av hullet
som vist i monteringsanvisningen
og tenk deg om to ganger før du
begynner å bore! Om du ønsker
å benytte én lås i ytterdøren, velger
du en låskasse som passer i hullet
hvor du hadde den gamle låsen.

Bruk kun godkjente
produkter.
Godkjent vil si at
de er testet og
godkjent av
Forsikringsselskapenes
Godkjenningsnevnd
(FG-godkjenning)
etter fastsatte
normer.

Sjekk også om du har funnet riktig
lås i forhold til dørens klassifisering.
Noter deg dette eller bruk skjemaet
nederst på siden. Det finnes tabeller
hos låsforhandleren som viser deg
hva du kan velge når det gjelder
utskiftning.
Alt du trenger av maler og
monteringsanvisninger finnes
i låspakningen. Det er en fordel om
du har litt kunnskap om bruk av
verktøy fra før.
Med låsen følger mal, som du skal
feste på døren, som viser hvor du skal
bore hull og med hvilken diameter.
Deretter bruker du et hoggjern
(stemjern) og hogger ut langs de
rette strekene på malen.
Deretter setter du inn låsen, fester
dekkskiltet over nøkkelhullet og
vriderhullet og prøver nøkkelen
i låsen.

Til slutt fester du sluttstykket
i dørkarmen. Sluttstykket monteres
altså etter mål av den nye låsen.
Merk av hvor reilen treffer karmen
og bor ut der hvor sluttstykket
skal festes. Skru skikkelig fast
de skråstilte skruene som fester
sluttstykket til karmen. Sjekk at de
får skikkelig grep i treverket.

Fyll ut, riv av og ta med til din låsforhandler
Merk deg om døren er høyre- eller venstrehengslet. Stå på den siden av døren hvor
du ser hengslene. Er da hengslene på høyre eller venstre side på døren ?

L

R

							
(R-Høyre eller L-Venstre)
Sylinderbytte
Dørbladets tykkelse og låsens plassering er de viktigste opplysninger som trengs til et sylinderbytte:
A…………….mm dørtykkelse
B…………….mm avstand fra dørens utside og til sentrum av låsstolpen (låskassen)
C…………….mm avstand fra dørens innside og til sentrum av låsstolpen (låskassen)
Navn og nummer på den gamle låskassen ………………………………………………
Bytting av låskasse
Du finner alle nødvendige mål på den gamle låskassen. Om mulig bør du ta denne med deg
til din forhandler. Alternativt tar du følgende mål:
D……………mm fra dørkant til senter av nøkkelhull (Backset)
E…………….mm mellom senter vriderhull og senter sylinderfallerør
F…………….mm utvendig høyde på låskassens stolpe
G……………mm låskassens dybde.
Navn og nummer på den gamle låskassen……………………………………………..
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TrioVing a.s
MOSS:

Pb 510, 1522 Moss
Tlf: 69 24 52 00
Fax: 69 24 52 50

OSLO:

Brobekkveien 80
Pb 25 Tveita, 0617 Oslo
Tlf: 23 37 30 00
Fax: 23 37 30 50

Avdelingskontorer:
BERGEN:

TrioVing a.s
Sandbrekketoppen 36
Pb 94 Slåtthaug,
5851 Bergen
Tlf: 55 92 60 00
Fax: 55 92 60 19

TRONDHEIM:

TrioVing a.s
Hornebergveien 4
7038 Trondheim
Tlf: 73 96 86 77
Fax: 73 96 88 86

KRISTIANSUND:
TrioVing a.s
6645 Todalen
Tlf: 71 66 38 93
Fax: 71 66 39 51

www.trioving.no

ASSA ABLOY Gruppen er verdens ledende produsent og leverandør av låser og assosierte produkter,
med formålet å dekke sluttbrukers behov for sikkerhet, trygghet og komfort.
An ASSA ABLOY Group company
Forhandler:

TV MT/Trykk: Elanders Oslo/04.2003/100.000/5004.731

TrioVing ble grunnlagt i 1864, og er Norges ledende leverandør av lås, beslag, låssystemer,
adgangssystemer,

dørautomatikk, elektromekaniske låser m.m. for sikring og styring av dører, porter og
vinduer. Selskapet har landsdekkende distribusjon via: TrioVing Sikkerhetssentere, byggevarehus, dørog vindusprodusenter, elektroentreprenører, entreprenører, grossister, jernvareforretninger og låsesmeder.

