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- sylinder med patenterte nøkler

● Sylindere

Låssylindere og nøkler

● Lås

For dør og vindu, hengelås
og industrilås

● Beslag

For dør og vindu, nødutgang
og sanitærutstyr

● Dørstyring

Dørautomatikk og dørlukkere

● Elektronisk avlåsning

Elektromekanisk lås, kortlåser,
adgangssystemer, hotellås og safer

● Tjenester
Sikkerhetsskolen, rådgivning,
prosjektering, prosjektstyring
og service
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● Høysikkerhetssylinder som erstatter
den gamle sylinderen, uten inngrep
i selve døren
● Du alene har kontroll over
antall nøkler som blir kopiert
● En-nøkkelkonseptet:
Kun én nøkkel som passer
til alle låsene i hjemmet!

An ASSA ABLOY Group company

An ASSA ABLOY Group company

Twin-teknologien

Sikkerhetssylinderen Twin
er konstruert for å gi den
beste beskyttelse mot
innbrudd. Det unike
med Twin-sylinderen
er to ulikt fungerende
stiftrekker som kontrol
lerer nøklene. Dette gjør at sikkerheten
mot dirking og manipulering blir maksi
mal. Sylinderen har ni herdede stålstifter
som beskytter mot boring.

TrioVing Mini Twin

MiniTwin er «lillebroren»
til Twin, den brukes der det
er lavere krav til sikkerhet,
da den ikke er forsikrings
godkjent. Innvendige
dører, som kontordører og
dører som ikke defineres som ytterdører,
er bruksområder for miniTwin. Det som
skiller miniTwin fra Twin, er at miniTwin
mangler beskyttelsesstiftene mot boring.
Patenterte nøkler som ekstra sikkerhet
mot ukontrollert nøkkelkopiering.

En-nøkkelkonseptet

Likelåsende sylindere gjør det
enklere å ha kontroll med
nøklene. Twin og miniTwin
kan kombineres i samme
en-nøkkelkonsept. Det betyr
at alle låsene man disponerer kan
låses med samme nøkkel! Du slipper
problemet med å lete i lommer og andre
steder fordi du ikke husker hvor nøklene
ble lagt sist... En nøkkel for hånden er
bedre enn ti i skapet!

Hva er Twin Control?
Twin sylindersett med 3 nøkler
i forseglet pose, samt
bestillingskort for kopiering
av flere nøkler,som kun kan
disponeres av eieren av kortet.
Med Twin Control får du
dobbel sikkerhet:
• Twin-nøkkel og sylinder med avansert,
mekanisk sikkerhet.
• Patenterte nøkler, dvs personlig kontroll
med kopiering av flere nøkler.

Anvendelse

TrioVing Twin Control
kan benyttes i alle hus og
bygninger, der man
ønsker høy sikkerhet.
Et Twin Control-system
passer ypperlig for mindre
næringsvirksomheter, som
butikker, verksteder o.l.
Privatboliger benytter også
gjerne dette profesjonelle
systemet, for å sikre seg på
best mulig måte.

Komplett GDS-pakke

Twin Control kan fås i en komplett
GDS-pakke, med eller uten dørvridere.

De patenterte nøklene gir beste beskyttelse
mot uønsket nøkkelkopiering, så du kan
føle deg trygg på at uvedkommende ikke har
nøkkel til ditt hjem.
Twin Control er godkjent av forsikrings
selskapene og anbefales brukt i inngangsdører
og andre dører hvor en trenger høy sikkerhet.

Ingen stor jobb å bytte til
Twin Control!

Du trenger vanligvis ikke å skifte hele låsen
ved anskaffelse av Twin Control.
Når du kun bytter sylinder, etterlates
ingen merker på døren, og du trenger ikke
grue deg for et omfattende prosjekt.
Men hvis du tror du ikke er i stand til å gjøre
jobben selv, er det selvfølgelig hjelp å få!
Snakk med din forhandler!

Vinduslås

I tillegg til døravlåsning kan
man også få vinduslås
med Twin-teknologi.
Til vindusavlåsning
benyttes miniTwin, da
denne låsen ikke er forsikrings
godkjent. Å låse vinduene når du reiser
bort kan være smart, da vinduet ikke kan
brukes som lettvint innpass eller
rømningsvei for inntrengere. Vinduslåsen
fås også i komplett GDS-forpakning.

