
Låsesystem 

Det rette koncept 
til alle behov



dormakaba Låsesystem

Et første skridt på vej mod  
et tryggere miljø
dormakaba låsesystemer 
findesiforskelligekoncepter,
som er udviklet til det nordiske 
marked. De opfylder de forskel-
lige krav, der kan stilles til et 
 låsesystem, samtidig med, at 
de giver maksimal beskyttelse 
og pålidelighed. Hvert enkelt 
koncept har et meget bredt 
sortiment og omfatter både 
godkendte cylindre, basis-
cylindre og specialcylindre til 
deflestebehov.

Øget sikkerhed og minimerede risici. 
 dormakabas låsesystemer er det oplagte 
valg, når ekstremt høj sikkerhed, kvalitet 
og fleksibilitet er vigtigt. 

dormakaba har to forskellige typer låse-
systemer:  expert plus og pextra+. Hvert 
system indeholder et bredt sortiment og 
omfatter både godkendte cylindre, basis-
cylindre og specialcylindre.

Alle produkterne er gennemtestede og 
op fylder gældende standarder og krav. 
Kvaliteten er i en klasse for sig. Fælles for 
systemerne er de patenterede nøgler, 
som giver en meget høj sikkerhed. Låse-
systemerne laves udelukkende på autoris-
erede servicepartnere. Det giver fuld kontrol 
over, hvilke og hvor mange nøgler der laves, 
hvilket er afgørende for at kunne garantere 
sikker heden.



Inspirerende innovation – til dine fremtidige udfordringer
dormakaba stræber efter brancheførende innovation. Vi gør det altid med det formål at skabe 
smarte og pålidelige adgangs- og sikkerhedsløsninger med langsigtet merværdi for vores 
kunder, partnere og brugere.



expert plus

pextra+

expert plus
Det optimale 
cylinderkoncept

expert plus er et låsesystem med ekstremt høj sikkerhed og kvalitet. Den bruger-
venlige og vendbare nøgle fuldender konceptet! 

Præcisionscylinder med meget høj dirkmodstand og lang levetid. expert plus er et 
modulsystem, hvor modulcylinderen nemt kan udskiftes mellem forskellige typer af 
cylinderhuseforatgivefleksibilitetogøkonomi.Kanintegreresmeddormakabas
elektroniske låse- og adgangskontrolsystemer. En løsning med ekstremt høj sikker-
hed og brugervenlighed til små og store låsesystemer. Mulighed for 12 års funkti-
onsgaranti på låsecylinderen. Patent på nøgle og cylinder til 2033.

Vælg det koncept, der passer bedst til dine behov og 
formål. Faktorer, der spiller ind, er den samlede økonomi 
og levetid. Her er vores koncepter med deres unikke 
egenskaber stærke udfordrere på markedet.



expert plus

pextra+

Eksempler på 
anvendelsesområder

expert plus pextra+

Private huse og villaer + +

Boligblokke + +

Kontorerogoffentlige
bygninger

+ +

Forretnings- og 
industriområder

+ +

Skoler + +

Hospitaler, plejecentre + +

Banker og værdidepoter +

Lufthavne, beskyttede 
områder

+

pextra+
Detfleksiblesystem 
med patenteret 
sikkerhed

pextra+ er en funktionssikker og holdbar løsning til barske miljøer. 

Med den innovative Flexfunktion er det muligt at fremstille et nyt sæt nøgler, der, 
så snart de tages i brug, gør de bortkomne ubrugelige. Nøglerne kan kun fremstil-
les af autoriseret låsesmed. Cylinderen er baseret på gennemprøvet og funktions-
sikker teknologi med lang levetid. pextra+ har øget beskyttelse mod dirkning og 
manipulationogertilpassettildeflesteanvendelsesområder.Enholdbarløsning
med høj sikkerhed til lidt skrappere miljøer og sammenhænge med både små og 
store virksomheder. Patent på nøgle og cylinder til 2032. 



dormakaba Danmark A/S

T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk
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