
ASSA ABLOY er verdens førende
leverandør af løsninger til komplet
sikring af døren med udgangspunkt
i slutbrugernes behov for sikkerhed,
tryghed og brugervenlighed.

Garant Plus
- et ekstra plus for sikkerhed

Godkendt i højeste  
sikkerhedskategori

Patenteret

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions
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Et ekstra plus for sikkerhed
Sikkerheden i private hjem får nu et ekstra plus med introduktionen af låsesystemet 
Ruko Garant Plus, der kombinerer unik sikkerhed med stor fleksibilitet, flot design og 
funktionel nøglekomfort.

Høj sikkerhed 
Garant Plus styrker det generelt høje sikkerhedsniveau i Ruko’s løsninger med en
patenteret teknologi fra et af verdens mest sikre mekaniske låsesystemer, Ruko dp og 
mange dobler dermed antallet af nøglekombinationsmuligheder markant. 

Samme nøgle til det hele 
Samtidig passer Garant Plus til alle typer i Ruko’s brede sortiment af cylindre, så man
kan nøjes med en og samme nøgle til alle låse i boligen f.eks. hoveddør, terrassedør, 
vinduer, garage og postkasse.

Styr på nøglerne 
Med Garant Plus følger nikkelfri nøgler i et nyt moderne design samt et sikkerheds-
kort, der sikrer, at den patenterede nøgle kun kan kopieres ved fremvisning af dette 
kort.

Garant Plus matcher alle overflader i Rukos omfattende sortiment af beslag og kan 
dermed medvirke til at skabe et komplet designmæssigt helhedsudtryk på døren. 

Godkendt 
Garant Plus er godkendt af F&P i højeste sikkerhedskategori og er derfor af forsik rings -
selskaberne vurderet som sikker mod gennembrydning og oplukningsforsøg.

Garant Plus

Patenteret nøgle

Boresikring

Topkode med 6 stifter

Patenteret sidekodesystem

Sidekode med 5 par
“double performance”
sidestifter



Med Garant Plus kan du få 
samme nøgle til det hele

Hoveddøren

Postkassen

Vinduerne
Bagdøren

Garagen,
skuret

- og til terrassedøren, sommerhuset, båden. Kun fantasien sætter grænser.



Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54

Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk ASSA ABLOY er verdens førende

leverandør af løsninger til komplet
sikring af døren med udgangspunkt
i slutbrugernes behov for sikkerhed,
tryghed og brugervenlighed.

Gennem mere end 75 år har Ruko været Danmarks  
førende leverandør af låse og nøgler. Med udgangspunkt
i denne position er markedsområdet og produktpro-
grammet løbende blevet udviklet og udvidet.

I dag er Ruko totalleverandør til låsemarkedet og en 
 særdeles aktiv aktør på det voksende sikringsmarked.   
Ruko tilbyder låse- og sikringsmarkedet et bredt sorti-
ment af produkter og serviceydelser, der kan medvirke 
til en  effektiv sikring af boliger, institutioner og erhvervs-
byggerier.

Ruko indgår i ASSA ABLOY koncernen. ASSA ABLOY er   
ver dens førende leverandør af løsninger til komplet  
sikring af døren med udgangspunkt i slutbrugernes  
behov for sikkerhed, tryghed og brugervenlighed. 
Koncernen har over 32.000 medarbejdere og en årlig 
omsætning på over 3 milliarder EUR.

Få yderligere oplysninger på www.ruko.dk eller kontakt
os via telefon eller e-mail.
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