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Her bør hjemmet sikres
— og med Ruko kan du få samme nøgle til det hele

Udhuse
Effektiv aflåsning af skur og 
garage forhindrer tyven i at få 
let adgang til værktøj.

Hoveddør
To låse på hoveddøren signalerer 
effektiv sikring og får tyven til at 
søge et andet sted hen.

Vinduer
Det er en god idé at udstyre 
vinduer med en lås. Det er de 
færreste tyve, der ønsker at 
smadre ruden og tiltrække sig 
opmærksomhed.



Her bør hjemmet sikres
— og med Ruko kan du få samme nøgle til det hele

Kælderdør
Kælderdøren ligger godt skjult  
for nysgerrige blikke så en tyv  
kan arbejde uden at blive set. 

Terrassedør
Et godkendt  
terrassedørgreb med 
lås, spærrer tyvens 
mest yndede flugtvej.
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Ruko anbefaler et besøg på www.ruko.dk/privat

Her kan du finde vejledning og flere gode råd til sikring af din bolig.

Du kan selv gøre meget for sikkerheden

God låsesikkerhed er afgørende. Som udgangspunkt er det en god idé at have 
patenterede låse på yderdøre. Og husk, at du kan få samme nøgle til det hele.                             

Hoveddør/bagdør

Postkasse

Vinduer

Terrassedør

Garage

Hængelås (skur, kælder)



Gode låse er afgørende

Du sikrer din bolig bedst muligt ved at vælge patenterede låse og godkendte 
låsekasser til dine yderdøre. Derudover er det også en god idé at sikre dine vinduer 
med godkendte vindueslåse.

Låsekasse

Låsecylinder
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Yderdøre

Hoveddøren signalerer ofte sikringsniveauet for resten af boligen – og  
derfor er det sund fornuft at sikre hoveddøren med en godkendt lås, som 
samtidig er patenteret. Det er også en god idé at sikre bag- og kælderdøre 
med en patenteret lås.

Med en patenteret lås i yderdørene er din bolig sikret bedst muligt. Både  
Serie 1200 og Garant Plus fra Ruko er patenterede låsesystemer.

Hvis du har installeret en kasselås som supplement til din hovedlås, er det en 
god idé hvis kasselåsen har låsecylinder på både udvendig og indvendig side, 
så døren skal låses op med en nøgle.

Hvis din hovedlås har låsecylinder på begge sider, er det bedst hvis din kasse- 
lås er med vridergreb. En kasselås med vridergreb låser automatisk så snart 
døren lukkes.

Terrassedøre

Som udgangspunkt er det en god idé at sikre terrassedøren med en godkendt 
lås. Fx kan en terrassedørlås med en indvendig låsecylinder, forhindre en tyv, 
der har boret et hul, i at lukke døren op. 

Samtidig kan det også virke præventivt, at have en godkendt terrassedørlås 
monteret, fordi man på forhånd kan se at døren er aflåst. 

Ruko har to forskellige terrassedørlåse — enten med nøgle eller med elek-
tronisk kode.



Vinduer

Den bedste sikring af boligen opnås når du også sikrer vinduerne med en  
godkendt vindueslås. 

Med en godkendt vindueslås kan du låse vinduet indefra med et let tryk uden 
nøgle — samtidig kan vinduet kun åbnes med nøgle. Det betyder at vinduet 
ikke kan åbnes i tilfælde af opboring eller smadring, samt at vinduet heller 
ikke kan bruges som flugtvej.

Vindueslåsen kan også bruges sammen med Serie 1200 eller Garant Plus. Og 
dermed kan den samme nøgle bruges til alle yderdøre, vinduer, skuret, ud-
huset og postkassen.

Husk skuret og udhuset

Du kan nemt sikre skuret eller udhuset med en hængelås.  Dermed opnås 
der en effektiv og god sikring af de værdifulde ting såsom fx værktøj, cykler, 
plæneklipper og havemøbler som ofte opbevares her.

Der findes hængelåse i flere sikkerhedskategorier, og valget af hængelås bør 
afgøres ud fra værdien af det du ønsker at sikre. 

Ruko’s hængelåse har bøjler af hærdet stål, og du opnår den bedste sikring 
når hængelåsen monteres med tilhørende, godkendte beslag.

Postkassen

Når du skal vælge lås til din postkasse er det en god idé at vælge en lås, der 
passer til den øvrige sikring af din bolig. Dermed kan du bruge den samme 
nøgle til alle yderdøre, vinduer, skuret, udhuset og postkassen.
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Serie 500
Mange af os kender Serie 500 godt, som er nøglen med det 
runde hoved. Serie 500 blev lanceret i 1930erne, og er velegnet 
til aflåsning af skabe eller lignende, hvor der ikke er opbevaret 
ting af større værdi.

Men det er ikke længere en teknologi, som kan anbefales at 
bruge til aflåsning af boligen.

Fakta om Serie 600
• Opfylder DS/EN 1303
• Cylinder med 6 stifter
• Bore-sikring
• Nøgler kan frit kopieres

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Serie 600
Serie 600 kan genkendes på det trapezformede nøglehoved. 
Serie 600 er en teknologi fra 1980’erne, og der er bore-sikring 
i cylinderen. 

Men det er en teknologi som ikke længere er tidssvarende eller 
lever op til de krav, man bør stille til aflåsning af boliger.

Fakta om Serie 500
• Opfylder DS/EN 1303
• Cylinder med 5 stifter
• Nøgler kan frit kopieres

Anbefales ikke til yderdøre

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau



Garant Plus
Garant Plus er Ruko’s sikreste låsesystem til privat beboelse, 
som befinder sig på højeste sikkerhedsniveau. Nøglerne kan kun 
kopieres ved fremvisning af nøglekort hos en godkendt Ruko 
forhandler.

Låsecylinderen bygger på patenteret teknologi fra en af verdens 
mest sikre mekaniske låsesystemer, Ruko dp. Cylinderen er op-
bygget af 16 stifter, som mangedobler antallet af nøglekombi-
nationsmuligheder og øger sikkerheden markant. 

Serie 1200
Serie 1200 er en låsecylinder, der er patenteret og befinder sig 
på næst højeste sikkerhedsniveau. Samtidig kan nøglerne kun 
kopieres hos en godkendt Ruko forhandler. 

Låsecylindrene anvender den nye patenterede d12 teknologi, 
og er opbygget af 6 stifter. De 6 stifter er asymmetriske. Det vil 
sige, at nøgler fra Serie 1200 har dobbelt så mange skæringer 
som Serie 600, og er væsentlig mere sikker. Samtidig er antallet 
at nøglekombinationer højere.

Fakta om Serie 1200
• Opfylder DS/EN 1303
• Bore-sikring
• Dirke-sikring
• Patenteret profil
• Patenteret d12 teknologi
• Nøgler i nysølv
•  Nøgler kan kun kopieres af

godkendt Ruko forhandler

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Fakta om Garant Plus
• Opfylder DS/EN 1303
• Bore-sikring
• Dirke-sikring
• 2 spærresystemer
• Patenteret profil
• Patenteret teknologi
• Sidekode
• Nikkelfri nøgle
• Kan kun kopieres ved fremvisning af nøglekort Kan kun kopieres ved fremvisning af nøglekort

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Test din nøgle

Nøglen afslører hvor sikker låsen er. 
Sammenlign din nøgle med billederne og test  din nuværende sikkerhed.
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Ny bolig – nye låse

Når man flytter i ny bolig er det ret almindeligt at 
overtage den tidligere ejer/lejers nøgler. Der kan 
derfor være et større antal nøgler i omløb.

Samtidig kan det også være en gammel lås, som 
ikke længere er tidssvarende, og opfylder de sik-
kerhedskrav man ønsker.

Ruko anbefaler at man gør det til en fast rutine at 
skifte låsene, når du flytter til en ny bolig.

Gode råd



Udskift låsen hvert 10. år

Alle låse bliver udsat for slid — og det sker også 
ved normalt brug. Endelig kan det efter fx 10 
år være svært at have overblik over, hvem der 
har kopier af ens nøgler.

Det er derfor en god idé at udskifte låsen hvert  
10. år.
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Gode råd
Gode vaner er alfa og omega

Gode vaner og sund fornuft er vigtigt, hvis man ønsker 
at forhindre indbrud. 

Dog bør man altid tænke på, at ikke oversikre sin 
bolig. En god idé er at sørge for man har minimum en 
yderdør som kan anvendes som flugtvej. Det vil sige at 
både voksne og børn skal kunne komme ud af døren 
let og ubesværet.

Man sikrer sig bedst muligt mod indbrud ved at tage 
enkelte forholdsregler.

 Sæt patenterede låse på alle yderdøre som fx 
   Serie 1200 eller Garant Plus.

 Sæt låse på dine vinduer.

 Lad det se ud som om der er nogen hjemme. 

 Lås værktøj og haveredskaber inde i skuret.

 Informer enten naboer, familie eller venner når du er  
   på ferie, og bed dem om at holde øje med din bolig.



Vedligehold låsene

Pleje og vedligeholdelse af dine låse er med til 
at bevare sikkerheden og forlænge levetiden. En 
låsecylinder der bruges dagligt, bør som hoved- 
regel smøres med Ruko Låsespray hvert halve år.
En låsespray mindsker slitage, binder ikke støv 
og snavs, er frostsikker og fugtfortrængende og 
beskytter dermed mod korrosion.

Det er vigtigt for låsens smækfunktion, at låse-
fallen og beslaget i dørkarmen holdes rene og fri 
for maling. 

Gode råd



Godkendte låsekasser 

Som udgangspunkt bør alle låsekasser som er placeret 
på yderdøre være godkendte låsekasser — det kan ses 
på låsekassens emballage om den er godkendt. 

Ikke godkendte låsekasser bør kun bruges på indven-
dige døre.

Kravene til en godkendt låsekasse er:

  360 graders nøgledrejning — nøglen skal drejes hele 
vejen rundt, før den tages ud af låsen.

  20 mm rigel af lamineret stål —låsekassen skal have 
en rigel og ikke kun 2 faller for at være godkendt. 
Riglen skal være minimum 20 mm.

  Modstå sidetryk på 700 kg — sidetrykket er et direkte 
tryk mod døren forfra.

  Modstå fronttryk på 500 kg — fronttrykket er tryk 
mod selve riglen, fx hvis døren bliver forsøgt opbrudt 
med et koben. 500 kg 700 kg

700 kg
700 kg

LåsekasseSlutblik

Rigel

Falle



Bedre sikring på eksisterende låse

Hvis du gerne vil sikre din bolig med en ny og bedre lås, 
men uden at udskifte låsekassen, skal du først finde ud 
af om låsekassen har en oval, rund eller profilcylinder. 
Og det er låsekassen der bestemmer cylinderens form.

Ruko tilbyder låsecylindre til alle typer låsekasser i  
Serie 1200 og Garant Plus.

Hvis man ikke ønsker at udskifte sin gamle lås til en ny 
og bedre, kan man også vælge at supplere hovedlåsen 
med en godkendt ekstra lås. 

Oval cylinder

Profilcylinder

Rund cylinder
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Slut med nøgler under måtten

KEYbox KS2 til sikker opbevaring af den ekstra husnøgle til børnene, håndværkeren 
eller hvem der skal låse sig ind i boligen mens du er ude.



Forskellen på Ruko’s kasselåse
Man kan vælge mellem enten en kasselås med falle eller rigel. Låsen skal monteres 
40 cm fra hovedlåsen.

Hvis du ønsker at øge sikkerheden på din hoveddør, kan begge typer af kasselåse 
monteres der. Det vil nemlig gøre døren mere stabil hvis man har to låse installeret. 
Hvis du har en trepunktslås på din dør, er det ikke nødvendigt at installere en kasse- 
lås.

Kasselås med falle og vridergreb

En kasselås med falle er en lås med automatisk afspærring. 
Det vil sige, at når døren lukkes, låses døren automatisk. 
Vridergrebet, som sidder indvendigt, sørger for at låsen kan 
åbnes uden nøgle indefra.

Kasselås med rigel

En kasselås med rigel låser ved man sætter nøglen i cylind- 
eren, og drejer nøglen. Denne model af kasselås har ikke 
automatisk afspærring, og ej heller vridergreb. Ruko anbe- 
faler at bruge denne type af kasselås.
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Udvendig cylinderring Indvendig cylinderring 
til rokoko cylinder

Vridergreb Indvendig cylinderring 
til DC cylinder (gammel løsning)

Tilbehøret er her vist i blank 
krom men fås også i rustfrit 
look og poleret messing.



Tilbehør til låsekassen

Valg af tilbehør afhænger af, hvilken låsekasse og låsecylinder der er monteret i din 
dør. 

Tilbehøret kan bestå af cylinderringe (til ud- og indvendig side), vridergreb og lang-
skilte.

Cylinderringe fås i mange højder – for den må nemlig ikke stikke mere end 2 mm ud 
af cylinderringen. For at sikre at cylinderringen matcher døren, skal du først finde 
dørens A- og B- mål.

Du kan se hvordan man finder dørens A- og B- mål bagerst i brochuren.  
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Kode

Brik

Fjernbetjening

Elektronisk aflåsning

Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du 
ikke længere en nøgle, men kan nøjes med at taste din 
personlige kode for at komme ind.

Yale Doorman er et nyt, smart og sikkert alternativ til 
den velkendte mekaniske sikring med nøgle – og vel-
egnet til dig, som ønsker at være på forkant med sikring 
af hjemmet.

Den helt store fordel ved at skifte den mekaniske lås 
og nøgle ud med Yale Doorman, er at man får en større 
grad af fleksibilitet. Det er nemlig muligt at låse og 
låse op på tre forskellige måder – med nøglebrik, med  
fjernbetjening eller med en personlig kode.

Få mere at vide hos din forhandler eller på 
www.yalelock.dk



Yale Doorman drives af 4 stk. AA batterier, 
og du vil i god tid blive gjort opmærksom 
på hvornår et batteriskift er nødvendigt. 
Og hvis det skulle ske, at batterierne ikke 
bliver skiftet i tide, kan du altid åbne Yale 
Doorman udefra med et eksternt batteri.
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A- og B-mål
Du skal kende nogle af din dørs mål for at få den rigtige lås og det 
rigtige tilbehør. På billedet her kan du se, hvilke mål det drejer sig om:

På illustrationen herunder kan du notere målene på din dør.

Ind eller ud? Højre eller venstre?
Du skal vide, om døren er højre- eller venstrehængslet. 
Stil dig på den side af døren, hvor du kan se hængslerne.

Før du handler!

Før du handler, skal du kende din dørs mål og vide, hvordan den skal benævnes for at få den rigtige lås og det rigtige tilbehør. 
Det er samtidig en god idé at udfylde indkøbslisten, så du har alle de relevante oplysninger, når du står i butikken.

B-mål: Målet fra låse kassens 
midte til indvendig side

C-mål: Skal kun bruges hvis der ikke er

 vrider på indvendig side. 

A B A B

Udvendig Indvendig

Højre udadgående Venstre udadgående

Højre indadgående Venstre indadgående
A-mål: Målet fra låse kassens 

midte til udvendig side 

__________ mm __________ mm

__________ mm

C-mål: Målet fra døren til 
yderste punkt på cylinderringen



Til døren

        stk. låsekasse, højre         venstre        

        stk. sikkerhedsslutblik

        stk. cylinder oval dobbelt

        stk. cylindersæt oval enkelt med vridergreb

        stk. udvendig cylinderring

        stk. indvendig cylinderring

        stk. dørgreb

Til skur og postkasse

        stk. hængelås

        stk. hængelåsbeslag, højre         venstre        

        stk. postkasselås, højre         venstre         op        ned        

Husk original Ruko Låsespray

CylinderskruerCylinder
oval enkelt

Låsekasse

Vridergrebsskruer

Cylinderring

Dørgreb
Sikkerheds-
slutblik

Vridergreb

Højre
Venstre

Op

Ned

Postkasselås

Indkøbsliste



Ruko blev stiftet i 1930 af Rudolf Koreska – en visionær låsesmed, der allerede fra firmaets start 
lagde vægt på teknisk viden, udvikling, uddannelse samt et tæt samarbejde med politi, vagt- 
selskaber og forsikringsselskaber.

Dette blev grundlaget for firmaets succes.

I dag er Ruko meget mere end låse og nøgler. Vi er en del af ASSA ABLOY, der er verdens førende 
leverandør af løsninger til komplet sikring af døren, med et bredt sortiment af produkter og  
serviceydelser, der hjælper til en effektiv sikring af boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.

Ruko satser målrettet på kvalitetsprodukter i et funktionelt og elegant design – produceret med 
respekt for menneskelige ressourcer og miljøet.

Ruko har et tæt samarbejde med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i Ruko’s store 
produktsortiment. For hos Ruko ved vi, at der står mennesker bag nøglen til den sikreste løsning. 

Hvad står navnet Ruko for 
– og hvad står vi for i dag? 

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev
Denmark

Tel: 44 54 44 54
Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk
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