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Ruko har nøglen til et sikkert hjem
Tidssvarende låse
Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende  – eller de er 
slidte og dermed alt for nemme at bryde op. En tommelfingerregel er, at alle låse 
bør udskiftes ca. hvert tiende år. 

Sikring af døre og vinduer
Yderdøre bør sikres med patenterede låse. Herunder også bag- og/eller kælder- 
døre, som bør være udstyret med sikker aflåsning. 

Terrassedøren kan også bruges som både indgang og flugtvej for tyven. Den kan 
aflåses enten med en almindelig låsecylinder – eller med et greb med kodelås. 

Hvis yderdørene er sikret ordentligt, vil vinduerne være næste mulighed tyven 
undersøger. Mange vinduer i stueplan er kun lukket med hasper, og det er  
ikke sikkert nok. Låse på vinduerne har en forebyggende effekt mod indbrud.  



Stop indbruddet før det sker
Sund fornuft gør en forskel
Gode vaner og omtanke er noget af det vigtigste, hvis ønsket er at forhindre 
indbrud. De fleste tyve kommer ind ved hjælp af simple midler som fx en skrue- 
trækker eller et koben. Og det er forholdsvis nemt at begrænse risikoen for ind-
brud betragteligt, ved blot at tage nogle få forholdsregler.

 Sæt patenterede låse på alle yderdøre

 Tjek at der er låst når boligen forlades

 Sørg for at det ser ud som om, at der er nogen hjemme

 Lås værktøj og haveredskaber inde

Skift låsene allerede før indflytning
Det er ret almindeligt bare at overtage tidligere ejer/lejers nøgler. Der kan derfor 
være uanede antal nøgler i omløb, som ikke er blevet overdraget. Det er ofte 
også tilfældet at låsen er gammel, og at sikkerheden derfor ikke længere er tids- 
svarende. Det bør være fast rutine at skifte låsene, når boligen skiftes.

Test din nøgle
Nøglen afslører hvor sikker låsen er. Sammenlign din nøgle med billederne og 
test  din nuværende sikkerhed.

Garant 10
 Patenteret nøgle 

 Cylinder med boresikring

 Cylinder med  

    11 spærrestifter

Serie 600
 Cylinder med boresikring

 Cylinder med  

    6 spærrestifter

 Kan frit kopieres

Serie 500
 Cylinder uden boresikring

 Cylinder med  

    5 spærrestifter

 Kan frit kopieres

Garant Plus
 Patenteret nøgle

 Cylinder med boresikring

 Cylinder med  

   16 spærrestifter

Garant Plus
Garant Plus er Ruko's nyeste patenterede 
låsesystem. Nøglerne er patentbeskyttet 
og kan ikke frit kopieres. Skiftes der til 
Garant Plus, er det ydermere muligt at få 
samme nøgle til alle låsene i boligen. Det 
er både sikkert og brugervenligt.

Garant 10
Garant 10 er forgængeren for Garant Plus 
og det er ikke muligt frit at kopiere nøgler. 
Selvom det er en teknologi, der er mere 
end 10 år gammel, er det stadig ok til  
sikring af boligen.

Serie 600
Serie 600 er noget nyere end Serie 500, 
men det er stadig en teknologi, som 
er mere end 20 år gammel. Der er sket 
meget inden for mekanisk sikring siden, 
og det er et låsesystem, der bør skiftes  
inden for en kortere årrække.

Serie 500
Serie 500 er en teknologi som efterhån-
den har mere end 50 år bag sig. Det er ikke 
et sikkert låsesystem, og det bør skiftes ud. 
Derudover er der typisk temmelig mange 
uautoriserede nøgler i omløb.

Anbefales ikke til yderdøre



Én nøgle til det hele!
Det behøver ikke være besværligt at sikre sit hjem ordentligt. Tværtimod.  
Med Ruko Garant Plus er det muligt at få én nøgle til alle låsene i boligen. Altså 
samme nøgle til: 

 Hoveddøren

 Kælderdøren, køkkendøren, bagdøren

 Terrassedøren

 Vinduerne

 Postkassen

 Udhuset 

 Sommerhuset

Garant Plus er patenteret og nøglen kan ikke kopieres uden indehaverens til- 
ladelse. Det giver en sikkerhed for, at der ikke er uautoriserede nøgler i omløb.



Sikkerheden er nemt 
at gøre noget ved
Ta' et sikkerhedstjek på www.ruko.dk eller 
kontakt din Ruko forhandler, og hør hvordan 
din bolig bliver sikret bedst muligt. 

Hold tyven ude
Effektiv sikring af private boliger gør en forskel, når ønsket er at begrænse 
risikoen for indbrud. Politiet gør hvad de kan, men det er også muligt selv at 
gøre noget aktivt. Og det virker. 

Tjek din bolig – tænk som en tyv!

Sæt patenterede låse på alle yderdøre

Sæt lås på vinduerne og på terrassedøren

Tjek at der er låst når boligen forlades

Sørg for at det ser ud som om, at der er nogen hjemme

Sæt ikke værdifulde ting, så de er synlige udefra

Lås værktøj og haveredskaber inde

Gå en tur rundt i boligen, og se på sikkerheden med tyvens øjne

Udskift låse der er ældre end 10 år



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, vagtselska-
ber 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 føren-
de 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 pro-
duktsortiment. For hos Ruko ved vi, at der står mennesker bag nøglen til den sikreste løsning. 

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

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

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




