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Som boligejer kan du selv vælge en låsetype, 
du ønsker til at sikre dit hjem, da der ikke stilles 
deciderede krav til hvilke låse, der skal være i 
husets bolig. Dit forsikringsselskab kan dog have 
nogle specifikke krav, som du bør være opmærk-
som på, hvis der f.eks. er særlige værdier, som du 
ønsker dækket. For at være på den sikre side er 
det altid værd at overveje både låsens alder og 
hvilken type det er.

Bor du f.eks. i et ældre hus, som er blevet købt 
og solgt af flere omgange, kan der være flere 
nøgler i omløb, end man tror. Netop derfor kan 
det være væsentligt at udskifte låsene, når du 
køber et hus, som andre har boet i. 

En lås og den tilsvarende nøgles sikkerhedsniveau 
vil typisk være et resultat af antallet af stifter 
(takker på nøglen). Dvs. jo flere stifter, jo sværere 
vil låsen være at bryde op. RAW låsene har hele 
10 stifter og er dermed højeste sikkerhedsniveau, 
hvis du vil sikre dit hjem og dine værdier bedst 
muligt.

Fordele ved RAW låse
•  Vendbar nøgle
•  Brugervenligt låsesystem
•  Registreret i højeste sikringsklasse hos 

brancheorganisationen ‘Forsikring og Pension’
•  Testet og certificeret i henhold til EN1303 

klasse 6/2 ved PIV Prüfinstitut, Tyskland

TIL DIT HJEM
HØJ SIKKERHED

SEQURITY

PREMIUM

Til denne nøgle kan leveres
enslukkende dør- og postkasse-
cylindre samt hængelåse.

Ekstra nøgler kan kun bestilles ved 
fremvisning af det medfølgende
sikkerhedskort.Patent

453169

Komfortabel vendbar nøgle 
uden skarpe kanter.

Boresikker

Dirkesikker

Bankesikker
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Intellitec system

Vendbar nøgle

Standard borebeskyttelse – stifter
af hærdet specialstål i tromle

Intellitec system

10 fjederbelastede 
stifter

Standard borebeskyttelse – stifter
af hærdet specialstål i hus

RAW LÅSESYSTEM

Patenteret
teknologi. Dinsikkerhed mod
uautoriseretnøglekopiering.

VED VALG AF
PROFILCYLINDRE A B

C A B

For at kunne levere den rigtige længde 
på profilcylindre, er det nødvendigt for
os at kende nogle bestemte mål.

OBS: Ofte vil låsekassen ikke være
centreret i døren.

A-mål:
Fra midten af låsekassen til udvendig side. 
Husk at medtage mål på evt. roset eller langskilt.

B-mål:
Fra midten af låsekassen til indvendig side. 
Husk at medtage mål på evt. roset eller langskilt.
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Lagervarer der fåes i din STARK forretning.
Leveres som standard inkl. 3 nøgler.

RAW PREMIUM LÅSE FINDES I ET BREDT UDVALG

Bestillingsvarer der skal bestilles i din STARK forretning.
Leveres uden nøgler. Stiftet efter kode i henhold til sikkerhedskort.

Oval cylinder
DB nr. 1990017

Oval cylinder med rokoko - Sampak
DB nr. 1990036

2 x Oval cylinder - Sampak 
DB nr. 1990035

Oval med postkassecylinder - Sampak
DB nr. 1990037

Oval cylinder med postkassecylinder - Sampak
DB nr. 1990038

Oval cylinder
DB nr. 2016773

Rokoko cylinder
DB nr. 2016779

Postkassecylinder
DB nr. 2016782

Hængelås med indsats
DB nr. 2016787

Ekstra nøgle
DB nr. 2016790

Profilcylinder, dobbelt
DB nr. 2016799

Profilcylinder, knop
DB nr. 2016801


