
Hvad koster det? 

Nedenfor ses priser på de forskellige Smart Locks.  

ODENSE LÅSESERVICE A/S 
Roersvej 37 · 5000 Odense C 

Tel. 66 12 68 15 

odense@laas.dk • www.laas.dk 

LILLEBÆLT LÅSESERVICE A/S 
Vesterbrogade 54 · 7000 Fredericia  

Tel. 82 30 08 28 

lilleb@laas.dk • www.laas.dk  

NYBORG LÅSESERVICE A/S 
Bøjdenvej 4 · Pilshuse · 5800 Nyborg 

Tel. 65 31 36 49 

nyborg@laas.dk • www.laas.dk 

SYDFYNS LÅSESERVICE A/S 
Nyborgvej 111 · 5700 Svendborg 

Tel. 62 20 28 28  

sydfyn@laas.dk • www.laas.dk  

Kontakt din lokale afdeling 

- Viden om sikring 

Følg os på 

Smart Locks 

●Videoovervågning ● Dørautomatik ● Dørtelefoner ● Låsesystemer 

Kontakt os og book en tid  
til en gennemgang hos dig.   

Fra 2495,- inkl. moms*  

www.laas.dk 

https://www.facebook.com/laas.dk/ 

http://kortlink.dk/linkedin/t7r7 

En elektronisk batteridrevet cylinder fra 

Iseo Zero1 til dobbelt dråbe cylinder 

med programmeringskort koster: 

Fra 4500,- inkl. moms* 

En Yale Doorman elektronisk lås med 

elektronisk enhed, låsekasse og 3 brikker 

med: 

Fra 4250,- inkl. moms*  

* Prisen indeholder udelukkende produkter og er uden kabling, 
montering og tilbehør for f.eks. strømforsyning m.m.  

En Easy2Access kodelås koster:  

Fra 1229,- inkl. moms* 

En Danalock V3 koster:  

Alm. Låsekasse:  

Stanglås / 3-punkts lås*: 
*Pris afhænger af stanglåstype 

Ønskes Bluetooth modul skal dette købes separat.  

Fra 5725,- inkl. moms*  

mailto:odense@laas.dk
mailto:lilleb@laas.dk
mailto:nyborg@laas.dk
mailto:sydfyn@laas.dk
https://www.linkedin.com/company/1304993/
https://www.facebook.com/laas.dk/
https://www.laas.dk/
https://www.facebook.com/laas.dk/
https://www.linkedin.com/company/odense-l-seservice-a-s/


Hvad tilbyder vi? 

Vil du gerne have fleksibilitet og sikkerhed? Så er en 

Smart Lock værd at overveje! 

En Smart Lock er en elektronisk og væsentligt smartere 

måde at låse vores døre op på. Med en Smart Lock får 

du meget mere fleksibilitet, og du kan med størstedelen 

af de forskellige Smart Locks se, hvem der låser sig ind i 

dit hjem og går igen. Med en Smart Lock kan du låse op 

enten via en kode, mobilapp eller nøglebrik.  

Vi tilbyder både små og store løsninger inden for Smart 

Locks, og inden for følgende mærker:  

• Yale Doorman 

• Iseo Zero1 

• Danalock  

• Easy2Access 

Iseo Zero1  

I stedet for en elektronisk lås, kan du nu også få en 

elektronisk batteridrevet cylinder, Iseo Zero1 Libra. 

Med en elektronisk cylinder slipper du for gamle 

nøglesystemer, og det bliver derved nemmere at 

låse dit hjem, da du ikke skal bruge nøgler.  

Cylinderen bruger RFID teknologi og kan tilknyttes 

op til 300 brugere. Via appen 

’Argo’ kan du holde øje med, 

hvem der har 

adgang til din 

bolig. Du får 

nem kodning via enten app eller 

programmeringskort. 

Yale Doorman  

Yale Doorman er en elektronisk batteridrevet lås, der 

giver dig maksimal sikkerhed. Med Yale Doorman 

behøver du heller ikke nøgler, men kan derimod  

åbne døren via nøglebrikker, 

koder eller fjernbetjening.  

- Viden om sikring 

Easy2Access  

Easy2Access er en banebrydende nøglefri lås, hvor du 

enten kan benytte Bluetooth eller kode til 

at låse døren op. Dette sikrer, at der ikke 

er uvedkommende, som kan låse din 

hoveddør op. 

Easy2Access er nem at installere, og er 

en ideel løsning til f.eks. sommerhuset, 

virksomheden eller til dig i privaten der 

blot vil slippe for besværet med nøgler.  

 

Med Easy2Access får du:  

• Nøglefri betjening  

• Låser automatisk når du er ude  

• Enkel montage  

• Smukt dansk design  

• Mulighed for at tildele nye én- eller flergangskoder 

 

Med en konto hos Easy2Access kan din kodelås til ho-

veddøren nemt tildeles koder fra din smartphone eller 

benytte adgang via Bluetooth.  

Med Yale Doorman får du: 

• Nem installation  

• Høj sikkerhed 

• Tilknytning af max 10 koder eller 10 brikker til 
hver lås 

• Mulighed for tildeling af midlertidige koder 

• Mulighed for tildeling af dagskoder 

• Mulighed for sletning af nøglebrik 

• Dansk installationsguide  

• Indbygget alarm ved opbrud 

• Robust design  

• IP55 

• Display med lys - derfor nem at se i mørke  

• Borebeskyttet  

Danalock V3 

Danalock V3 er en smartlås som benytter AES 256 

bit enkryptering til overføring af data. Danalock 

bruger en TPM chip til at lagre krypterede nøgler 

som hardware i stedet for 

software. Dette gør det derfor 

umuligt at hacke Danalock 

eller dennes server.  

 
Med Danalock V3 får du:  

• Mulighed for at give andre adgang til dit hjem  

• Besked når eks. børnene kommer hjem fra skole  

• Passer til de fleste døre med en stanglås  

• Benyt Bluetooth til at åbne døren via app  

• Nem installation  

• Tidsfrist på låsning af dør  
 

Danalock er nem at installere. Du skal blot fastsæt-

te Danalock på beslaget og dreje for at sætte den 

fast.  

Danalock er ideel, hvis man ikke vil risikere at mi-

ste sine nøgler, eller at børnene glemmer dem.  

Med Iseo Zero1 Libra cylinder får du: 

• Nem installation  

• Høj sikkerhed 

• Brugervenligt system 

• Fleksibilitet   

• Se, hvem der har adgang via mobilapp 

• Åbning af dør via Bluetooth  

• Adgang med andre produkter med RFID tekno-
logi - f.eks. dit kreditkort 

• Antiboring og antibreak beskyttelse  

• IP66 


