Code Handle

Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Sikring af terrassedøren og vinduet
har aldrig været nemmere
Med Code Handle kan du nemt og hurtigt øge sikkerheden, og det er kun dem som har
koden der kan åbne døren og vinduet. Det bliver dermed svært for tyven, og nemt for dig
at sikre dit hjem.
Der er ingen ledninger eller kabler at tage hensyn til, og selve montagen af Code Handle er
lige at gå til og let at installere. Produktet er til indvendig brug og passer til gængse låsekasser
på markedet.
Code Handle leveres med en fabrikskode, som er let at ændre. Og koden huskes under et
batteriskifte.
Det er smart, nemt og sikkert.

Code Handle er velegnet til terrassedøre, altandøre, vinduer og lignende hvor der i forvejen er monteret en kantstanglås.
Du kan få Code Handle i blank krom, mat krom og i hvid – og den leveres også komplet med skruer og batterier, som skal
bruges til installationen.
Samtidig er Code Handle utrolig nem at montere. Er du i tvivl om, den kan passe hos dig, så kan du få hjælp og vejledning
hos din lokale forhandler.
Find nærmeste forhandler på www.ruko.dk/findforhandler

Du kan finde installationsguiden via QR koden, eller på Ruko’s YouTube kanal: Ruko A/S
Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat
og find nærmeste forhandler på www.ruko.dk/findforhandler

Man åbner døren ved at indtaste en selvvalgt kode på seks cifre og låser den igen ved
et enkelt tryk på den røde låseknap. Og det
er kun de personer, som kender koden, der
kan åbne døren.
Dermed er det en enkel løsning, der ikke
kræver administration; den kræver kun, at
man omgås koden med omtanke.

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

