
ÉT HJEM, ÉN NØGLE, STOR SIKKERHED

SYSTEM 11



HVORDAN HOLDER DU TYVENE VÆK?
Gå en tur omkring i dit hjem og se det med en tyvs øjne´ ”Hvor er det let at komme ind”? 
Mange indbrud kan forhindres med enkle løsninger, der gør din bolig uinteressant for 
tyven. Ekstra låse på døre og vinduer, som kun kan åbnes med nøgle, gør at ofte tyven 
opgiver og finder et andet hus, der ikke er sikret lige så godt som dit. 

Vælger du System 11, så er du godt på vej.

EN SYSTEM 11 LÅS ER 
MED DIRKESIKRING!

HVAD ER SYSTEM 11?
Jasafe System 11 er kopisikret – du kan ikke få nøglerne kopieret nogen steder, 
medmindre du har det personlige sikkerhedskort med. Fx kan du låne din nøgle ud til en 
håndværker og være sikker på, at der ikke bliver lavet kopier. Det gør, at du har styr på 
hvor mange antal nøgler, der er i omløb.

Jasafe System 11 er med dirkesikring.
 
Jasafe System 11 er meget avanceret. Den indeholder følgende: 6 overstifter, 6 
understifter og 5 side-stifter samt en sideskinne - dette besværligør muligheden for at 
dirke cylinderen op. Du kan genkende en System 11 nøgle på, at den har en udfræsning 
på siden, som en almindelige nøgle ikke har.
 
En system 11 cylinder er den optimale løsning, når kvalitet og pris skal gå hånd i hånd. 
DS/EN 1303 godkendt
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SÅDAN SIKRER DU DIT HJEM:

1. Du skal nu gennemgå din bolig 
samt postkasse og hæn ge låse med 
denne folder i din hånd.

2. Kig på de låse du har i din bolig, og 
find de tilsvarende i folderen. Kryds 
herefter af, hvilke og hvor mange du 
har brug for.

3. Når du har gennemgået din bolig 
og udfyldt folderen, er den lige til at 
tage med til din lokale forhandler, 
hvor I kan få en snak om sikring af 
hjemmet.
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OVAL CYLINDER

Oval cylinder med matforniklet overflade.  
Med boresikring i både cylinderhus og tromle.

Oval- og rokokocylinder med matforniklet  
overflade. Med boresikring i både  
cylinderhus og tromle.

ROKOKO/OVAL  CYLINDERSÆT

Rund cylinder med matforniklet overflade.  
Med boresikring i tromlen.

RUND  CYLINDER
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Oval- og rokokocylinder med matforniklet  
overflade. Med boresikring i både  
cylinderhus og tromle.

Rund cylinder med matforniklet overflade.  
Med boresikring i tromlen.

Dråbe-/profilcylinder med matforniklet  
overflade. Fåes som cylinder/vrider eller  
cylinder/cylinder. Husk at notere A- og  
B-mål. Se side 7 “God råd til montering” 
for guide.

DRÅBE/PROFIL CYLINDER 

Greb med cylinderlås, som kan bruges på 
både vinduer og terassedøre. I zink med 
børstet matkrom overflade. Modellen findes 
til både højre- og venstre hængslede døre.

VINDUES- OG TERASSEDØRSGREB
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POSTKASSE CYLINDER

Postkassecylinder i messing med  
matforniklet overflade. Der medfølger  
forskellige kamstykker.

HÆNGELÅS

Hængelås med 8 mm bøjle. I hærdet stål 
med sort gummiring.

Vindueslås, som kan monteres som en 
ekstra sikring. Cylinder i messing med  
matforniklet overflade. Kappe i hvid plastik.

VINDUESLÅS
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SIKKERHEDSKORT

Sikkerhedskort

Dette er et personligt kort som bør opbevares forsvarligt.

System 11System 11

jasafe_system11_kort_V11_final.indd   2 09/02/11   12.17

Sikkerhedskort

Dette er et personligt kort som bør opbevares forsvarligt.

System 11
System 11

jasafe_system11_kort_V11_final.indd   2 09/02/11   12.17

Medbring sikkerhedskortet ved 

bestilling af systemnøgler samt låse.

Læs mere på www.jasaco.dk
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Ved køb af System 11 medfølger et sikkerhedskort, som efterfølgende skal benyttes ved 
bestilling af nye cylindre eller nøgler.

På kortet står en unik kode som hverken registreres hos forhandler eller Jasa Company. 
Det vil sige at kun du har koden og derfor er sikkerheden ekstraordinær høj!

Opbevar altid dit sikkerhedskort sikkert og forsvarligt.
 
Forhandleren sender derefter kort og bestilling anbefalet til Jasa Company og ordren vil 
derefter blive behandlet.

GODE RÅD TIL MONTERING

 
Vil du selv montere dine cylindre kan du finde svar på 
www.jasaco.dk/montering
 
Når du står overfor en udskiftning af dine eksisterende 
cylindre, kan det være en god idé at overveje ,om en 
ekstra lås på din dør kan optimere sikkerheden i dit hjem.

Ved udskiftning af gamle profilcylindre, husk da at måle 
dørtykkelsen. Dette gøres ved at finde A- og B-mål.  
A-mål: Måles fra midten af låsekassen til udvendig side. 
B-mål: Fra miften af låsekassen til indvendig side.

+

+

A B

Udvendig Indvendig
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KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER

FORHANDLERSTEMPEL:

BESTILLINGSSKEMA
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Oval cylinder

Rokoko cylinder

Rund cylinder

Dråbe-/profil cylinder - Cylin-
der/cylinder

Dråbe-/profil cylinder - Cylin-
der/vrider

Vindues/terrassedørsgreb  
m. cylinder - højre model

Vindues/terrassedørsgreb  
m. cylinder - venstre model

Vinduesterassedørsgreb til 
smal ramme

Vindueslås

Hængelås

Postkasselås

Nøgler

A-mål
B-mål

A-mål
B-mål

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal


