


Glaslås til indbrudssikring
Fleksibel og justerbar - så den kan tilpasses det enkelte vindue.
Nem og sikker montering - og kan uden problemer eftermonteres på allerede 
isatte vinduer. 

På det danske marked er brugen af glaslås mellem vinduesrude og 
vinduesramme stort set ukendt. Dette, selv om det anslås, at der alene i 
Danmark begås mere end 2.500 indbrud hvert år, hvor tyvene kommer ind 
i huset ved at afliste en rude eller terrassedør. Grunden hertil, skal måske 
findes i de løsninger der hidtil har været på markedet. Her har beslaget 
enten været synligt på vinduet og derved virket skæmmende eller 
modellen har ikke været konstrueret godt nok til at opfylde kravene
til reel indbrudssikring eller tilfredsstille glasindustrien.

Jasa Company A/S har udviklet en glaslås, der har været gennem 
omfattende tests hos Teknologisk Institut og er blevet godkendt i henhold 
til gældende krav på markedet. Blandt andet, er der udført omfattende 
klimatests for at sikre, at glaslåsen ikke skader vinduesramme og 
rude og skaber kuldebro. Der er lavet gentagende indbrudstests,
efter branchens krav til indbrudssikrende foranstaltninger - RC2. 
RC2 fastslår, at kravet for indbrudssikrende foranstaltninger
skal være minimum 3. minutter. Gennemsnitsligt tog aflistningen med 
6 monterede glaslåse 3 minutter og 31 sekunder. 



Glasindustrien har godkendt glaslåsen og den kan derfor monteres på 
alle ruder monteret efter Glasindustriens forskrifter uden at 
standardgarantien på 5 år bortfalder. 

I øjeblikket arbejder Forsikring og Pension på at få ændret
byggelovgivningen, hvor nye byggerier kun kan godkendes såfremt
de monterede vinduer opfylder kravene til RC2.

Jasa Companys nye glaslås er med til at sikre, at vinduesindustrien
kan leve op til de nye skærpede krav. 

Glaslåsen er nem at montere mellem ramme og rude. Der benyttes 
6 stk. glaslåse til hvert vindue. Da glaslåsen er fleksibel og spidserne 
justerbare, kan den tilpasses det enkelte vindue. 

For yderligere information er du naturligvis altid meget velkommen til at 
kontakte Jasa Company. 

• Testet og godkendt af     
Teknologisk Institut

• Godkendt af Glasindustrien

• Opfylder kravene til RC2

• Nem at montere

• Kan monteres af alle

• Fleksibel og justerbar

• Kan eftermonteres allerede 
isatte vinduer

Det anslåes, at der begås mere end 2.500 indbrud i Danmark 
hvert år, hvor ruden aflistes og tyven derved uhindret kan 
komme ind i huset. 
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