
Kompletta låssatser för 
entrédörrar.  
Ett tryggt val. 
duo flex låssats
duo flex tillbehör
duo låssats
duo tillbehör

Dörrstängarsystem med 
glidskena i
Contur design



dormakaba

Kompletta låssatser 
för entrédörrar. Ett 
tryggt val.

Välj mellan duo flex låssats med 
säkerhetscylindrar, flexfunktion 
och kopieringsskyddade nycklar 
eller duo med standardcylindrar. 
Oavsett val, alltid bekvämt när 
du är hemma och lika säkert när 
du är borta.
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duo flex låssats och duo låssats 
med två funktioner – bekvämt när 
du är hemma och säkert när du är 
borta.

1.
Med vredet på dörrens 
 insida låser du dörren 
säkert när du är hemma.

CERTIFIED
SSF 3522/3
EN 12209

Ingående låshus och säkerhetsslutbleck 
certifierande hos RISE SSF 3522 klass 3

Ingående cylindrar certifierande 
hos SBSC SSF 3522 klass 3.

3.
Vredet är nu spärrat från 
 insidan och låset är i 
säkerhetsläge. I detta 
läge krävs det nyckel 
antingen från in- eller 
utsidan för att låsa upp.

2.  
Innan bostaden lämnas, 
gör ett lätt tryck  uppåt 
på låsstolpens knapp. 
Lås med nyckel från 
utsidan.

4.
När du kommer hem 
låser du upp med nyckel 
och vredet är åter i 
funktion.
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dormakaba

duo flex låssats 

pextra+ flex – nya nycklar utan låsbyte 
Cylindrar med flexfunktion ger dig möjlighet att få 
nya nycklar till din dörr utan att du behöver byta 
lås. Om du förlorar en nyckel beställer du nya 
nycklar hos en  dormakaba licensierad låssmed. Så 
snart de nya  nycklarna används programmeras 
cylindern om och de  gamla  nycklarna blir obrukbara. 
På så vis undviks ett kostsamt låsbyte.

Kopieringsskydd 
pextra+ nycklar är juridiskt skyddade genom både 
patent och mönsterskydd. Om du förlorar en 
nyckel beställer du nya nycklar hos en dormakaba 
licensierad låssmed mot uppvisande av giltigt 
kontrollkort.

En nyckel – alla lås 
Du kan få samma nyckel att fungera i  bostadens 
alla dörrar. Prata med din återförsäljare så hjälper 
de dig.

Tekniska data
• Säkerhetscylindrar, låshus och 

säkerhetsslutbleck cerfierade enl. SSF 3522, 
klass 3

• Låshus certifierat enl. EN 12209
• Passar i alla dörrar enl. skandinavisk 

urtagsstandard SS 81 73 83, NS 3155 samt 
SFS 5208 

• Låshus med kraftig hakregel
• Låshus kan enkelt anpassas för vänster- resp. 

högerhängd dörr
• Assymetrisk låsstolpe medföljer, används vid 

behov i äldre dörrar
• Handtag med returfjäder som ökar låsets 

livslängd 

Innehåll
• Dubbla runda säkerhetscylindrar med 5 nycklar
• Kontrollkort
• Låshus DL 9192
• Säkerhetsslutbleck DS 9002
• Vredskylt DA 4104
• Dörrhandtag DH 7292
• Cylinderringar DA 752
• Asymmetrisk låsstolpe
• 2 st cylinderförlängare
• Kondensskydd
• Skruvar och verktyg
• Installationsmanual

duo flex låssats 
Komplett låsenhet för entrédörr. 

Ett tryggt val.

pextra+
Säkerhetscylindrar med 

flexfunktion & 
kopieringsskyddade  

nycklar

Komplett låssats
7030000028761  GDS LÅS DUO-2 SE PXP SC Krom, med flex
7030000028762 GDS LÅS DUO-2 SE PXP SC Matt krom, med flex
7030000028763 GDS LÅS DUO-2 SE PXP SC Matt mässing, med flex
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dormakaba duo flex / dormkaba duo 

Tillbehörssats 
7030000028767 GDS LÅSCYL & BEHÖR DUO-2 SE PXP SC Krom, med flex
7030000028768 GDS LÅSCYL & BEHÖR DUO-2 SE PXP SC Matt krom, med flex
7030000028769 GDS LÅSCYL & BEHÖR DUO-2 SE PXP SC Matt mässing, med flex

duo flex tillbehörsats 

pextra+ flex – nya nycklar utan låsbyte 
Cylindrar med flexfunktion ger dig möjlighet att få 
nya nycklar till din dörr utan att du behöver byta 
lås. Om du förlorar en nyckel beställer du nya 
nycklar hos en  dormakaba licensierad låssmed. Så 
snart de nya  nycklarna används programmeras 
cylindern om och de  gamla  nycklarna blir obrukbara. 
På så vis undviks ett kostsamt låsbyte.

Kopieringsskydd 
pextra+ nycklar är juridiskt skyddade genom både 
patent och mönsterskydd. Om du förlorar en 
nyckel beställer du nya nycklar hos en dormakaba 
licensierad låssmed mot uppvisande av giltigt 
kontrollkort.

En nyckel – alla lås 
Du kan få samma nyckel att fungera i  bostadens 
alla dörrar. Prata med din återförsäljare så hjälper 
de dig.

Tekniska data
• Tillberhörssats för dormakaba låshus DL 9192 

och 9192-5
• Säkerhetscylindrar cerfierade enl. 

SSF 3522, klass 3.
• Handtag med returfjäder som ökar låsets 

livslängd 

Innehåll
• Dubbla runda säkerhetscylindrar med 5 nycklar
• Kontrollkort
• Vredskylt DA 4104
• Dörrhandtag DH 7292
• Cylinderringar DA 752
• 2 st cylinderförlängare
• Kondensskydd
• Skruvar och verktyg
• Installationsmanual

 duo flex  
behörssats

Behörssats för säker 
låsning av din entrédörr. 

Passar till låshus  
DL 9192 och DL 9192-5.

Ett tryggt val.

pextra+
Säkerhetscylindrar med 

flexfunktion & 
kopieringsskyddade  

nycklar
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dormakaba

duo låssats 

En nyckel – alla lås 
Du kan få samma nyckel att fungera i  bostadens 
alla dörrar. Prata med din återförsäljare så hjälper 
de dig.

Tekniska data
• Säkerhetscylindrar, låshus och 

säkerhetsslutbleck cerfierade enl. SSF 3522, 
klass 3

• Låshus certifierat enl. EN 12209
• Passar i alla dörrar enl. skandinavisk 

urtagsstandard SS 81 73 83, NS 3155 samt 
SFS 5208 

• Låshus med kraftig hakregel
• Låshus kan enkelt anpassas för vänster- resp. 

högerhängd dörr
• Assymetrisk låsstolpe medföljer, används vid 

behov i äldre dörrar
• Handtag med returfjäder som ökar låsets 

livslängd

Innehåll 
• Dubbla runda säkerhetscylindrar med 5 nycklar
• Låshus DL 9192
• Säkerhetsslutbleck DS 9002
• Vredskylt DA 4104
• Dörrhandtag DH 7292
• Cylinderringar DA 752
• Asymmetrisk låsstolpe
• 2 st cylinderförlängare
• Kondensskydd
• Skruvar och verktyg
• Installationsmanual

Komplett låssats
7030000010197  GDS LÅS DUO-2 DCN Krom
7030000010198 GDS LÅS DUO-2 DCN Matt krom
7030000010199 GDS LÅS DUO-2  DCN Matt mässing

 DCN
standardcylinder

med 5 nycklar

duo låssats 
Komplett låsenhet för 

entrédörr.   
Ett tryggt val.
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dormakaba duo flex / dormkaba duo 

Tillbehörssats 
7030000010205 GDS LÅSCYL & BEHÖR DUO-2 SE DCN Krom
7030000010206 GDS LÅSCYL & BEHÖR DUO-2 SE DCN Matt krom
7030000010207 GDS LÅSCYL & BEHÖR DUO-2 SE DCN Matt mässing

duo tillbehörsats 

En nyckel – alla lås 
Du kan få samma nyckel att fungera i  bostadens 
alla dörrar. Prata med din återförsäljare så hjälper 
de dig.

Tekniska data
• Tillberhörssats för dormakaba låshus DL 9192 

och 9192-5
• Säkerhetscylindrar cerfierade enl. 

SSF 3522, klass 3.
• Handtag med returfjäder som ökar låsets 

livslängd

Innehåll
• Dubbla runda säkerhetscylindrar med 5 nycklar
• Låshus DL 9192
• Vredskylt DA 4104
• Dörrhandtag DH 7292
• Cylinderringar DA 752
• Asymmetrisk låsstolpe
• 2 st cylinderförlängare
• Kondensskydd
• Skruvar och verktyg
• Installationsmanual

 DCN
standardcylinder

med 5 nycklar

 duo behörssats
Behörssats för säker låsning av 
din entrédörr. Passar till låshus  

DL 9192 och DL 9192-5.
Ett tryggt val.
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dormakaba Sverige AB 
T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se


