
Låssystem

med avtaleskjema



   Låssystemprodukter 

Låssystemtype
Standard System 20 Triton Triton CLIQ®

Fabrikk X X

Flex X X X

Distributør X X X X

Vi er stolte av vår historie og vi har vært i det norske 
markedet, og dermed i de fleste norske hjem og 
bedrifter, i over 155 år. Allerede i 30-årene begynte vi å 
levere låssylindere, også i system.  

Et av våre første systemer ble levert til Oslo Rådhus. 

Låssystem

Behovet for sikkerhet varierer, både mellom ulike 
bygninger og innenfor ulike soner i et enkelt bygg. Ulike 
sikkerhetsnivåer på nøkler og sylindere gir også ulike 
løsninger på etterbehandling, etterbestilling og oppfølging. 
Vi ber deg lese nøye gjennom denne brosjyren før du velger 
den låssystemtypen som blir optimalt for ditt behov - også i 
fremtiden.

Vil du vite mer om de ulike låssystemproduktene gå inn på 
våre nettsider:
www.assaabloyopeningsolutions.no 



Ikke patenterte låssystem
Nøklene i et ASSA ABLOY standard låssystem er ikke beskyttet av patenter. Selv om TrioVing 
Sikkerhetssenter og lisensierte låsesmeder kun selger nøkler ferdig filt i henhold til inngått 
sikkerhetsavtale, kan man risikere at en nøkkel blir filt av en uatorisert leverandør, uten kontroll eller 
godkjennelse.

Våre låssystemtyper

Låssystemtype Fabrikk
Låssystemtype Fabrikk produseres kun på ASSA ABLOY. Levering av nøkler og sylindere 
skjer kun fra ASSA ABLOY’s produksjonssted. Ingen nøkkelemner, sidekodedeler eller 
låssystemopplysninger leveres ut til eksterne forbindelser, verken TrioVing Sikkerhetssentre, 
lisensierte låsesmeder eller andre forhandlere. Låssystemet leveres kun med patenterte 
låssystemprodukter og -komponenter som Triton og Triton CLIQ®.
Låssystemtype Fabrikk kan også tilpasses spesielle kundeønsker etter nærmere avtale.
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Låssystemprodukter
Patenterte låssystem med Triton og Triton CLIQ®

De patenterte nøklene og låssystemkomponentene i Triton og Triton CLIQ®, er beskyttet mot industriell 
kopiering i henhold til patentlovgivingen. Patenterte nøkler gir den beste mulige beskyttelsen mot 
uønsket nøkkelkopiering. Det betyr i praksis at nøkler kun kan kjøpes ferdig filt fra ASSA ABLOY, fra 
et TrioVing Sikkerhetssenter eller fra en lisensiert låsesmed i henhold til inngått sikkerhetsavtale. 
Det er mulig å kombinere Triton og Triton CLIQ® i et og samme låssystem. Dette gir et fleksibelt og 
kostnadseffektivt låssystem, tilpasset behovet for ulike sikkerhetsnivåer.

Patenterte låssystem med System 20
De patenterte nøklene og låssystemkomponentene i System 20 er beskyttet mot industriell kopiering 
i henhold til patentlovgivingen. Patenterte nøkler gir den beste mulige beskyttelsen mot uønsket 
nøkkelkopiering. Det betyr i praksis at nøkler kun kan kjøpes ferdig filt fra ASSA ABLOY, fra et TrioVing 
Sikkerhetssenter eller fra en lisensiert låsesmed i henhold til inngått sikkerhetsavtale.  
System 20 er et rent mekanisk låssystem.

Låssystemtype Flex
Låssystemtype Flex produseres på ASSA ABLOY. Etterservice på låssystemet og nøkkelfiling kan 
imidlertid skje direkte fra ASSA ABLOY, fra et TrioVing Sikkerhetssenter eller fra en lisensiert 
låsesmed. For å kunne få lokal etterservice må det inngås en serviceavtale mellom låssystemeier og 
et TrioVing Sikkerhetssenter eller lisensiert låsesmed.
Låssystemet leveres med patenterte låssystemprodukter og -komponenter som 
System 20, Triton og Triton CLIQ®.

Låssystemtype Distributør
Låssystemtype Distributør produseres hos et TrioVing Sikkerhetssenter eller hos  
lisensiert låsesmed. Etterservice på låssystemet og nøkkelfiling skjer fra valgt  
TrioVing Sikkerhetssenter eller lisensiert låsesmed. 
Det er i ettertid ikke mulig å skifte leverandør for etterservice.
Låssystemet leveres både med patenterte låssystemprodukter og -komponenter som 
System 20, Triton og Triton CLIQ®, og som ASSA ABLOY standard låssystem.



(Valg av låssystemtype må fylles ut ved 
bestilling av nytt låssystem  
(husk å ta kopi for eget arkiv)

Erstatter låssystem nr.: 
(Vennligst fyll inn hvis aktuelt)

Mellom ovenstående eier (låssystemeier) og leverandør av låssystemet har man skrevet følgende avtale:
Denne avtale gjelder for valg av låssystemtype i ASSA ABLOY låssystemprogram. Valgt låssystemtype kan ikke endres uten at 
låssystemet blir skiftet ut. Denne avtalen er skrevet i 2 eksemplarer, hvorav låssystemeier og leverandør har fått hvert sitt eksemplar. 

Sted/dato: Systemeier

Sted/dato: Forhandler

Avtaleskjema for valg av låssystemtype

Låssystem for 
bygg/prosjekt:

Leverandør  
av låssystem:

Eier av  
bygg/prosjekt:

Låssystemeiers valg av låssystemtype:

Låssystemeiers valg av produkt:

Distributør
Flex
Fabrikk

Ikke patentert

Patentert: Triton/Triton CLIQ®

Patentert: System 20

Nytt låssystem nr.:

(Fylles ut av produsent)

Navn:

Adresse:

Postnr.:         Sted: Tlf.:

Org.nr.:

E-post:

Navn:

Adresse:

Postnr.:         Sted: Tlf.:

Org.nr.:

E-post:

Navn:

Adresse:

Postnr.:         Sted: Tlf.:

Org.nr.:

E-post:
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ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS
E-post: post.no.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.no


	Navn: 
	Orgnr: 
	Adresse: 
	Postnr: 
	Sted: 
	Tlf: 
	Epost: 
	Navn_2: 
	Orgnr_2: 
	Adresse_2: 
	Postnr_2: 
	Sted_2: 
	Tlf_2: 
	Epost_2: 
	Navn_3: 
	Orgnr_3: 
	Adresse_3: 
	Postnr_3: 
	Sted_3: 
	Tlf_3: 
	Epost_3: 
	Fabrikk: Off
	Flex: Off
	Distributør: Off
	Steddato: 
	Patentert TritonTriton CLIQ: Off
	Patentert System 20: Off
	Ikke patentert: Off
	Steddato_2: 
	Nytt låssystem nr: 
	Erstatter: 


