
Vælg sikkerhed
i dit Ruko låsesystem 

VIGTIGT Udfyld og  
returner indlagte  

formular. Gem denne 
folder sammen med 

de øvrige system
dokumenter.



Sikkerhedsprocedurer for bestilling  
af ekstra cylindre og nøgler

Det glæder os, at du har valgt et Ruko låsesystem 
”skræddersyet” til sikring af din virksomheds bygninger 
og behov for adgang for relevate personer. Ved bestill-
ing af låsesystemet er der taget stilling til låsesystemets 
sikringsprocedure – altså i hvilken af forsikringsselskab-
ernes kategorier låsene er godkendt. 

Det ønskede antal nøgler og cylindre i det nye låse- 
sy stem er leveret, men skulle der blive brug for ekstra 
cylindre eller nøgler, er det vigtigt at disse bestilles og 
leveres på betryggende vis. Der skal tages stilling til 
hvem i virksomheden der kan bestille nøgler og cylin-
dre, men det er også af stor betydning at der gøres op 
hvor stram kontrol der skal foretages fra Ruko’s side. 
Med denne folder vil vi bede dig om at vælge sikker-
hedsprocedure (= kontrol fra Ruko) for bestilling af 
cylindre og ekstra nøgler til dit nye låsesystem.

Ruko tilbyder 3 sikkerhedsprocedurer:

Procedure 4. Høj sikkerhed 
Stregkode
Nøglebestilling pr. brev
Cylinderbestilling pr. brev
Kontrol: Systemnummer og original stregkode
Levering: Med modtagerkvittering

Procedure 3. Begrænset sikkerhed 
Pinkode
Nøglebestilling pr. brev, fax eller e-mail
Cylinderbestilling pr. brev, fax eller e-mail
Kontrol: Systemnummer og pinkode
Levering: Med modtagerkvittering

Procedure 2. Lav sikkerhed
Systemnummer
Nøglebestilling pr. brev, fax eller e-mail
Cylinderbestilling pr. brev, telefon, fax eller e-mail
Kontrol: Systemnummer
Levering: Med modtagerkvittering

Ruko anbefaler sikkerhedsprocedure 4 eller 3 for de  
patenterede CLIQ og dp systemer og procedure 3 eller 
2 for Serie 600, hvor nøgleemnerne ikke er patenterede 
og kan kopieres uden for vores kontrol.

OBS
Vær opmærksom på, at vi af sikkerhedsmæssige årsager 
ikke leverer nøgler og cylindre før vi har modtaget din 
virksomheds valg af sikkerhedsprocedure. 

Bemærk at underskrift ikke længere anvendes som 
 kontrol. 

Angiv altid systemnummer som står på nøglen.



Systemnummer:

Undertegnede vælger følgende sikkerhedsprocedure ved bestillinger:
Sæt kryds

 

System installationsadresse:

Gade/vej:

Postnr.: By:

Systemindehaver:

Firma/Navn

Adresse:

Postnr.: By:

Telefon: Telefax:

Systemansvarlig:

Navn:

Telefon: Telefax:

Forhandler:     Dato:

  Systemansvarlig underskrift

Vælg sikkerhedsprocedure
VIGTIGT! Udfyld denne side og send den til Ruko A/S

Stregkodelabel sendes  
med modtagerkvittering  
til den systemansvarlige

Pinkode sendes med  
modtagerkvittering til  
den systemansvarlige

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev
Telefon: 70 10 00 61
Telefax: 70 10 00 62
e-mail: system@ruko.dk

4 3 2



Systemnummer:

Undertegnede vælger følgende sikkerhedsprocedure ved bestillinger:
Sæt kryds

System installationsadresse:

Gade/vej:

Postnr.: By:

Systemindehaver:

Firma/Navn

Adresse:

Postnr.: By:

Telefon: Telefax:

Systemansvarlig:

Navn:

Telefon: Telefax:

Forhandler:     Dato:

  Systemansvarlig underskrift

Vælg sikkerhedsprocedure
Kopi til eget brug

Stregkodelabel sendes  
med modtagerkvittering  
til den systemansvarlige

Pinkode sendes med  
modtagerkvittering til  
den systemansvarlige

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev
Telefon: 70 10 00 61
Telefax: 70 10 00 62
e-mail: system@ruko.dk

4 3 2
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Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54

Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk

Gennem 75 år har Ruko været Danmarks førende 
 leve randør af låse og nøgler. Med udgangspunkt i denne 
 position er Ruko i dag totalleverandør til låse- og sikrings-
markedet med et bredt sortiment af produkter og 
service ydelser, der kan medvirke til en effektiv sikring af 
boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.

Ruko satser målrettet på levering af kvalitetsprodukter 
til højsikkerhedsmarkedet i et flot og funktionelt design 
produceret og markedsført med respekt for menneske-
lige ressourcer og miljøet. Ruko har et tæt samarbejde 
med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i 
Ruko’s store produktsortiment.

Få yderligere oplysninger på www.ruko.dk eller  kontakt 
os via telefon eller e-mail.
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