
ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

Ruko er meget mere  
end låse og nøgler

Find ud af
hvad vi kan 
hjælpe dig 

med



Hvad står navnet 
Ruko for  
– og hvad står vi for i dag?

Ruko blev stiftet i 1930 af Rudolf Koreska – en visionær låsesmed, der 
allerede fra starten lagde vægt på teknisk viden, udvikling og uddan-
nelse samt et tæt samarbejde med politi, vagtselskaber og forsikrings-
selskaber. 

Det blev grundlaget for vores succes.

I dag er vi meget mere end låse og nøgler. Vi er en del af ASSA ABLOY, 
som er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af 
døren. Derfor kan vi levere alt fra mekaniske låsesystemer til avanceret 
adgangskontrol og elektroniske nøgleskabe – som effektivt sikrer byg-
ninger og dine værdier.
 

Rudolf 
Kores

ka
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Fokus er på det  
gode samarbejde
Står du overfor at skulle opgradere sikring af en virksomhed, kommune 
eller institution? Er en renovering nært forstsående? Eller skal der byg-
ges nyt, og mangler du inspiration til hvordan bygningen kan sikres bedst 
muligt?

Så er du det helt rigtige sted

Vi ved, at der står mennesker bag den sikreste løsning – og derfor tilbyder 
vi professionel og effektiv rådgivning til slutbrugere. Vores konsulenter er 
til rådighed over hele landet, og vi kan mødes hos dig eller på vores adresse 
 i Herlev.

Hos Ruko kan vi bl.a. hjælpe dig med:

•  Inspiration til hvordan du sikrer jeres bygninger bedst muligt
•  At opnå viden om vores produkter ved at deltage på udstillinger
•  At indhente priser fra vores forhandlere
•  Kurser i brug af vores løsninger og produkter
•  Arrangementer for dig og dine kollegaer
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Virksomheder, kommuner og institutioner har alle forskellige krav til sikring af deres byg-
ninger. Hos Ruko tilbyder vi låsesystemer, der imødekommer alle sikringskrav og du vil der-
for altid kunne finde et låsesystem, der passer til netop jeres behov. 

Hvorfor er et patenteret låsesystem en god idé?

Når flere brugere skal have adgang til en bygning, er det en stor fordel at anvende et låse- 
system. Med et låsesystem kan flere forskellige nøgler passe i den samme låsecylinder,  
hvilket giver mulighed for at bestemme hvilke nøgler eller personer, der skal have adgang 
til hver enkelt dør.

Dermed kan man give forskellige niveauer af adgang, således at nogle brugere har begræn-
set adgang i bygningen, hvorimod andre tildeles flere rettigheder.

Vores låsesystemer leveres også i forskellige profiler, som fx låsesmede profil og Ruko profil. 
Du er meget velkommen til at kontakte en konsulent fra Ruko, hvis du vil vide mere om 
dette.

Fordelene ved at vælge 
et patenteret låsesystem er:

• Patenterede nøgler kan kun produceres  
 hos godkendte Ruko forhandlere
• Låsecylindre med bore- og dirkesikring,  
 som øger sikkerheden markant
• Hver enkelt medarbejder har kun behov for 
 en nøgle – det giver en mere fleksibel hverdag
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Låsesystemer som imøde- 

kommer alle sikringskrav



rfl  =  rustfrit look

Med Triton 501
får du et 

patenteret 
låsesystem med 

højeste sikkerhed
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CLIQCLIQ åbner for nye 
muligheder
CLIQ er et elektronisk låsesystem, som er baseret på en mekanisk nøgle kombineret med 
elektronisk sikring. Med vores elektroniske låsesystem får du nøglen med den pålidelige 
mekaniske sikring, samt fleksibiliteten og den ekstra sikkerhed fra elektronisk adgangskontrol.

Nem installation af CLIQ

CLIQ monteres på døren på samme måde som en almindelig lå-
secylinder. Den nuværende cylinder skiftes blot ud, uden at der 
sker ændringer på døren. En CLIQ cylinder ligner en almin-
delig låsecylinder, hvilket gør løsningen ideel til bygninger, 
hvor udtrykket ikke må ændres. Dette gælder fx fredede 
bygninger, der med vores elektroniske låsesystem har mu-
lighed for at øge deres sikkerhed, uden at ændre ved døre-
nes udseende.

Ud over døre kan CLIQ cylindre også monteres i fx hængelåse, 
portlåse og skabslåse. Dermed kan CLIQ integreres i alle bygning-
ens sikkerhedspunkter.

Med CLIQ får du:

•   Adgangskontrol uden kabler, der nemt kan flyttes fra én dør til en anden
•   Mekanisk aflåsning med højeste sikkerhed
•   En hændelseslog der gemmer alle aktiviteter fra både nøgler og cylindre
•  Avanceret sikring med brugervenlig software
•  Et elektronisk låsesystem hvor tabte nøgler omgående kan kodes ud af systemet
•  Mulighed for at opdatere nøglen med en smartphone

Se hvorfor
Glyptoteket valgte

CLIQ  på
www.ruko.dk/glyptoteket
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CLIQ

rfl  =  rustfrit look

CLIQ åbner for nye 
muligheder

CLIQ er bl.a. ideelt til fredede bygninger, 
da installationen ikke kræver at der skal 
laves ændringer på døren. 
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Vores løsninger inden for elektronisk adgangskontrol dækker alle behov for en fleksibel og 
sikker hverdag. Det er let og hurtigt at kombinere og opgradere løsningerne, uden at det er 
nødvendigt at udskifte hele systemet. Og vi har markedets største udvalg af adgangskon-
trolsystemer, som sikrer at vi altid kan finde en løsning der passer til dit behov.

Ruko’s adgangskontrolsystemer gør det nemt for dig at få et overblik over hvem der kom-
mer og går, og hvornår de gør det. Samtidig er systemerne nemme at administrere og er 
designet så sikkerhed og fleksibilitet går op i en højere enhed.

Inden du investerer i et adgangskontrolsystem er det en rigtig god idé at få et overblik 
over, hvilket sikringsniveau der er optimalt. For at vurdere det, er det oplagt at starte med 
en vurdering af branchen som virksomheden befinder sig i. Dermed kan man få et godt  
fingerpeg omkring hvilket sikringsniveau man som udgangspunkt bør stræbe efter, samt 
hvilke funktioner der er behov for.

Fordelene med et adgangskontrolsystem er:

•   Altid et komplet overblik over hvem der har adgang til bygningen
•   Nem og brugervenlig administration af systemet
•   Et højt sikkerhedsniveau – og skulle et adgangskort forsvinde,  
 kan det hurtigt kodes ud af systemet 
•   Hurtig genopretning af sikkerheden

Få en nemmere hverdag  
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Få en nemmere hverdag  

med adgangskontrol

Find ud af, hvordan
medicinalvirksomheden 

Symphogen  
fik en nøglefri hverdag på 

www.ruko.dk/symphogen



Få en nemmere hverdag  

Vi har markedets bredeste udvalg af adgangskontrolsystemer, 
og derfor vil vi altid kunne finde en løsning som passer dig 
 

ARX – avanceret adgangskontrol og tyverialarm i samme system
•   Online adgangskontrolsystem, hvor der også er mulighed for offline døre 
     i samme system
•   Muligheder for booking, alarm, kantinekøb, styring af lys og printer med ID
•   Integration med porttelefoni
•  Windows baseret software
•  Kan integreres med CLIQ, Traka elektroniske nøgleskabe og Aperio

SMARTair – effektivt og brugervenligt adgangskontrolsystem
•  Kombinerer online og offline døre i samme system
•  Mulighed for tidsregistrering, kantinekøb, server-login og printer med ID
•  Integrerer skabslåse og værdiskabe i systemet
•  Sparer på omkostningerne ved at tilføje energibesparer
•  Windows-baseret software

RX WEB – simpelt adgangskontrolsystem til få døre
•  Tilføj op til 16 døre i systemet
•  Administration via internettet
•  Mulighed for at styre lys

Hi-O – gør dine døre intelligente og effektive
•  Teknologi, som kan tilsluttes adgangskontrollæsere, elektomekaniske  
 låse og dørautomatik
•  Giver automatisk besked, hvis en enhed fejler
•  Sikrer en optimering af den daglige drift

Aperio – bredt udvalg af adgangskontrollæsere
•  Kan integreres med Ruko’s adgangskontrolsystemer og systemer  
 fra andre producenter
•  Læserne kommunikerer trådløst med adgangskontrolsystemet
•  Aperio læsere fås i mange forskellige udgaver
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Magnetlås
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Elektromekaniske  
låse
Hos Ruko lægger vi stor vægt på, at vores produkter har høj sikkerhed og brugerven-
lighed. Dette gør sig derfor også gældende med vores elektroniske låse. Ruko’s pro-
duktsortiment inden for elektroniske låse inkluderer motorlåse, magnetlåse og el-slut-
blik. Det er derfor altid muligt at finde en løsning, der passer til din virksomheds behov.

M
ag

netlås

M
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Elektromekaniske  
låse

El-slutblik

Aflåsningsmagnet

Motorlåse
Anvendes bredt fra skalsikring til områder hvor der kun er brug for periodisk høj 
sikkerhed, som fx i nattetimerne. De kan med fordel anvendes sammen med ad-
gangskontrolsystemer, tænd/sluk ure, tidsstyrede og fjernbetjente døre, brandalar-
meringsanlæg og lignende.

Magnetlåse
Er specielt velegnede som dagaflåsning i virksomheder, kommuner og institutioner, 
hvor der ønskes en meget kort reaktionstid fra låsen. Magnetlåsen giver mulighed 
for let og problemfri persontrafik rundt i bygningen. Magnetlåse kan med fordel an-
vendes sammen med adgangskontrolsystemer, tænd/sluk ure, tidsstyrede og fjern-
betjente døre, brandalarmeringsanlæg og lignende. Flere af magnetlåsene opfylder 
også samme krav som mekaniske godkendte låsekasser.

El-slutblik
Anvendes ofte til opgangsdøre i boligforeninger, men er også velegnede som dags-
aflåsning i virksomheder og institutioner. El-slutblikkene er nemme at montere og 
kan tilsluttes en trykknap eller adgangskontrolsystem.

Aflåsningsmagneter
En aflåsningsmagnet anvendes ofte der hvor det er ikke er muligt at montere  
en motor-, magnetlås eller el-slutblik – og kan også anvendes som dagsaflåsning 
ved motor- og magnetlåse. Aflåsningsmagneten kan tilsluttes en trykknap eller  
adgangskontrolsystem
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Spar på kræfterne med  

dørlukkere og dørautomatik
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Ruko har et omfattende udvalg af produkter 
inden for dørlukkere og dørautomatik

Dørlukkere er gode til de døre, som man ønsker skal lukke 
mekanisk, som f.eks. branddøre, sikkerhedsdøre eller døre med 
meget trafik. En dørlukker kan benyttes på både indvendige og ud-
vendige døre, hvor man ikke ønsker at døren skal stå åben. Dørlukkere 
har mange gode egenskaber og kan bl.a. indstilles til at dæmpe lukningen de 
sidste 10 cm. På denne måde undgår man, at der pludselig kan komme fingre eller andre 
ting i klemme. Derudover er dørlukkeren også med til at spare på varmen, da man slipper 
for en dør der konstant står åben.

Fordele med dørlukkere:

•   Lukker døren lydløst
•   Vælg mellem synlig eller skjult montage
•   Justering af åbningsmodstand foregår nemt og hurtigt
•   Opfylder gældende lovkrav
•   Dørlukkerne fås i et enkelt og stilrent design
•   Vælg mellem standard- og komfortdørlukkere

Dørautomatik er en elektrisk enhed der åbner og lukker døren let og lydløst. Dette sikrer 
bekvem adgang – både ved almindelig gang rundt i bygningen og når man ikke har en ledig 
hånd til at åbne døren med. Ruko's dørautomatik er driftsikker og sikrer let trafik, så folk 
kan komme rundt i bygningen, som de har behov for. En dørautomatik kan indstilles efter 
de behov, der er på stedet.

Fordele med dørautomatik:

•   Åbner og lukker døren lydløst
•   Kan indstilles til at åbne automatisk ved ind- og udgang
•   Indstil dørautomatikken så den lukker automatisk ved fx brand
•   Opfylder gældende lovkrav
•   Dørautomatikkerne er lavet i enkle og stilfulde designs
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Sæt fokus på indretningen 

med dørgreb

Ruko har et bredt sortiment af beslag og greb til døre. Vores produktbredde strækker 
sig fra klassiske messinggreb over rustfrie stålgreb i eksklusivt design til dørgreb med 
indbygget sikring.

Dørgreb eller dørhåndtag er vigtigt i bygningen. Det er ikke et element man straks tillægger 
den store værdi, men design og funktionalitet betyder noget i hverdagen i virksomheden 
eller institutionen. Flere af Ruko’s serier fås i forskellige modeller, så det er muligt at finde 
en løsning der dækker behovet i din virksomhed.

Vores brede udvalg af dørgreb og beslag er lavet i høj kvalitet, og alle serierne kan kombi-
neres med Ruko’s låsesystemer, hvilket bidrager til effektiv tyverisikring af det pågældende 
sted.

Vores dørgrebs- og beslagserier består af:

•   DO:RE:MI: – eksklusiv serie i høj kvalitet
•   Ruko-Line – velegnet til raffinerede såvel som hårdføre miljøer
•   ScanFlex – funktionalitet, enkelhed og kvalitet
•   Code Handle door – klassisk og funktionelt, med mulighed for aflåsning
•   Residenz dørgreb – ’back to basics’ med et klassisk kvalitetslook
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Garanti for personsikkerhed
Flugtvejsbeslag er en fællesbetegnelse, der dækker over begreberne nødudgange og 
panikudgange. Ruko’s flugtvejsbeslag er godkendt efter de gældende europæiske krav 
og normer og på den måde sætter vi altid personsikkerhed i første række.

Godkendte flugtvejsbeslag
Flugtvejsbeslag til brug i offentligheden vælges ud fra, hvor mange personer lokalerne 
er godkendt og egnet til. Flugtvejsbeslagene deles derfor op efter de to godkendelser  
DS/EN 179 nødudgange og DS/EN 1125 panikudgange.

Også til el-låse
I moderne byggerier er det almindeligt at døre åbnes med adgangskort og koder, som 
erstatter traditionelle nøgler. Dørene her er forsynet med elektriske låse. Selvom låsene 
betjenes elektrisk kan der være krav til flugtvej fra dørens indvendige side. Også her 
findes der samlede løsninger, der er testet og godkendt.

Flugtvejene er vigtige 
når det gælder
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Et Traka opbevaringsskab kan anvendes til værdier som fx iPads, pc’er, våben og  
radioer. Og det er skabets mange anvendelsesmuligheder som gør, at det bliver brugt 
på bl.a. skoler, virksomheder, værksteder og hos forsvaret. 

Anvendes opbevaringsskabene til pc, iPad eller andet udstyr, hvor det er vigtigt at vide om 
enheden rent faktisk ligger i skabet, så er ”RFID tagging” løsningen. Her monteres et lille ID 
tag på enheden. Dette gør at enheden registreres i skabet, når den ligger sin plads.

Skabet kan leveres i tre forskellige udgaver:

•  Intelligent
•  Brugerdefineret 
•  Simpel opbevaring

Fordele med et opbevaringsskab 
fra Traka er bl.a.:

•  Vælg mellem et stand alone eller et med software
•  Der er mulighed for at oplade udstyr som fx pc, 
 iPads eller radioer i skabet
•  Muligt at tilføje elekronisk tagging af udstyr bag lågen
 (RFID tagging) 
•  Via opbevaringsskabet er det muligt at booke udstyr, 
 se kørebog, få en oversigt over hændelser med fejl 
 og modtage e-mails ved alarm 

Opbevar personlige ejendele 

i et opbevaringsskab
Læg værdigenstande 

i et opbevaringsskab
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Få styr på nøglerne med  
et elektronisk nøgleskab
Når der er flere grupper af personer, som skal have adgang til forskellige steder i en 
virksomhed, kommune eller institution, kan det til tider skabe en udfordring for den 
sikkerhedsansvarlige. For hvordan er det lige, at man bevarer overblikket over udlånte 
nøgler?

Den udfordring kan heldigvis løses nemt med et elektronisk nøgleskab, som er designet til 
at hjælpe med at skabe et overblik over nøglesituationen. Med et elektronisk nøgleskab får 
man nemlig et godt overblik, og man kan se hvornår nøglerne er blevet udlånt – og om de 
er afleveret igen.

Et elektronisk nøgleskab kan også kobles sammen med eksisterende adgangskontrolsyste-
mer. Den daglige administration vil dermed foregå udelukkende elektronisk med tildeling 
af adgang til nøgleskab og nøgler. 

Fordele med et elektronisk nøgleskab er bl.a.:

•   Minimerer usikkerheden omkring hvor nøglerne befinder sig
•   Reducerer antallet af nøgler
•   Gør administrationen med udlånte nøgler nemmere

Se hvordan
Grundfos minimerede 

antallet af 
nøgler med

75 % på 
www.ruko.dk/grundfos
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Når man skal 
opretholde konstant 
høj sikkerhed 
i et låsesystem

Sikker opbevaring af nøgler

er alfa og omega

Det er vigtigt at nøgler, som indgår i et låsesystem og som kan give adgang til lokaler 
med fortrolige oplysninger, opbevares på betryggende vis. Det kan være en tids- 
krævende opgave, men ved at bruge et eller flere af Ruko’s nøgleskabe, kan  
administrationen lettes betydeligt.

Nøgleboks
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leVi tilbyder flere varianter af nøgleskabe med tradi-

tionelle nøglekroge, som indgå i adgangskontrolsy- 
stemer. Et nøgleskab uden elektronisk nøglestyring 
(med kode) hjælper dig og din virksomhed til enkel 
og sikker opbevaring af virksomhedens nøgler. Der 
kan være mange nøgler at holde styr på i en alminde-
lig husholdning, men i særdeleshed i en virksomhed.

Alarmselskaber eller plejepersonale kan således nøjes 
med en nøgle til alle nøglerør, hvor de enkelte nøgler 
opbevares. Det er med til at forenkle administration 
af nøgler og højne sikkerheden omkring nøglehåndte-
ring.

Nøgleskabe uden elektronisk nøglestyring
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Nøgleskab med nøglelås 

Ruko har et bredt udvalg af klassiske løsninger inden for mekanisk nøglehåndtering. Når 
der er brug for at holde styr på nøgler, er det oplagt at investere i et nøgleskab med lås. 
Sådan et nøgleskab giver en god sikkerhed, og er nemt at betjene, da det kan åbne ved 
hjælp af en nøgle.

Dermed gælder det også om, at det kun er de personer der skal bruge nøglerne i skabet, 
som har en nøgle til skabet. Det kan til tider være en udfordring at bevare et overblik over 
hvem der egentlig har adgang til nøgleskabet – men det kan vores elektroniske software-
program, Performer,  hjælpe dig med.

Nøglerør

Nøglerør er til forsvarlig opbevaring af nøgler, adgangsbrikker eller -kort til eksterne perso-
ner som skal have adgang til en bygning.

I virksomheder er der behov for, at alarmselskabet kan låse sig ind, og i ældreboliger skal 
forskellige ansatte fra hjemmeplejen have adgang.

For at undgå at opbevare alle nøgler centralt, anvendes et nøglerør som er monteret i 
virksomhedens eller ældreboligens ydermur eller dør.
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Yale producerer bl.a. elektroniske låse, digitale dørspioner samt brand- og værdiskabe 
som er målrettet private hjem. Mindre virksomheder kan også anvende deres produk-
ter. Det eneste man skal være opmærksom på er sikkerhedsniveauet på produkterne.

Yale Doorman
Yale Doorman er en elektronisk lås til yderdøre, som er et sikkert alternativ til den velkendte 
mekaniske sikring med nøgle. Du kan åbne døren med kode eller nøglebrik, og med den 
seneste integration til Verisure, er det nu også muligt at åbne og låse døren via en app på 
telefonen. Samtidig kan du også via app’en altid se, om du har husket at låse døren. 

Yale Easy
Yale Easy er en elektronisk lås der, med den nyeste teknologi, gør hverdagen nemmere og 
fleksibel. Yale Easy har et udvendigt tastatur, der kan modstå de fleste vejrforhold og kan 
derfor bruges til både lejlighedsdøre, huse, udhuse, udestuer og mindre virksomheder.  

Digital dørspion
En dørkikkert kender vi alle, som det lille øje der kan sidde i en yderdør og hjælpe os med at 
undersøge, hvem der står på den anden side. En lille feature som sikrer at vi ikke lukker op 
for fremmede og derved er med til at øge sikkerheden. 

Mange steder er dørkikkerten, eller i daglig tale dørspionen, analog, men Yale tilbyder også 
en digital dørspion. Med denne digitale version kan du ikke blot se, hvem der ringer på,  
du har også mulighed for at tage et billede, som man kan gemme for at se hvem der har 
været der.

Yale brand- og værdiskabe
Med et Yale brand- eller værdiskab kan du nemt og effektivt sikre værdier, dokumenter 
og ejendele.  Både brand- og værdiskabet er nemme at installere, og vil i god tid gøre op-
mærksom på, når det er tid til et batteriskift. 

Brandskabet er testet og godkendt efter svenske brandstandarder og godkendt til 1 times 
brandsikker opbevaring. 

Yale sikrer private hjem  

og virksomheder
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ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

 44 54 44 54
 ruko@ruko.dk
 ruko.dk

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev
Denmark

Hvad står navnet Ruko for

– og hvad står vi for i dag?

Ruko blev stiftet i 1930 af Rudolf Koreska – en visionær låsesmed, der allerede 
fra firmaets start lagde vægt på teknisk viden, udvikling, uddannelse samt et  
tæt samarbejde med politi, vagtselskaber og forsikringsselskaber.

Dette blev grundlaget for firmaets succes.

I dag er Ruko meget mere end låse og nøgler. Vi er en del af ASSA ABLOY, der  
er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren, med  
et bredt sortiment af produkter og serviceydelser, der hjælper til en effektiv  
sikring af boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.

Ruko satser målrettet på kvalitetsprodukter i et funktionelt og elegant design – 
produceret med respekt for menneskelige ressourcer og miljøet.

Ruko har et tæt samarbejde med sine forhandlere, der løbende bliver uddan-
net i Ruko’s store produktsortiment. For hos Ruko ved vi, at der står mennesker 
bag nøglen til den sikreste løsning. 


