
Fremtidens boligsikring

KUN 2.495,-

SMART KODELÅS
Inkl. levering og montering

Kodelås model EasyCode 903 G2
Brug låsen med op til 10 selvvalgte 
koder og engangskoder.
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Kodelås med 7 stærke fordele Sikkerhed og frihed med kodelås

Easy903 G2 er en smart bluetooth-klar kodelås i flot design. 
Bluetooth-klar betyder, at låsen kan åbnes fra mobilen uden brug 
af koder.

EasyCode 903 G2 kodelås kan håndtere 10 forskellige koder med 
op til 10 cifre, som programmeres direkte på låsen. Koderne kan 
også laves direkte på easy2access’s hjemmeside og sendes pr. sms 
eller mail til de personer, som skal have adgang til dit hjem.

For erhverv er fjern-tildeling af koder en fordel ved f.eks. udlejning 
af ferieboliger. Udlejningsbureauet undgår herved at skulle hånd-
tere og administrere nøgler, og det betyder store administrations-
besparelser.

For private er det en fordel at kunne oprette engangskoder eller 
flergangskoder til f.eks. til håndværkere, gæster og familiemed-
lemmer. Boligejeren undgår at skulle have en nøgle liggende og 
giver frihed til at give adgang til boligen, mens man er på farten.

EasyCode 903 G2 behøver ikke et SIM-kort og WIFI for at fungere. 
Det betyder, at kodelåsen også er velegnet parcelhuse, som-
merhuse og hytter langt fra alfarvej – mens låsen stadig fungerer 
perfekt. 

Ved tildeling af koder på distancen
Brug af bluetooth og fjernadgang kræver en kundeprofil på 
Easy2acess. 

Pladskrav på døren
Det kræver min. 27 mm fra centrum af dørgrebshullet (håndtaget) 
til karmen på begge sider af døren. 

 Universal med vendbart håndtag

 Nyt slankt design, kun 48 mm i bredden

 Forberedt Bluetooth – låsen kan åbnes fra mobilen uden  
 brug af koder

 Nem at montere - både på trepunktslåsekasser med oval-  
 og dråbecylinder.
 På ovale cylinder kan låsen monteres ved brug af 
 eksisterende huller i døren.

 Hurtig aflåsning fra indersiden. Hvis konstant åben-
 funktionen er aktiveret

 Sikkerhedsopdatering af låsecylinder. 
 Låsecylinderen har fået en ekstra stift i forhold til den
 tidligere modeller

 Sikkerhedsopdatering af låsekroppen.
 Låsekroppen er blevet forstærket med en ekstra plade i  
 hærdet rustfrit stål.
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KAMPAGNEPRIS fra Haldrup Byg

2.495,- kr. inklusive levering og montering
Vejledende butikspris 2.495,- kr.
Kodelåsen monteres, når Haldrup Byg er i dit område og max. 3 uger efter køb.
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Renovering af dit hjem

Haldrup Byg har mange års erfaring med renoveringsarbejde for 
private – herunder bl.a. udskiftning af tage, træbeklædning, vindu-
er, døre og låse samt efterisolering og udbedring af skader.

Haldrup Byg kan trække på en stabil stab af medarbejdere og pro-
fessionelle samarbejdspartnere, så du kan få hjælp til hele reno-
veringsprojektet – blandt andet murerarbejdet, elektrikerdelen og 
maleropgaverne.

Renoveringsopgaver bliver løst professionelt og korrekt, tidsplaner 
bliver overholdt, og du bliver hele tiden informeret om, hvordan 
projektet forløber.

Haldrup Byg afsætter altid god tid til at lytte til dig, og sikre 
forventningsafstemning, så vi hele tiden er enige om målet. Vi 
kommer også gerne med gode idéer og forslag til dit projekt. 

De ansatte hos Haldrup Byg sørger for at rydde op hver dag. Og 
når projektet er færdigt, bliver det afleveret i pæn stand.


