Vi skapar
en ny standard
i säkerhetsbranschen.

Vi utvecklar
en ny standard i säkerhetsbranschen genom a vi....
.... förstärker dörrarna
Med NoWay Securitys patentsökta låsskydd
ökar dörrens styrka och styvhet och minskar
risken för inbrott. För optimal säkerhet monteras
låsskyddet på både ut- och insidan.
Låsskydden går att använda tillsammans med
den befintliga låscylindern och är enkel att installera.

.... ger ekonomi
Med NoWay Securitys speciella lösning förenklas installationen, vilket ger en besparing på
flera hundralappar, kanske t o m tusenlappar
jämfört med andra låssystem. Låsskyddet kan
kombineras med det stora utbudet av låscylindrar som finns på marknaden och passar alla trä-,
brand- och säkerhetsdörrar.

.... tänker på miljön
Med NoWay Securitys låsskydd med miljösats,
minimeras smuts och partiklar som fastnar i låssystemet p g a undertryck. Det hindrar också
regn och fukt från att komma in i dörren där det
kan förorsaka skada. Det täta montaget sänker
ljudnivån och spar energi. Låsskyddet finns i
blank och matt krom eller blank och matt förgyllning.

.... certiﬁerar
NoWay Securitys låsskydd är säkerhetsklassat
som del av låsenhet i klass 3 enligt SS 3522.

Du kan själv lätt
uppgradera till
NoWay Security
låsskydd i härdat stål
och med fyra skruvar.

NCH4S och NCH4TV
vid mängdbyten.
Med NoWay Securitys låsskydd skyddar du din
dörr dubbelt upp, både från in- och utsidan.
NCH4S och NCH4TV låsskydd är ett designskyddat svensktillverkat skydd för låscylindrar.
Tack vare de speciella egenskaperna är det
praktiskt taget omöjligt att forcera ett lås som skyddas av
NoWay Securitys låssystem.
Har du många enheter som
ska bytas rekommenderar vi
NCH4S och NCH4TV som finns i
en mängd storlekar och i 4 ytbehandlingar. Alla är lika säkra.
Plats för egen logotyp finns på frontplattan.

MADE IN SWEDEN

Med NCH5S och
NCH5TV når man en
flexiblare lösning vid
enstaka byten.

NCH5S och NCH5TV
vid enstaka byten.
För dig som har enstaka fall att byta låsskydd
på. Det kan gälla inbrott, låsöppning eller bara
en uppgradering till ett säkrare skydd, så rekommenderar vi NCH5S och NCH5TV.
NCH5S och NCH5TV låsskydd är ett patentsökt svensktillverkat skydd för låscylindrar.
NCH5S och NCH5TV är lika
säkra som 4S och 4TV, men bygger
på en gängkonstruktion istället för
ett fast mått. Fördelen med gängkonstruktionen är den flexibla lösningen. Plats för egen logotyp finns
på frontplattan.

MADE IN SWEDEN

NCH4S och NCH4TV
38 fasta lösningar
och i 4 ytbehandlingar.
19 fasta storlekar

19 fasta storlekar

NCH5S och NCH5TV
6 ﬂexibla lösningar
och i 4 ytbehandlingar.
2 storlekar

2 storlekar

1 storlek

1 storlek

MADE IN SWEDEN

NoWay arbetar för att säkra upp hem och
arbetsplatser. I samklang med industristandarder
skapar vi nya smartare säkerhetslösningar för
både Sverige och Europa. Effektiva, eleganta
och enkla system som är lätta att montera, men
närmast omöjliga att forcera. Alltid energisnåla
och miljövänliga. Det tjänar alla på – utom
inbrottstjuven. Vi hittar moderna lösningar på
ett väldigt gammalt problem. Svensk innovation
och design när den är som bäst.
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