
VI STÅR BAG DEM,  
DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

LÅSE.
SIKKERHED. 
TJEK.

PRODUKTGUIDE
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STARK VED HVAD DER 
SKAL TIL, OG VI KAN 
HJÆLPE DIG MED ALT FRA 
GARAGE, TERRASSEDØR, 
BAGDØR, HOVEDDØR OG 
POSTKASSE

VI STÅR BAG DEM,  
DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

•  STARK kan hjælpe med løsninger fra 1 til 500 huse pr. år

• Cylindre i forskellige sikkerhedsniveauer

• Almindelige 6-stifts cylindre

• Banke- & dirkefri

• Patenterede nøglesystemer i højeste sikkerhedsklasse

• Mulighed for logo på nøgle – flot indtryk ved overlevering

• 1 pakke = 1 hus med enslukkende cylindre

• Hjælp og instruktion er altid tæt på

•  STARK kan hjælpe med at udarbejde et låsekoncept,  
der passer lige netop til dit firma

 STARK.dk
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KØB NYT, SOM DU KØBER BRUGT
Da Hybel startede i 2016 skete det med et 
klart mål om at kunne tilbyde kunderne en 
mere enkel og gennemskuelig vej til egen 
bolig. At bygge hus er ikke nogen simpel 
øvelse, og der er mange faldgruber, man 
skal være opmærksom på. 

”Vi ville skabe et nyt koncept indenfor 
typehusbranchen”, forklarer Søren Nicholaisen, 
der var med til at starte virksomheden, og  
som i dag bærer ansvaret for at udvælge  
og indkøbe alle materialer lige fra drænrør  
til tagsten”.

”En af de store udfordringer er mellemfinan-
sieringen, der skal dække køb af grunden.  
Vi tilbyder at overtage finansiering af både 
grund og hus. På den måde bliver det ligesom 
på brugthusmarkedet, hvor du betaler alt på  
en gang”, siger Søren Nicholaisen.

TRYGHED ER IKKE ET TILVALG
Fordi husbyggeri for de fleste er en ny 
oplevelse med masser af faresignaler, så 
gælder det for Hybel om at skabe tryghed for 
kunden på alle niveauer. Totalfinansieringen 
giver ekstra ro i byggefasen, og samme 
tankegang mener Søren Nicholaisen bør 

Hos Hybel får kunderne kun lov til at vælge ét 
sikkerhedsniveau. Tryghed bør ikke være 
noget, som man skal tilkøbe, lyder forklaringen 
fra indkøbschef Søren Nicholaisen, der fra 
starten har udvalgt sikkerhedsprodukter fra 
øverste hylde.

KUNDEN SKAL 
FØLE TRYGHED

Søren Nicholaisen
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gælde boligens sikkerhed. Hos Hybel leveres 
alle boliger med Abus Bravus 2000 låse-
system, der hører til markedets allersikreste. 
Der findes billigere låsesystemer på markedet, 
men faktisk er kunderne glade for, at valget 
er taget på forhånd.

”Hvis folk bliver bedt om at vælge et sikrere 
låsesystem som tilvalg, så ender mange med 
at vælge det fra. Men folk vil gerne have det, 
så når vi forklarer, at det sikreste låsesystem 
er standard, føler folk sig trygge. Vi har taget 
valget for dem”, siger Søren Nicholaisen.

3 SIKRE TIP
Hvilke tre ting bør man som husbygger 
fokusere på, hvis man vil optimere sikkerheden 
i sin bolig? 
Vi gav spørgsmålet videre til Søren Nicholaisen:

•  ”Sørg for at vælge et dør- og vinduessystem 
med en god sikringspakke. Det er her, flest 
indbrud starter. Vi har valgt Rationel Aura  
Plus Premium”.

•  ”En god lås i en høj sikringsklasse er meget 
vigtig. Tyven må ikke føle sig fristet til at dirke 
eller bore”.

•  ”Kig ind på det kriminalpræventive råds 
hjemmeside. Deres råd er simple, men kan 
gøre en stor forskel”.
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ABUS BRAVUS 2000 
GIVER ULTIMATIV SIKKERHED
Der er sket meget, siden låsesystemet med 
den runde Ruko-nøgle dominerede de danske 
hoveddøre. Den gang var fem stifter i cylin-
deren det normale niveau til at skræmme 
tyvene væk. Med Bravus 2000 låsesystemet 
fra Abus er det tal fordoblet.

”Vi benytter os kun af kendte brands i vores 
huse, og derfor er vores vinduer og døre fra 
Rationel. Vi har valgt deres Aura Plus Premium 
serie, som er udstyret med særlige beslag og 
limede vinduesprofiler – begge dele noget, 
som gør det svært at være tyv. Men låsen i 
deres hoveddør faldt lidt ved siden af, så 
derfor besluttede vi os for at kigge på Abus”, 
siger Søren Nicholaisen.

Valget faldt på den tyske producents Bravus 
2000 system, der i STARK også går under 
navnet RAW Premium. Systemet er udstyret 
med ti stifter i to låserækker, og kunden får 
udleveret hele seks nøgler ved indflytning. 
Skulle der blive brug for yderligere kopier, 
følger der et sikringskort med systemet.

”Hvis du taber nøglen, og en anden samler 
den op, så kan vedkommende ikke bare gå 
ned og få lavet en ny kopi. Du får et kort 
– ligesom et visakort – og det skal du frem-
vise til en godkendt låsesmed eller i din lokale 
STARK. Det giver ekstra sikkerhed som 
boligejer”, siger Søren Nicholaisen.

HUSNØGLEN ER STADIG 
DET MEST POPULÆRE VALG
Abus Bravus 2000 er i dag et af de allerbedste 
bud på et låsesystem, der effektivt er i stand 
til at holde ubudne gæster væk. Kigger man 
lidt fremad, findes der allerede nu elektroniske 
systemer, som benytter digitale koder, chip-
teknologi eller fingeraftryk som nøgle. Det er 
dog ikke noget, som Hybels kunder har 
udtrykt stor interesse for.

”Vi har ikke nogen, der spørger efter fingeraftryks-
læsere på låsene endnu, men det er da sikkert 
next step. Det er også praktisk, så folk ikke skal 
rende rundt med en nøgle. Det er muligt, det er 
mere udbredt inden for luksusboliger, men det er 
ikke slået igennem blandt vores kunder”, lyder 
Søren Nicholaisens vurdering.

5 SOLIDE FORDELE 
VED BRAVUS 2000 
(RAW PREMIUM I STARK)
•  Nøglen er vendbar med flad spids. Derfor får 

du nøglen i låsen første gang, hver gang.
•  Ti stifter i cylinderen i to niveauer beskytter 

effektivt mod dirkning og udboring.
•  Bravus 2000 benytter Abus’ patenterede 

Intellitec system, der forhindrer uautoriseret 
kopiering.

•  Bravus 2000 nøglerne leveres med Hybel 
eller RAW logo, så de er nemme at genkende 
i nøglebundtet.

•  Systemet kan kombineres med Abus  
elektroniske låsesystemer.
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HYBEL BYGGER MED STARK
STARK leverer langt de fleste materialer 
til Hybels projekter. For Søren Nicholaisen 
handler det om tillid, kompetencer og 
leveringssikkerhed.

”STARK er en kompetent sparringspartner 
og gode til at få distribueret produkterne, 
så de ankommer til byggepladsen, når de 
skal bruges. Vi bygger et hus på cirka 19 
uger, og der har vi brug for, at tingene 
kommer i de rette mængder. Det er bestemt 
ikke alle, som kan opfylde de ønsker”, siger 
Søren Nicholaisen.

HYBEL HUSE KORT FORTALT
•  Hybel blev grundlagt i 2016 af Michael 

Mortensen, der tidligere har stiftet bygge- 
firmaet CASA. I dag beskæftiger Hybel 55 
medarbejdere i deres to filialer i Horsens  
og Ålborg.

•  Hybel bygger typehuse baseret på stor 
erfaring fra branchen samt de kommende 
husejeres egne ideer og ønsker. 

•  Hybel tilbyder at stå for mellemfinansiering 
af byggegrund, så husejernes økonomiske 
forpligtelser bliver enklere og mere gennem-
sigtige. Finansiering tilbydes rentefrit og 
uden gebyrer.

•  Hybel har siden 2016 opført over 400  
huse i Danmark.
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OVAL CYLINDER 6-STIFT
1 stk. oval cylinder 6-stift, matnikkel. 
Incl. 3 nøgler.
Pakke af 1 stk. 
(Best. nr. 1703371)

OVAL CYLINDER 6-STIFT MED 
BANKE- & DIRKESIKRING
Oval cylinder 6-stift med banke- & dirkesikring, 
matnikkel. Incl. 3 nøgler.
(Best. nr. 1874519)

RUKO 1200 CYLINDER  
RD1660. Bore & Dirkesikker. Oval enkeltcylinder. Med 
grøn plast-kodenøgle, der skal bruges ved genbestilling af 
nøgler og cylinder. Leveres incl. 3 patenterede nøgler. 
(Best. nr. 1480577)

FÅ NYE OPGRADEREDE LÅSE 
– NEMT OG HURTIGT

GOD BEDRE

STARK hjælper gerne med at du får  
samme nøgle til hus, skur og postkasse.  
Nøgler med logo til typehusfirmaer.

RUKO 600 CYLINDER 
Cylinder med 6 stifter i rustfrit look. Bore-sikring. Nøgler kan 
frit kopieres. Passer til modullåsekasse. Incl. 3 nøgler.
(Best. nr. 5786602)
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RAW PREMIUM OVAL CYLINDER
Oval cylinder, stiftet efter kode. Incl. 3 vendbare nøgler uden 
skarpe kanter og sikkerhedskort. Premium Security: låsen 
har hele 10 stifter og er dermed højeste sikringsklasse. 
(Best. nr. 1990017)

RUKO GARANT CYLINDER  
Garant Plus cylinder (16 stifter). Garant Plus er beskyttet af 
patent, og et personligt sikkerhedskort garanterer, at nøglen 
ikke kan kopieres uden indehaverens tilladelse. Fastgøres med 
2 skruer. Inkl. 3 nøgler og sikkerhedskort. 
(Best. nr. 1346849)

BEDST

SIKKERHEDSNIVEAU
Tjek din sikkerhed. 
Ved du hvor sikker din nøgle er?
Ruko’s nøgler inddeles i 4 kategorier fra lav til 
høj. Fra serie 600 i den lave ende til Garant 
Plus i den høje ende.

GOD

BEDRE

BEDST

Anbefales til udhuse og post-
kasser. 6 stifter i cylinderen.

Banke og dirkesikret. Anbefales 
til yderdøre, udhuse og terras-
sedøre. 9 stifter i cylinderen.

Højeste sikkerhedsklasse. 
Banke og dirkesikret. Anbe-
fales til yderdøre, udhuse og 
terrasse-døre. 10 stifter i 
cylinderen. Med sikkerheds-
kort og laserskåret nøgle.

RAW Premium Låsesystem

RUKO Garant Låsesystem

Standard borebeskyttelse – stifter
af hærdet specialstål i tromle

Intellitec system

10 fjederbelastede 
stifter

Standard borebeskyttelse – stifter
af hærdet specialstål i hus

Topkode med 
6 stifter

Sidekode med 
10 sidestifter
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RUKO TERRASSE-
DØRGREB MED 
KODE  
Innovativ greb til terrasse-
døre, altandøre og vinduer. 
Tastaturet blokeres i låst po-
sition. Åbnes ved indtastning 
af kode uden brug af nøgle. 
Koden kan let ændres og 
huskes under batteriskift. 
Let at montere. 
(Best. nr. 1316251, 1316252)

NØGLEBOX 
MED BLUETOOTH  
Master Lock. Kan bruges med iOS 8 
samt android 4.3 eller nyere version 
af begge systemer. Styr hvem der 
får adgang til huset via en app og 
se på en log, hvem der kommer og 
går samt hvornår. 
(Best. nr. 1958720)

EASYBLUETOOTH 
MODUL  
Tilbehør til easycode alu 
903 G2 kodelås.
(Best. nr. 1242498)

EASYCODE ALU 
KODELÅS 
903 G2 kodelås. Universal til 
højre/venstre hængt døre. 
Elegant og slankt design 48 mm. 
Bluetooth forberedt – købes 
separat kr. 500,- Nem montering. 
Passer på 3 og 5 punkts låse. 
Op til 10 forskelige koder.
(Best. nr. 1840879)

NEMT. 
SIKKERT.
KONTROL.
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JASA DØRLUKKER 
Til udvendig dør. Incl. glidearm. 
(Best. nr. 1556590)

RUKO DØRLUKKER
DC700. Vendbar dørlukker med indbygget justerbar 
arm G195, flytbar i op til 14 mm i højde. Leveres incl. 
monteringsplade.
(Best. nr. 1461557)

DORMA DØRLUKKER
TS93B. Med åbningsbremse og lukkeforsinkelse. 
Til montering på hængselsiden på dørblad. Trinløs 
indstilling af lukkekraft. Excl. glideskinne.
(Best. nr. 9590024)

DORMA GLIDESKINNE
Tilbehør til TS 93. 
(Best. nr. 9590027)

LUK OP.
LUK I.
GENTAG.



24/7 KUNDESERVICE.  
VI HJÆLPER DØGNET RUNDT.
Nu kan du bestille varer, når det passer dig,  
og få svar på spørgsmål om din  ordres  lager-  
og leveringsstatus.

GODMORGEN. 
GODDAG.
GODAFTEN.
GODNAT.


