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Hængelåse i
messing
Hængelåse i massiv messing til
indendørs brug i bredde 20-60 mm.
Master Lock hængelås 30 mm, 2 stk.
30 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm, er
16 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs
brug. Enslukkende.

Master Lock hængelås 20 mm
20 mm bred hængelås i massiv messing, der sikrer
holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 4-stift
cylinder. Bøjlen har en diameter på 3 mm, er 11 mm
lang og lavet af hærdet stål, hvilket giver øget styrke og gør den svær at klippe eller save over. Stålbøjle passer til de fleste bagagelynlåse. Velegnet til
indendørs brug.

Varenr.
4020000132
DB.nr:
2311373
Antal i kolli: 4 stk.
Garderobe Medicinskab

Sikkerhedsniveau

Varenr.
4020000120
DB.nr:
2311368
Antal i kolli: 6 stk.

Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

1

4

Skab

Kuffert

10

Sikkerhedsniveau

1

3

Master Lock hængelås 30 mm, 4 stk.
30 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm, er
16 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs
brug. Enslukkende.

10

Master Lock hængelås 30 mm
30 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm, er
16 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs
brug.

Varenr.
4020000134
DB.nr:
2311374
Antal i kolli: 4 stk.
Sikkerhedsniveau

Varenr.
4020000130
DB.nr:
2311369
Antal i kolli: 4 stk.

1

Garderobe Medicinskab

Sikkerhedsniveau

1

4

10

Skab

4

10

Kuffert

Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

Master Lock hængelås 40 mm, 4 stk.
40 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 6 mm, er
22 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs
brug. Enslukkende.

Master Lock hængelås 40 mm
40 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 6 mm,
er 22 mm lang og lavet af hærdet stål, Velegnet til
indendørs brug. som gør den svær at klippe eller
save over.

Varenr.
4020000144
DB.nr:
2311387
Antal i kolli: 4 stk.

Varenr.
4020000140
DB.nr:
2311378
Antal i kolli: 6 stk.
Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

Sikkerhedsniveau

5

1

Sikkerhedsniveau
10

1

5

10

Master Lock hængelås 40 mm, 2 stk.
40 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 6 mm, er
22 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs
brug. Enslukkende.

Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

Varenr.
4020000142
DB.nr:
2311386
Antal i kolli: 6 stk.
Garderobe Medicinskab

Sikkerhedsniveau

1

5

10

Skab

Kuffert

Master Lock hængelås 50 mm
50 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 7 mm, er
25 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs
brug.
Varenr.
4020000150
DB.nr:
2311393
Antal i kolli: 6 stk.
Garderobe Medicinskab
Sikkerhedsniveau

1

5

10

Skab

Kuffert

Master Lock hængelås 50 mm, 2 stk.
50 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 7 mm, er
25 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs
brug.Enslukkende.

Master Lock hængelås 60 mm
60 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 9 mm, er
30 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs
brug.

Varenr.
4020000152
DB.nr:
2311395
Antal i kolli: 4 stk.

Varenr.
4020000160
DB.nr:
2311562
Antal i kolli: 6 stk.
Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

Sikkerhedsniveau
Sikkerhedsniveau

5

1

10

6

1

10

Hængelåse med lang bøjle

Master Lock hængelås 50 mm, 4 stk.
50 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 7 mm, er
25 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs
brug.Enslukkende.

Master Lock hængelås 30 mm, lang
30 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm, er
64 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den
svær at klippe eller save over. Maksimal bøjlelængde giver mulighed for flere anvendelser. Velegnet til
indendørs brug.

Varenr.
4020000154
DB.nr:
2311400
Antal i kolli: 4 stk.
Sikkerhedsniveau

1

5

Varenr.
4020000131
DB.nr:
2311371
Antal i kolli: 4 stk.

10

Sikkerhedsniveau

1

Garderobe Medicinskab

Skab

4

10

Kuffert
Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

Master Lock hængelås 40 mm, lang
40 mm bred hængelås i massiv messing der
sikrer styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 4-stift cylinder. Bøjlen har
en diameter på 6 mm, er 51 mm lang og lavet
af hærdet stål, som gør den svær at klippe
eller save over. Velegnet til indendørs brug.

Hængelåse
i aluminium

Varenr.
4020000141
DB.nr:
2311380
Antal i kolli: 6 stk.
Master Lock hængelås, 30 mm, aluminium
30 mm bred solid aluminiumlås, der er holdbar og
modstår korrosion. Med bøjle i hærdet stål, der
giver ekstra modstand mod skæring og savning.
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm er
18 mm lang og lavet af hærdet stål, der giver ekstra
modstand mod skæring og savning.

Sikkerhedsniveau

1

5

10

Garderobe Medicinskab

Skab

Varenr.
4020009130
DB.nr:
2314215
Antal i kolli: 4 stk.

Kuffert

Sikkerhedsniveau

1

Master Lock hængelås 50 mm, lang
50 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 7 mm, er 64
mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den svær at
klippe eller save over. Velegnet til indendørs brug.

Sikkerhedsniveau

5

10

Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

Master Lock hængelås, 40 mm, aluminium
40 mm bred solid aluminiumlås, der er holdbar
og modstår korrosion. Med bøjle i hærdet stål, der
giver ekstra modstand mod skæring og savning.
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 6 mm er
21 mm lang og lavet af hærdet stål, der giver ekstra
modstand mod skæring og savning.

Varenr.
4020000151
DB.nr:
2311403
Antal i kolli: 4 stk.

1

5

Varenr.
4020009140
DB.nr:
2314216
Antal i kolli: 4 stk.

10

Sikkerhedsniveau

1

Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

5

10

Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

Hængelåse
med kodelås
Lås med kode i messing eller
aluminium.
Master Lock hængelås kodelås, 30 mm, messing
30 mm bred aluminiumlås med flot, børstet messingfinish. Man kan lave en sikker og unik 3-cifret
kode, der altid kan ændres.
Bøjlen, der har en diameter på 5 mm og en højde på
24 mm, er fremstillet i forkromet stål. Det gør den
modstandsdygtig overfor fx skæring og savning.

Master Lock kodelås, 30 mm, aluminium
30 mm bred solid aluminiumlås med forkromet
stålbøjle, som gør den modstandsdygtig overfor
fx skæring og savning. Bøjlen har en diameter på
5 mm er 24 mm lang. Låsen er med valgfri 3-cifret
kode, som man selv sætter for øget sikkerhed. Slip
for at holde styr på nøgler med denne kodelås.

Varenr.
4020000630
DB.nr:
2311575
Antal i kolli: 6 stk.

Varenr.
4020007630
DB.nr:
2314214
Antal i kolli: 4 stk.

Sikkerhedsniveau
Sikkerhedsniveau
1

4

10

Skur

Hegn

Skab

Kuffert
1

Master Lock kodelås, 40 mm, messing
40 mm bred aluminiumlås med flot, børstet messingfinish. Man kan lave en sikker og unik 4-cifret
kode, der altid kan ændres.
Bøjlen, der har en diameter på 6 mm og en højde
på 22 mm, er fremstillet i hærdet stål. Det gør den
modstandsdygtig overfor fx skæring og savning.
Varenr.
4020000604
DB.nr:
2311574
Antal i kolli: 4 stk.
Sikkerhedsniveau

1

5

10

Skur

Hegn

Skab

Kuffert

4

10

Garderobe Medicinskab

Skab

Kuffert

Smart-låse
Smart-låse, der åbnes via smartphone. Én model til indendørs
brug og én til udendørs.
Master Lock Smart-lås, Bluetooth, indendørs
Smart lås er en 47 mm bred lås, som gør det muligt at åbne
låsen via smartphone med den gratis Master Lock® Vault
Home-app. Mulighed for at dele adgang med andre, overvåge
adgangshistorik, backup-adgang og nøglefri betjening. Brugeren får meddelelse og påmindelse om lavt batteri på hængelås
og i app. Leveres med CR2450 batteri, der er let at udskifte.
Med forkromet stålbøjle med en diameter på 7 mm og 22 mm
lang. Er velegnet til indendørs brug på skabe og opbevaringsgarderober.
Varenr.
4020004400
DB.nr:
2314217
Antal i kolli: 4 stk.

Firkantede hængelåse
Hængelåse i messing og zink. Bøjle fremstillet i hærdet
stål.

Garderobe

Master Lock hængelås, 63 mm, messing
63 mm bred hængelås i massiv messing, der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed.
Bøjlen har en diameter på 10 mm, er 13 mm lang og
fremstillet i hærdet stål, der giver ekstra modstand
mod skæring og savning. Med 5-stift cylinder. 2
nøgler er inkluderet.

Skab

Sikkerhedsniveau

7

1

10

Varenr.
4020000606
DB.nr:
2311576
Antal i kolli: 6 stk.
Master Lock Smart-lås, Bluetooth, udendørs
Smart lås er en 56 mm bred lås, som gør det muligt at åbne
låsen via smartphone med den gratis Master Lock® Vault
Home-app. Mulighed for at dele adgang med andre, overvåge
adgangshistorik, backup-adgang og nøglefri betjening. Brugeren får meddelelse og påmindelse om lavt batteri på hængelås
og i app. Leveres med CR2-batteri, der er let at udskifte. Med
forkromet stålbøjle med en diameter på 9 mm og 51 lang. Er
velegnet til udendørs brug på fx hegn og porte.

Sikkerhedsniveau
Skur
1

Varenr.
4020004401
DB.nr:
2314218
Antal i kolli: 4 stk.
Sikkerhedsniveau
Skur
1

8

10

Hegn

Kælderopbevaring

Værktøjskasse

Porte

6

10

Hegn

Skab

Master Lock hængelås, 76 mm, messing
76 mm bred hængelås i massiv messing, der sikrer
styrke, holdbarhed og modstand. Med 5-stift cylinder og bøjle i hærdet stål for ekstra skæremodstand
Bøjlen har en diameter på 11 mm, er 14 mm lang og
fremstillet i hærdet stål, der giver ekstra modstand
mod skæring og savning. 2 nøgler er inkluderet.

Master Lock hængelås, 80 mm, zink
80 mm hængelås i zink, der sikrer styrke og vejrbestandighed. Design - med afskærmning af bøjlen giver maksimal sikkerhed mod boltknivsangreb.
Bøjle har en diameter på 11 mm, er 14 mm lang og
fremstillet af hærdet stål, der giver stærk modstand
mod skæring og savning. Med 5-stift cylinder. Hængelåsen leveres med 4 nøgler for nemheds skyld.

Varenr.
4020000607
DB.nr:
2311578
Antal i kolli: 4 stk.

Varenr.
4020000680
DB.nr:
2314212
Antal i kolli: 4 stk.
Skur

Sikkerhedsniveau

Hegn

Skab
Skur

Hegn

Skab

Sikkerhedsniveau

7

1

10
1

Master Lock hængelås, 85 mm, messing
85 mm bred hængelås i massiv messing, der sikrer
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed.
Bøjlen har en diameter på 12 mm, er 16 mm lang og
fremstillet i forkromet stål, der giver ekstra modstand mod skæring og savning. Med 5-stift cylinder.
2 nøgler er inkluderet.

Varenr.
4020000690
DB.nr:
2314213
Antal i kolli: 4 stk.

Sikkerhedsniveau

7

10

Master Lock hængelås, 90 mm, zink
80 mm hængelås i zink, der sikrer styrke og vejrbestandighed. Design - med afskærmning af bøjlen giver maksimal sikkerhed mod boltknivsangreb.
Bøjle har en diameter på 12 mm, er 17 mm lang og
fremstillet af hærdet stål, der giver stærk modstand
mod skæring og savning. Med 5-stift cylinder. Hængelåsen leveres med 4 nøgler for nemheds skyld.

Varenr.
4020000608
DB.nr:
2311579
Antal i kolli: 6 stk.

1

7

Skur

Hegn

Skab
Skur

Sikkerhedsniveau

10

1

8

10

Hegn

Skab

Rustfrie
discus-hængelåse
Kvalitets hængelåse i rustfri stål til
udendørs brug.
Master Lock discus lås, 70 mm, rustfri
70 mm bred lås i rustfrit stål sikrer maksimal styrke,
pålidelighed og korrosionsbestandighed. Velegnet til
udendørs brug. Design med afskærmning af bøjlen
giver maksimal sikkerhed mod boltknivsangreb. Nøglefastholdelsesfunktion sikrer, at hængelåsen ikke efterlades ulåst. Med 4-stift cylinder. Bøjle med diameter på
10 mm, længde 19 mm af hærdet stål, der giver ekstra
modstand mod, at bøjlen klippes eller saves over.
Varenr.
4020000400
DB.nr:
2311563
Antal i kolli: 4 stk.

Rustfri hængelås

Skur

Hegn

Båd

Sikkerhedsniveau

1

6

10

Varenr.
4020000550
DB.nr:
2311566
Antal i kolli: 6 stk.

Master Lock discus lås, 70 mm, rustfri, boron
70 mm bred lås inklusive 4 låse. Denne runde hængelås består af en bred krop i rustfrit stål som sikrer
styrke, pålidelighed, korrosions- og vejrbestandighed.
Velegnet til udendørs brug. Bøjlen er lavet af borkarbid, som er 50% hårdere end hærdet stål, hvilket
gør den meget skære- og savebestandig. Bøjle med
diameter på 10 mm og længde 16 mm. Med 4-stift
cylinder. Design med afskærmning af bøjlen giver
maksimal sikkerhed mod boltknivsangreb. Det overdækkede nøglehul giver maksimal vejrbekyttelse.

Sikkerhedsniveau

1

Sikkerhedsniveau

1

Skur

Varenr.
4020000404
DB.nr:
2311564
Antal i kolli: 6 stk.

8

10

Kuffert

Master Lock hængelås, 50 mm, rustfri
50 mm bred lås i rustfri stål, der sikrer maksimal
styrke, pålidelighed og korrosionsbestandighed.
Velegnet til, udendørs brug. Bøjlen har en diameter
på 9 mm og er 21 mm lang. Med 5-stift cylinder. Design - med afskærmning af bøjlen - giver maksimal
sikkerhed mod boltknivsangreb. Vendbar nøgle for
nemheds skyld. Nøglefastholdelsesfunktion sikrer,
at hængelåsen ikke efterlades ulåst. 2 nøgler er
inkluderet.

Hegn

Garage

8

Skur
10

Hegn

Båd

Kuffert

Nøglebokse
Nøglebokse til vægmontering.
Den perfekte løsning til at dele
adgang til dine nøgler.

Master Lock Nøgleboks med 4-cifret kode
Nøgleboks til opbevaring af nøgler til vægmontering.
Monteringssæt inkluderet. Mulighed for at vælge din egen
4-ciftede kode. Klap for boksen beskytter låsen mod vejr,
snavs og giver større diskretion. For ekstra sikkerhed bør du
installere nøgleboksen et diskret sted. Stop med at skjule
dine nøgler under dørmåtten eller under en urtepotte, nøgleboksen er den perfekter løsning til at dele adgangen til
dine nøgler. Materiale: Trykstøbt zink. Mål: 118 mm x 83 mm
x 34 mm (H X B X D).
Varenr.
4020005401
DB.nr:
2314219
Antal i kolli: 4 stk.

Udlejnig

Husholder

Portindgang

Reparatør

Sameje

Babysitter

Master Lock Nøgleboks, Bluetooth
Stop med at skjule dine nøgler under dørmåtten eller under en urtepotte. Nøgleboksen kan åbnes og administreres
via smartphone. Brug den GRATIS Master Lock® Vault
Home-app til Android eller IOS. Nøgleboksen kan også
betjenes ved at indtaste en traditionel kode på det oplyste
tastatur.
Nøgleboksen kan rumme flere husnøgler eller adgangskort. Mulighed for at give permanent eller midlertidig adgang til forskellige brugere og overvåge, hvem der besøger og hvornår gennem appen. Med sabotageadvarsler og
advarsler om lavt batteri. Batteri med lang levetid er let at
udskifte. Materiale: Trykstøbt zink. Mål: 127 mm x 83 mm x
59 mm (H X B X D).
Varenr.
4020054410
DB.nr:
2314220
Antal i kolli: 2 stk.

Udlejnig

Husholder

Portindgang

Reparatør

Sameje

Babysitter
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Priser er excl. moms. Der tages forbehold for prisændringter, fejl i tekst og billeder samt udgåede og udsolgte varer.

