
Låt den rätte komma in!



Tryggare gemenskap  
med Habo Tribe™

Habo må vara stora på beslag, men vi kommer från ett litet samhälle där sam-
varo, närhet och gemenskap är en självklar del av tryggheten. Den erfarenheten 
tar vi med oss när vi tänker framåt och utvecklar nya produkter.

Ett bra exempel är Habo Tribe™, ett modernt dörrlås som inte främst handlar om 
dem du vill stänga ute utan dem du välkomnar över tröskeln. Genom god design 
och smart teknik gör vi det enkelt för familjen och tillfälliga besökare att komma 
och gå utan att behöva hålla reda på eller krångla med nycklar.

Du kan använda ditt fingeravtryck som nyckel eller öppna med en lagrad kod. 
Och du kan enkelt bestämma vem eller vilka som får tillträde. Med Habo Tribe™ 
bidrar du till att skapa en tryggare gemenskap. Välkommen hem!
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Föräldrar: Öppna med 
fingeravtryck eller kod 
utan att öppna väskan.

Barn: Förtroende och trygghet 
utan borttappade nycklar.

Mor- & farföräldrar: Enklare 
kontakt i förlängda familjen.

Hantverkare: Tillfällig 
kod – smart och enkelt när 
du vill ha mer uträttat.

Vänner: Enklare och friare 
gemenskap under samma tak.

Vem får tillträde till ditt hem?



Öppna enkelt med  
fingeravtryck eller kod.

Gardera med nyckel.

Habo Tribe™ lagrar upp till 99

fingeravtryck. Du kan skanna in

flera avtryck per person, lägga till 

och ta bort dem när du behöver.

Design – Habo Tribe™  

levereras med dörrhandtaget 

New York samt både svart 

och silverfärgad frontlucka.
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BREDD: 72 mm

Dubbel säkerhet – låset kan öppnas 

med fingeravtryck och/eller sifferkod. 

Du kan lagra två koder som när som 

helst kan ändras.

 

I nödfall kan frontluckan enkelt 

tas bort och dörren öppnas med 

antingen vanlig nyckel eller ett 

9V batteri.

På insidan låser du din enhet 

genom att antingen lyfta hand-

taget eller vrida cylindervredet. 

Enheten har även en Easy 

Access-funktion som gör det 

möjligt att ställa enheten i ett 

alltid öppet-läge.



Glöm problem med nycklar som är på villovägar, skaver i fickan eller hamnat 
längst ned i väskan. Med Habo Tribe™ behöver du heller inte gömma 
nycklar i blomlådor eller oroa dig för att barnen tappat nycklarna i skolan. 

Det är enkelt att använda Habo Tribe™. När du kommer hem lägger du fingret 
på läsaren, då identifieras ditt avtryck och låset öppnas. Låset fungerar bra  
i värme, kyla och regn och du kan lagra flera fingeravtryck per person.

För extra trygghet och flexibilitet kan du även öppna låset med en kod via  
en sifferdisplay, i kombination med fingeravtrycket eller som egen funktion.  
Du är även helgarderad med en vanlig låscylinder bakom frontluckan.

Oavsett om du är singel, sambo, bor i kollektiv eller kärnfamilj kommer  
Habo Tribe™ att underlätta vardagen. Med fingeravtrycksläsaren kan alla  
i hemmet passera ut och in utan att ytterdörren blir ett hinder på vägen. 

För speciella tillfällen, till exempel när du har vänner på besök eller vill 
släppa in hantverkare utan att vara hemma från jobbet, passar det bra  
att lämna ut en tillfällig portkod. Självklart kan du när som helst ändra  
eller ta bort koden när den inte behövs.

Vill du veta mer om Habo Tribe™? Läs mer på vår hemsida eller fråga  
hos din närmaste återförsäljare. 



Om Habo
Sedan starten 1921 har Habo haft en passion för detaljer. Det märks inte bara i hur 
vi designar och utvecklar våra produkter, i funktion, bredd eller kvalitet. Det präglar 
även vår syn på gott hantverk och effektiv problemlösning. Med närmare 7000 artiklar 
i sortimentet är vi ledande på beslag i Norden och du hittar dem huvudsakligen hos 
byggfackhandeln, järnhandeln och på stormarknader. Upptäck möjligheterna på vår 
hemsida eller hos närmaste återförsäljare. 

Habo Gruppen AB
Södergatan 2, Box 203

566 24 Habo
T + 46 36 484 00

info@habo.com

Vi reserverar oss för eventuella  
tryckfel och ändringar i sortiment och/eller 

produktspecifikationer. Se vårt löpande 
uppdaterade sortiment på www.habo.com
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