
Uppgradera din BRF 
med e� digitalt 
låssystem 

Digital Låssmed®.

Fråga oss gärna om råd och 
rä� lösning för din BRF!

Kom igång!
Låsprojektering

med e� klick!

info@digitallassmed.se | tel 08-120 46 110 | digitallassmed.se

Stockholm: Industrivägen 7, 171 48 Solna
Göteborg: Ekonomivägen 4, 436 33 Askim

Tekniken går mot en digital framtid. Det gör vi 
också. Nu uppgraderar vi låssmedsbranschen 
och introducerar Digital Låssmed®.

Digital Låssmed® är en kvalitetsgaranti. Anlitar du en 
godkänd Digital Låssmed® kan du därför vara säker 
på en leverans av högsta kvalitet, som gör nyckel-
hanteringen i din BRF enklare, tillgängligheten 
större och säkerheten bättre än någonsin tidigare.

En nyckel kan vara på vift, 
men aldrig utom kontroll.
Med ett digitalt låssystem i din BRF har du full 
kontroll över säkerheten och kan själv sköta 
det mesta av nyckelhanteringen – direkt i 
mobilen eller närmaste dator.

Allt du behöver finns samlat och lättillgängligt 
i föreningens Låsportal. Planritningar, tekniska 
specifikationer, lås och behörigheter. 

Här kan du när som helst logga in med BankID 
och göra det som behöver göras. Spärra en nyckel, 
beställ nya nycklar, gör en felanmälan, boka service 
eller kanske lämna ut ett tillfälligt digitalt tillträde 
till en hantverkare. 

Allt dokumenteras och historiken är lätt att följa. 
Digitalt, på distans och klart på några minuter!

Läs mer om digital låsteknik på digitallåssmed.se 



Digital Låssmed® – IT och 
go� hantverk hela vägen.
Digital låsteknik ska levereras av en Digital 
Låssmed®. Då är du garanterad en leverans av 
högsta kvalitet och säkerhet. Och en partner 
med kompetens att hjälpa dig hela vägen – från 
projektering och installation till utbildning, 
support och förvaltning. 

När all dokumentation 
är på plats kan systemet 
driftsättas, nycklar och 
lås programmeras, och 
nycklarna delas ut. 
Därefter gör vi själva 
installationen av låsen. 
Den utförs alltid av en 
erfaren Digital Låssmed®.

Du ska bli 100% nöjd. Där-
för har du tre månaders 
projekteringsgaranti. Då 
står vi för kostnaden om 
något behöver justeras.
 
Därefter har du två års 
produktgaranti. Med 
serviceavtal får du hela 
5 års produktgaranti 
och fortsatt fri support.

Support och 
garantier

I föreningens egen 
Låsportal  finns allt som 
behövs för full överblick 
och digital hantering av 
hela låssystemet. Plan-
ritningar, med behörig-
heter, cylinderplaceringar, 
produktspecifikationer, 
service- och ärende-
hantering.

Låsportal för 
alla ärenden

Planera ditt låssystem direkt i vårt superenkla 
projekteringsverktyg. Kostnadsfritt!

Enkel 
installation 

Vårt digitala projekterings-
verktyg är så enkelt att du 
kan projektera ditt nya 
låssystem själv i datorn, 
surfplattan eller mobilen. 
Ladda bara upp din plan-
ritning, märk ut alla lås-
punkter och välj cylinder, 
beslag och behör. Klart 
med ett klick!

Digital 
projektering

Självklart ingår utbild-
ning, dokumentation, 
lathundar och allt annat 
som behövs för säker 
förvaltning och hantering 
av lås, nycklar, tillträden 
och behörigheter, direkt 
i föreningens egen 
Låsportal.

Kundanpassad 
utbildning

Även om ett digitalt 
låssystem är enkelt att 
hantera kan det vara 
både kostnadseffektivt 
och tryggt att låta oss 
sköta den löpande 
hanteringen av nycklar 
och tillträden. Vi kan 
sköta det mesta snabbt 
och enkelt på distans.

Enkel och snabb 
nyckelhantering

Kom igång!
Låsprojektering
med e� klick!

Gå in på portal.digitallassmed.se eller 
använd QR-koden här intill.

Ladda upp din planritning.

Märk ut alla låspunkter, välj cylindrar, 
beslag och behör.

Klart! Skapa ett konto och sammanställ 
ditt offertunderlag.


