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Foreldre: Åpne med
fingeravtrykk eller kode
uten å åpne vesken.

Barn: Tillit og sikkerhet 
uten tapte nøkler.

Bestemor og bestefar: Enklere 
kontakt i den utvidede familien.

Håndverkere: Midlertidig
kode – smart og enkelt når
du vil ha mer utrettet.

Venner: Enklere og friere
fellesskap under samme tak.

Om Habo
Siden starten i 1921 har Habo hatt en lidenskap for detaljer. Det påvirker ikke bare 
hvordan vi designer og utvikler våre produkter, i funksjon, bredde eller kvalitet, men 
også vårt syn på godt håndverk og effektiv problemløsning. Med nærmere 7000 artikler 
i sortimentet er vi ledende på beslag i Norden. Du finner våre produkter hovedsakelig  
i byggevarehandelen, jernvareforretninger og stormarkeder. Oppdag mulighetene på 
vår hjemmeside eller hos en av våre forhandlere.
 

La den rette komme inn!Hvem får tilgang til ditt hjem? 

Habo Norge AS
Brøttemsveien 103

7093 Tiller
T: +47 73 95 66 00

firmapost@habo.com

Vi reserverer oss for eventuelle
trykkfeil og endringer i sortiment og/eller
produktspesifikasjoner. Se vårt løpende

oppdaterte sortiment på www.habo.com
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Tryggere felleskap
med Habo Tribe™

Habo er store på beslag, men vi kommer fra ett lite samfunn der samhørighet, 
nærhet og fellesskap er en opplagt del av tryggheten. Den erfaringen tar vi med 
oss når vi tenker framover og utvikler nye produkter. Ett bra eksempel på dette er 
Habo Tribe™, en moderne dørlås som først og fremst ikke handler om de du vil 
stenge ute, men om de du ønsker velkommen inn. 

Gjennom god design og smart teknikk gjør vi det enkelt for familien og besøkende 
å komme og gå uten at du behøver å holde orden på fl ere sett med nøkler.
Du kan bruke fi ngeravtrykket ditt som nøkkel, eller åpne med en lagret kode.
Du bestemmer enkelt hvem som har adgang. Med Habo Tribe™ bidrar du til 
å skape et tryggere fellesskap. Velkommen hjem!

Åpne enkelt med 
fi ngeravtrykk eller kode.

Gardere med nøkkel.

Habo Tribe™ lagrer opp til 99

fi ngeravtrykk. Du kan scanne inn

fl ere avtrykk per person, legge til

og ta bort, når du behøver.

Design – Habo Tribe™

levereres med dørvrideren

New York, samt både svart

og sølvfarget frontluke.
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Glem problemer med nøkler som er på avveie, klirrer i lommen eller har 
havnet lengst ned i vesken. Med Habo Tribe™ behøver du heller ikke å gjemme 
nøklene i blomsterpotter eller å være urolig for at barna har mistet nøklene 
på skolen.

Det er enkelt å bruke Habo Tribe™. Når du kommer hjem legger du fi ngeren
på leseren, avtrykket ditt identifi seres og låsen åpnes. Låsen fungerer bra
i varme, kulde og regn, og du kan lagre fl ere fi ngeravtrykk per person.
For ekstra trygghet og fl eksibilitet kan du også åpne låsen med en kode via
sifferdisplayet, i kombinasjon med fi ngeravtrykket eller som en egen funksjon.
Du er også helgardert med en vanlig låsesylinder bak frontluken.

Uansett om du er singel, samboer, bor i kollektiv eller i kjernefamilien, kommer 
Habo Tribe™ til å forenkle hverdagen. Med fi ngeravtrykksleseren kan alle 
i hjemmet passere ut og inn uten at ytterdøren blir et hinder på vegen. For 
spesielle anledninger, for eksempel når du har venner på besøk eller vil slippe 
inn håndverkere uten å være hjemme fra jobben, passer det bra å gi ut en 
midlertidig portkode. Selvsagt kan du når som helst endre, eller ta bort koden 
når den ikke trengs.

Vil du vite mer om Habo Tribe™? Les mer på vår hjemmeside eller spør hos 
din nærmeste forhandler.

Dobbel sikkerhet – låsen kan åpnes

med fi ngeravtrykk og/eller tallkode.

Du kan lagre to koder som når som

helst kan endres.

I nødstilfeller kan frontluken enkelt

tas bort og døren åpnes med

enten vanlig nøkkel eller ett

9V batteri sammen med kode/

fi ngeravtrykk.

På innsiden låser du enheten

med å enten løfte dørvrideren

eller å vri om knappvrideren.

Enheten har også en Easy

Access-funksjon som gjør det 

mulig å stille enheten i en

alltid åpen-posisjon.
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