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YourPlus™-systemet är en praktisk  
lösning med en enda nyckel till din cykel. 

Med hjälp av detta system, som endast kan 
användas med vår högkvalitativa Plus Cylinder, 
kan du använda en enda nyckel till flera lås på 
en eller flera cyklar. Låt oss visa dig fördelarna 
med YourPlus™-systemet.

YOURPLUSTM

E TT  PRAKT ISKT 
SÄKERHET-
SLÅSSYSTEM

Tre lås – en nyckel.
YourPlus™-systemet gör det möjligt!
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VAD ÄR  
HEMLIGHETEN? 

 
Varje YourPlus™-lås är försett med ett 
kodkort som ”sparar” din nyckelkod. 
På så sätt kan du beställa så många 
nyckelkopior eller lås med identiska 

nycklar du vill, även flera år efter att 
du köpt låset! 

 

 
NYTT LÅS,  

SAMMA NYCKEL! 
 

Ett extra lås som kan låsas med sam-
ma nyckel – går det? Inga problem!  
Vi kan bygga ett nytt lås med hjälp  

av nyckeln. På så sätt kan man kon-
struera kompletta system med  

identiska nycklar. 
 

 
SÄRSKILT PRAKT ISKT  

FÖR ELCYKLAR 
 

Har du en elcykel? I så fall vet du vad 
man i vanliga fall måste göra för att 

skydda den värdefulla cykeln: En nyck-
el till batteriet, en annan till låset på 
ramen och en tredje för att låsa fast 
cykeln vid fasta föremål. Men det är 
det slut med nu. Med YourPlus™ kan 

du öppna alla lås med samma nyckel.

SÄKER OCH ENKEL 
 
ABUS Plus-cylindern – Made in Germany. 
Denna populära skivcylinder ger maximal 
säkerhet och gör låset svårt att bryta 
upp. 
 
  
 
 
 
ET T LÅS SOM PASSAR  
DINA PREFERENSER  
 
Våra produkter i olika låskategorier  
ger dig den säkerhet du behöver:  
Bygellås, kättinglås, ramlås eller hänglås.  
Du kan till och med beställa olika  
sorters lås från en mängd olika  
kategorier. (se kategorierna till höger)

YOURPLUSTM ÖVERSIKT ÖVER  
PRODUKTKATEGORIER

Mer information på  
abus.com/yourplus

Idealiskt för  
elcykelägare och 

familjer med  
flera cyklar!

+  Lättare att använda – bara en nyckel  
till flera lås

+ Nyckelkopior kan göras i efterhand

+  Simultan låsning av lås, även för  
befintliga produkter

+ Färre nycklar på nyckelringen

+ Många olika låsmodeller

+ Made in Germany

Många ABUS-produkter som innehåller en Plus-cylinder 
kan kombineras som produkter med identiska nycklar till 
YourPlus™-systemet. Din cykelhandlare kan ge dig en 
detaljerad beskrivning av alla produkter.

YOURPLUSTM

FÖRDELARNA  
KORTFATTAT

bygellås vikbara lås kättinglås

ramlås hänglås batterilås


