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Säkra lås för
ditt hotell och
dina gäster 
Hoist Groups RFID-lås erbjuder hotellen en 
stabil och pålitlig säkerhetslösning, samtidigt 
som gästen får en mer bekväm och 
avkopplande vistelse, med funktioner som: 
PMS-integration, personlig åtkomst för 
personalen, paniksläppning, nödsituations
nyckel, support, RFID och nyckelkort.

Lägre kostnader

Spara värdefull 
teknikertid och sänk 

kostnaderna.

Hög säkerhet

Ställ in åtkomst för 
personalen utefter 

våning, rum och tid på 
dagen.

Bättre gästupplevelse

Kontaktlösa lås är enkla att 
använda och effektiva. En 
snabb blipp och du är i ditt 

rum.

HOIST GROUP LOCKS

Fördelar för hotellet

• Väldesignad och lättanvänd
programvara.

• Nyckelkort programmeras enkelt
igen för varje ny gäst.

• Anpassa nyckelkort med hotellets
egen logo.

• Enkel hantering, utfärda
nyckelkort vid kontroll i
bokningssystemet.

Fördelar för gästen

• RFID är lätt att använda och
kontaktlöst. Slipp krångel med
avmagnetiserade kort.

• Ett brett utbud av RFID-nycklar
finns tillgängliga som nyckelkort,
armband eller nyckeltaggar.

• Säker och proffesionell hantering
av nycklar, vilket ger dem trygghet
under vistelsen.

• Flera nycklar kan enkelt utfärdas
enligt gästens önskemål.

Klar för Mobile Key

Låt dina gäster använda 
sina telefoner som nycklar 
till sina rum. Kompatibel  

med vår mobila 
nyckellösning.
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Support dygnet runtKonsultering Finansiering Utveckling in-house 

Lätt att montera för 
smidig uppgradering
• Finns i borstat stål/mässing

• Minne av de senaste 1700 öppningarna

• Kan hantera upp till 500 unika anställda

• Nödnyckel och dold cylinder för nödöppningar

• Panikfunktion med öppning inifrån

• Fördröjningsfunktion

• DND-funktion (Do Not Disturb)

• Stöldskydd och spärrlarm

• Slitstark låskolv gjord av rostfritt stål

• Spänningsförsörjning via 4 x 1,5 V AA Alkaline-
batterier med lågspänningsindikator

HOIST LÅS - CLASSIC

HOIST LÅS- ELEGANCE

UPPTÄCK VÅRT KOMPLETTA UTBUD AV PRODUKTER

Bokningssystem TV-systemLås

Modern teknologi 
med stilren design
• Finns i borstat stål/rose gold/svart

• Minne av de senaste 400 öppningarna

• Kan hantera upp till 50 unika anställda

• Nödnyckel och dold cylinder för nödöppningar

• DND-funktion (Do Not Disturb)

• Stöldskydd och spärrlarm

• Panikfunktion med öppning inifrån

• Slitstark låskolv gjord av rostfritt stål

• Spänningsförsörjning via 4 x 1,5 V AA Alkaline-
batterier med lågspänningsindikator
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