
Effektiv tyverisikring af  
varebiler sikrer arbejdsro

BRUGERVENLIGT 
åbner og låser alle  

døre samtidig

INDVENDIG
DOBBELTSIKRING 

uafhængig af  
centrallåsen

Er din virksomhed plaget af tyveri og indbrud i varebilerne og tabt omsætning på 
grund af medarbejdere, der ikke kan gøre deres arbejde færdigt?

Cargo Lock har i årtier effektivt sikret varebiler i Europa (også Østeuropa) mod 
indbrud og givet virksomhedsejere og ansatte arbejdsro. Hemmeligheden bag, er 
det indvendige mekaniske låsesystem uden tilkobling til centrallåsen, hvor mere end 
90% af alle indbrud begås.

”Vores varebiler har flere gange været udsat for indbrud og er blevet tømt for værktøj 
med produktionsstop, udskydelse af aftaler og store ekstraomkostninger til følge.  
Vi valgte Cargo Lock fra Unisecure, ud fra at det er et indvendigt system, som  
åbner/låser alle døre samtidigt, og er uafhængig af centrallåsen. Det, at  
det er nemt at anvende i hverdagen er vigtigt for os.”

- Ulrik Hansen, VVS Overmontør, Københavns VVS A/S

Unisecure - din partner indenfor sikkerhed og tryghed

CARGO LOCK:  
DANMARKS SIKRESTE 

LÅSESYSTEM TIL  
VAREBILER
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Hvorfor skal jeg vælge Cargo Lock?
MAKSIMAL SIKKERHED
Det er markedets mest indbrudssikre, 
mekaniske varebil lås.

BRUGERVENLIGT
Alle døre åbner og låser samtidigt.

ROBUST LÅS 
Låsen påvirkes ikke vejret eller snavs.

LANDSDÆKKENDE MONTERING
Montering On-site eller værksted

DECENTRAL LÅS 
Den fungerer uafhængigt af centrallåsen, 
hvilket gør den mere indbrudssikker. 

INDVENDIGT LÅSESYSTEM 
Låsen optager ikke plads i varerummet.

ALLE NYERE VAREBILER 
Specialproduceres til alle typer varebiler.

DRIFTSIKKER OG HOLDBAR VARE-
BILLÅS
Ro til hverdagens arbejde uden unødige 
afbrydelser

Cargo Lock gør det næsten umuligt for tyven at bryde ind i 
bilen. Test viser, at tyvene undlader at bryde ind i varebiler, 
der har installeret et Cargo Lock låsesystem og evt. også har 
DNA-mærket indholdet i bilen.

Se med, når tyven prøver at bryde ind i en varebil - Se videoen ALLE TYPER 
Vi dækker alle nye 

varebiler og 
størrelser


