




:DO:RE:MI: er en flot, funktionel 
og arkitektdesignet serie skabt i 
tæt samarbejde mellem Ruko og 
et af de førende skandinaviske 
arkitekthuse, Arkitema. Resultatet 
er en designlinje, der spejler arki-
tekturen og skærper oplevelsen af 
det samlede udtryk i en bygning. 
Dermed åbner :DO:RE:MI: døre for 
meningsfyldt og nytænkt arkitek-
tur, hvor alle detaljer spiller sam-
men.

:DO:RE:MI: omfatter tre design, 
der hver især imødekommer for-
skellig smag og opfylder behovet 
for flot og funktionel åbning af 

døre i diverse arkitektoniske stilar-
ter – fra renovering af eksisterende 
miljøer og bygninger til moderne 
nybyggeri. Samtidig er :DO:RE:MI: 
serien designet, så den matcher 
Rukos øvrige sortiment af kvali-
tetsbeslag.

Uanset design er fundamentet i  
:DO:RE:MI: altid stærke materialer, 
der giver holdbar kvalitet. Samt 
funktionalitet og brugervenlighed 
der sikrer en rar og behagelig  
åbning af døre. Endelig er for-
udsætningerne for at skabe høj 
låsesikkerhed og dermed tryghed 
også til stede.
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Eksklusiv enkelthed og  
modernitet.

Så simpelt kan det indtryk og  
udtryk, som :DO: repræsenterer, 
beskrives.

Et stramt og lige design, hvor  
dørgrebet er skåret ud af én enkelt 
geometrisk form, giver :DO: sit  
markante, enkle og moderne  
udtryk. 

:DO: styrker et eksklusivt og  
moderne udtryk i miljøer, hvor  
enkelthed prioriteres, og flotte  
detaljer markerer modernitet.  I :DO: serien findes en mængde tilbehør. 

For eksempel vridergreb og dørhanke, der 
matcher designlinjen.  



”Det visuelle udtryk i dørgreb har stor indflydelse på det samlede 
udtryk i et miljø. Udformning og design skal være flot, funktionelt 
og enkelt uden at overdøve den samlede oplevelse af arkitekturen. 
I virkeligheden skal man slet ikke lægge mærke til dørgreb som 
enkeltdele, men som en del af dørenes og arkitekturens udtryk.”

Designer Karsten Bro, Arkitema



Klassisk og tidløs svang. 

Det er det essentielle og hånd- 
gribelige omdrejningspunkt i :RE:.

Opbygning omkring en klassisk 
svunget bue sikrer og understreger 
:RE: grebets tidløse og klassiske 
udtryk.

:RE: er særligt egnet til klassiske  
miljøer, hvor stilen via nye detaljer 
skal løftes ind i det 21. århund-
rede. I :RE: serien findes en mængde tilbehør.  

For eksempel vridergreb og dørhanke, der 
matcher designlinjen.    
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”Der er nogle helt ufravigelige krav, som bare skal være på plads, 
når man designer et dørgreb. Det skal være flot, genkendeligt og 
funktionelt. Og så skal det ligge godt i hånden. Derfor er samspillet 
mellem form, funktion og materialer afgørende for designet.”

Designer Anne Qvist, Arkitema



Hverdagens elegance.

Det er indbegrebet af :MI:, som 
på en diskret, men dog markant 
måde løfter helheden.

Den afrundede dråbeform løsner 
formen op og giver :MI: grebet en 
blødhed, der både er elegant og 
venlig.

:MI: er det perfekte match til ind-
retninger, hvor kontrasterne skal 
være afrundede, og detaljerne  
understrege naturlig elegance  
i hverdagen.

I :MI: serien findes en mængde tilbehør. 
For eksempel vridergreb og dørhanke, der 
matcher designlinjen.
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”Det er netop at finde balancen mellem den flotte detalje og hel-
heden, der er den største udfordring, når man skal sikre harmoni  
i arkitektur. Dørgreb er en fantastisk detalje. Alle mennesker 
bruger dem mange gange hver dag. Når dørgreb spiller sammen 
med arkitekturen og stedet, udgør de en smuk detalje.”

Designer Anne Qvist, Arkitema





:DO:RE:MI: serien er gennemført  
i syrefast, rustfrit stål af den højeste  
kvalitet, AISI316L. Fra inderst til 
yderst. Det gør serien særdeles 
modstandsdygtig over for slid, vind 
og vejr. Der er altså tale om stærke 
og stabile dele, der holder i alle 
miljøer. Ude som inde. 

Den høje kvalitet stål, :DO:RE:MI:  
er skabt i, er desuden bakterie- 
afvisende. Det betyder, sammen 
med det rene design med et mini-
mum af kroge og hjørner, at smuds 
og snavs har ringe betingelser. Det 
er altså nemt at opretholde en god 
hygiejne. Endelig binder denne 
stålkvalitet nikkel, hvilket sikrer nik-
kelfri berøring.



Gennem 75 år har Ruko været Danmarks førende leve-
randør af låse og nøgler. Med udgangspunkt i denne 
position er Ruko i dag totalleverandør til låse- og sik-
ringsmarkedet med et bredt sortiment af produkter og 
serviceydelser, der kan medvirke til en effektiv sikring  
af boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.

Ruko satser målrettet på levering af kvalitetsprodukter 
til højsikkerhedsmarkedet i et flot og funktionelt design 
produceret og markedsført med respekt for menneske-
lige ressourcer og miljøet. Ruko har et tæt samarbejde 
med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i 
Ruko’s store produktsortiment.

Få yderligere oplysninger på www.ruko.dk eller kontakt 
os via telefon eller e-mail.

HOVEDKONTOR OG FABRIK

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev
Tel: 44 54 44 54
Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk

Ruko A/S er grundlagt i 1930 og er i dag markedsleder 
inden for låse og låsesystemer. Ruko A/S leverer via et 
veletableret distributionsnet til alle typer af erhvervs- 
og private kunder.

ASSA ABLOY koncernen er verdens førende producent 
og leverandør af låse og tilhørende produkter, med 
fokus på at opfylde forbrugernes behov for sikkerhed, 
tryghed og brugervenlige produkter.
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