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Zesec presenterar återförsäljaravtal med Kinna 

Låsservice AB 
 

Kinna Låsservice startade 1981 upp låssmedsverksamhet med egen butik i 

Kinna och är efter mer än 40 år i branschen ett väletablerat och 

välrenommerat bolag med kunder runt om i Markbyggden. Bolaget har nu 

valt att tecknat återförsäljaravtal med Zesec. 

 

- Zesecs teknik är helt rätt i tiden med uppkopplad mobil passage och porttelefoni 

som via 4G gör att dörren går att öppna från distans. Tjänsterna som Zesec 

erbjuder och möjligheterna att bygga på dem utan extra installation gör att 

tekniken blir väldigt intressant, säger Jan-Gunnar Eriksson ägare av Kinna 

Låsservice AB. 

 

-Zesec fortsätter att växa med återförsäljare på den svenska marknaden och vi är 

stolta över att samarbeta med ett så välrenommerat företag som Kinna Låsservice, 

säger Martin Konczak försäljningschef på Zesec. 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ) 

mg@zesec.com 

+46 70	375 40 74 

  



 

Om Zesec 
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic 

SME. Bolaget erbjuder digital porttelefoni och access för flerbostadsfastigheter och 

kontor. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast 

behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens 

existerande elektriska lås digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad 

styrenhet MX installerad av auktoriserad återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade 

porttelefoni-lösning med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i 

smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som 

helst i världen. Vi bygger det nyckelfria samhället. 

www.zesec.com 

 

 

Om Kinna Låsservice 

Med gedigen kunskap, lång erfarenhet och breda kompentens skräddarsyr vi 

säkerhetslösningar som täcker just dina behov. Vi arbetar i hela Markbyggden och 

levererar såväl traditionella låsprodukter som de senaste säkerhets- och 

trygghetslösningarna på marknaden. Oavsett dina säkerhetsbehov finns vi tillgängliga för 

att just din bostad, kontor eller företag skall förbli en trygg och säker plats. Vi är med dig 

hela vägen och tar fullt ansvar för att du som kund alltid ska bli nöjd. 
 

www.kinnalas.se 
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