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Zesec presenterar återförsäljaravtal med Nylunds Lås 

AB i Härnösand 
 

Nylunds Lås AB är ett välrenommerat familjeföretag i Västernorrlands län, 

Härnösand, som valt att tecknat återförsäljaravtal med Zesec 

 

Tillsammans med Nylunds Lås fortsätter Zesec att växa med auktoriserade 

återförsäljare i Sverige. Nylunds Lås är ett familjeföretag sedan tre generationer 

som expanderat genom att utveckla lås- och säkerhetsverksamheten i sitt 

geografiska upptagningsområde. 

 

- Zesecs teknik är helt rätt i tiden med uppkopplad mobil passage som via 4G gör 

att dörren går att öppna från distans. Tjänsten som Zesec erbjuder och 

möjligheterna att bygga på dem utan extra installation gör att tekniken blir väldigt 

intressant, säger Christer Nylund platschef på Nylunds Lås AB 

 

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

stolta över att få samarbeta med ett så välrenommerade lås- och säkerhetsföretag, 

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 Nylunds Lås AB 
Nylunds Lås AB är familjeföretaget som gått i tre generationer inom Nylundssläkten. Idag 

drivs det av syskonen Christer och Christina som fått företaget att expandera genom att 

utveckla lås- och säkerhetsverksamheten.  
 

https://nylunds.secwise.com/shop/view 
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