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Zesecs mobila passage skapar värde för Hols HyrLager 

AB 
 

Under våren 2022 öppnade Hols HyrLager på 520 kvadratmeter mellan 

Alingsås och Vårgårda. Affärsidén är att erbjuda närhet till ett hyrlager 

även för de som inte bor i en storstad. Hols HyrLager använder Zesec 

Mobil Passage för att förenkla tillträdet för sina kunder.  

 

Zesec molnbaserade accesstjänst Mobila Passage har med framgång installerats 

hos Hols HyrLager av Zesecs auktoriserade återförsäljare Larm & Låskillarna i 

Alingsås. Hols HyrLager valde Zesec då de efterfrågade en modern och smidig 

nyckelhantering för sig själva och sina kunder. 

 

- Enkelt och smidigt tillträde till förrådet är viktigt för våra kunder. Med Zesec 

Mobil Passage skickar vi digitala nycklar till kunder som behöver access, säger 

Jacob Carlson grundare av Hols HyrLager AB. 

 

- Med Zesec tjänst Mobil Passage behöver Hols HyrLagers kunder endast sin 

smartphone för att få tillträde till lakerlokalen, 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 Larm & Låskillarna i Alingsås  
Bolaget startades 1984 i Alingsås och arbetar sedan 1991 under namnet Larm & Låskillarna 

AB. Bolaget erbjuder kompletta säkerhetslösningar inom lås, inbrottslarm, brandlarm, och 

passagesystem. Företaget innehar ISO-certifiering för kvalitet och miljö samt är SBSC-

certifierade som behörig ingenjör för inbrottslarm. Hos Larm & Låskillarna hittar du 

säkerhetsutrustning till såväl bostaden som arbetsplatsen. Med över 40 år i branschen och 

välutbildad personal kan du alltid känna dig trygg hos oss. 
 

www.laskillarna.se 

 

Om Hols HyrLager 
Hols HyrLager erbjuder förråd i olika storlekar för kunder i Alingsås, Lerum och Vårgårda. 

Hos oss kan du snabbt och smidigt hyra förråd i olika storlekar i vår uppvärmda hall, 

utrustad med larm och kameraövervakning för säker och trygg förvaring. Vi är medlemmar 

i Self Storage Association Sweden, svenska branchorganisationen för uthyrare av förråd till 

privatpersoner och företag. 
 

www.holshyrlager.se 
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