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2/18 KNUT KILDAHL,
FORMANN

Leder
Stabil varme og tørke har preget denne sommeren.
Vi låsesmeder er mindre avhengig av vann enn de som produserer 
maten vår, men vi har andre påvirkningstriggere som er avgjørende 
for vår evne til å levere og overleve.  Ytre faktorer påvirker oss mer 
enn vi kanskje tenker på i en travel hverdag. Rammevilkårene ligger 
liksom der, på en måte. Disse rammevilkårene har ikke kommet av 
seg selv.  Rammevilkårene vi har i bransjen er resultater av vedva-
rende innsats fra 1977 for å bedre disse elementene. Den siste i 
rekken er at NL`s medlemsbedrifter nå er FG godkjent. Ytre påvirk-
ninger og faktorer kan være trusler fra konkurrerende virksomheter 
med et mål for øyet om å utnytte vår bransje til enkle salg av varer 
og tjenester uten å ha riktig utdannelse og opplæring. Det kan 
også være kriminelle elementer som utnytter vår bransje til å tilegne 
seg adgang til bedrifter, offentlige bygg og private hjem, enten for 
å tjene penger på salg av varer og tjenester, eller direkte kriminell 
virksomhet som tyveri, terrorplanlegging eller industrispionasje. NL 
sine medlemmer må være bevisst disse truslene og støtte opp om 
en stram linje for sine kunder, sin bedrift, sine avdelinger og sine 
ansatte, der vi er helt sikre på at FG sine krav følges og kombine-
res med krav til brann og rømning.   NL vil derfor sammen med FG 
innføre krav til alle medlemsbedrifter om at faglige ansvarlige NL 
medlemmer må ta FG kurs hvert 3. år.

Foreningen Norske Låsesmeder har i sine vedtekter at NL skal 
arbeide for gode utdanningsmuligheter, fremme standardisering 
og kvalitetskontroll. NL vil fortsette å påvirke premissleverandører 
for våre medlemsbedrifter.  

Vi samarbeider nå med Bransjeforeningen Sikkerhet & Beredskap i 
NHO Service og Handel for å påvirke rammevilkårene sammen og 
høyne sikkerhetsnivået for alle deler av sikkerhetsbransjen.
 
Vi er også i gang med planlegging og har utarbeidet læreplanmål 
for den nye utdannelsen i faget som går på 1. år elektro, 2. år auto-
masjon og 3. og 4. år i bedrift.  Læreplaner utarbeides i løpet av 
neste år og første skoleår med det nye løpet er høsten 2020.

GDPR er innført fra 20. juli og det er viktig at alle medlemsbedrifter 
kan krysse av for at dette er ok.
Kurs i emnet blir å finne på kursprogrammet på Lillehammer 2019.

Husk å være tidlig ute med påmelding på kurs og hotellbooking. 
God høst og skitt jakt! 

Knut Kildahl

Varighet på kampanje: 31.10.18 . Priser er ekskl. mva.
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NL- medlemsbedrift = FG-godkjent

Heretter kan alle NL-medlemsbedrifter 
skilte med å være FG-godkjent. 
- Dette er nok et ledd i kampen for å doku-
mentere tydelig hvorfor man skal velge en 
NL-medlemsbedrift til å gjøre jobben, sier 
styreformann i NL Knut Kildahl etter at nyhe-
ten ble offentliggjort under årsmøtet i april. 

SOLIDE BEDRIFTER OG MEDARBEIDERE
Grunnen til at NL-medlemsbedrifter har 
sluppet gjennom FG-nåløyet henger nøye 
sammen med kravene for å bli inntatt som 
medlemmer i NL.
- Dette handler jo om sikkerhet og sikker-
hetsprodukter - sier Arve Haug i FG. Med 
de høye og ufravikelige krav som kreves for 
å bli NL-medlemsbedrift var det egentlig 
ganske enkelt for FG å gå god for låsesme-
dene, fortsetter han videre. 

KRIMINELLE KONKURRENTER
Flere sentrale aktører i foreningen har jobbet 
i lang tid med Arve Haug i FG for å få dette 
i orden, men det som fikk virkelig fortgang 
i arbeidet, var en del uønskede hendelser 
fra mindre seriøse aktører som har dukket 
opp i Norge. Spesielt i Oslo har dette blitt 
en utfordring for medlemmene. 
- Vi har flere tilfeller hvor vi har fått merke at 
det ikke bare er hederlige folk som utgir seg 
for å representere vår bransje og våre fag-

felt. Derfor ble det enda viktigere å få dette 
på plass. At vi nå kan skilte med dette - er et 
flott redskap for å komme disse uønskede 
aktørene til livs og FG sertifiseringen er noe 
som gir kundene en ekstra dokumentert 
trygghet ved å velge oss, sier Kildahl.

JOBBET SAMMEN I ALLE ÅR
FG og NL så begge dagens lys i 1977. Og 
de fant tonen. Dette har resultert i et godt 
samarbeid som sikrer både NL-medlems-
bedrifter og deres kunder.
- Det er riktig det. Vi har jobbet tett sammen. 
Spesielt de siste årene ser vi virkelig fruk-
tene av dette. 
FG har lagt merke til våre medlemskrav. Vi 
har satt krav til skikkelighet på mange plan. 
Jeg kan nevne både økonomisk stabilitet 
og trygghet. Og ikke minst NL-garantien for 
privatpersoner.  
Alle ansatte i våre medlemsbedrifter må 
levere uttømmende politiattest til arbeids-
giver ved ansettelse. Hver medlemsbedrift 
må ha en faglig ansvarlig person som er 
personlig NL medlem. – Alle disse tingene 
har derfor spilt en betydelig rolle i arbeidet 
med å få oss FG-godkjent, mener Kildahl. 

KUN SERIØSE
Et FG-godkjent installatørforetak eller sik-
ringsprodukt gir begge parter i et for-

sikringsforhold visshet om at det installerte 
sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende 
kvalitet, står det å lese på hjemmesidene 
til FG. 
- Dette betyr at når prosjektledere, bygg-
herrer - eller hvem det nå måtte være - 
skal finne frem til hva og hvem som er best 
egnet, så vil vi peke oss ut i denne jungelen, 
forteller Kildahl videre. 

Videre kan man lese:
"FG-godkjente låser og låsutstyr: 
FG-godkjente bedrifter som kan mon-
tere låser og låsutstyr finner du listeført på 
Foreningen Norske låsesmeder (NL) sin 
hjemmeside». 

FG-eksperten og kursholder Jan Petter 
Nordstrand hilser godkjenningen velkom-
men. Han er mannen som har holdt en 
mengde kurs for låsesmedene opp gjennom 
årene. Ikke minst bør han være velkjent for 
mange fra låsesmedtreffene på Lillehammer. 
- Uten at jeg har fått satt meg nøye inn i 
dette, kan jeg i hvert fall umiddelbart fastslå 
at dette er nok et kvalitetsstempel og bevis 
på at NL-medlemsbedrifter er trygge bedrif-
ter som både kan og vet hva de holder på 
med. FG-godkjenning fastslår dessuten at 
dette er seriøse og ordentlige bedrifter på 
alle plan. 

FJÆR I HATTEN:  At NL-medlemsbedrifter nå er formelt FG-godkjent og 
anbefalt, er en milepæl, og et skikkelig kvalitetsstempel. Her er noen av de 

sentrale aktørene i denne sammenheng. Arve Haug fra FG og Styreformann i 
NL Knut Kildahl, fra en tidligere anledning. Foto: Geir Olsen

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Medlemmene er nå på eksklusiv liste hos FG
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- Kjempefordel for NL-medlemmer!

Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

www.boyesen-munthe.no

Nytt standardsylinderprogram under vårt eget varemerke B&M. 
• Oval sylinder 2237 i messing matt, messing forkrommet 
(krom3) og messing forniklet matt.  
• Snowman-sylinder 2299 i messing forkrommet (krom3). 
• Alle leveres  på pro�l tilsvarende 508 og med 3 nøkler.
• Knappvrider 2242 og 2241 kan leveres med kundelogo.
• Sylinderskilt innvendig, 567 og 569, i rustfritt stål 304 og utven-
dige 568 i rustfritt stål 316 L. Sylinderskilt innvendig og utvendig 
leveres i høydene: 6, 8, 11, 13, 16, 18 og 21 mm.
Innvendig 569 Rokokko RST 304 i høydene  8,  13 og 18 mm.
• Svensk variant av knapp, 561, på 6 mm skilt.
• Tilbehør: Skiltskruer 2395, Sylinderfesteskruer 2290, Sylinder-
forlengere oval 2295 og runde 2296 og Sylinderadapter 2297 
sidefeste til bakkantfeste.
 

  

Nytt program Boyesen & Munthe standardsylindere
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BM-sylindere_ANN_A5_standard-program_3_A5_20180531.pdf   1   06.06.2018   10.34.41

Ingeborg Haukerud er meget fornøyd med 
at Foreningen Norske Låsesmeder (NL) har 
kommet i mål med jobben som har resultert 
i at alle medlemsbedriftene i NL nå kan skil-
te med å være FG-godkjente bedrifter. 
 
Dette er med på å befeste vår seriøsitet. Å kunne skilte med dette 
burde gjøre kundens valg enda enklere, sier Haukerud som eier og 
driver Ingeborg Beslag og Låssystemer i Ullensaker. 

KOMPETANSEBEVIS
NL-låsesmedbedrifter har fra før den såkalte NL-garantien for 
privat personer, som også er en ekstra sikkerhet for kundene. 
- Jo flere slike dokumenterte bevis på kompetanse og trygghet, dess 
bedre står vi rustet. Når utbyggere, eller prosjektledere søker seg 
frem i datajungelen, vil de raskt finne ut den tryggheten vi står for. 

TAKKNEMLIG
På vegne av sin egen bedrift utrykker Haukerud stor takknemlighet 
for hva man har klart å få iland. 
- At vi NL-medlemsbedrifter nå kan skilte med å være FG-godkjente, 
det er jammen verdt årsavgiften til foreningen alene,  smiler hun.

BEDRE RUSTET: Ingeborg Haukerud i Ingeborg Beslag og Låssystemer 
er svært begeistret for at foreningen Norske Låsesmeder har sørget 
for at alle tilsluttede bedrifter nå heretter kan skilte med å være 
FG-godkjente.
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Den nye Aperio® H100 samler fordelene, 
kapasiteten og fleksibiliteten ved trådløs 
adgangskontroll i en veldesignet og 
batteridrevet dørvrider! 

Aperio® H100 er den mest kostnads-
effektive metoden for å øke sikkerheten  
i kontorer, lagerrom, arkiver, møterom. 

Aperio® H100 kan enkelt monteres i 
de fleste innerdører, helt uten kabler.  

Aperio® H100 er en robust, trådløs 
enhet, designet for miljøer med mye 
trafikk.

Les mer på www.trioving.no

Aperio® H100 

Nytt grep på din adgangskontroll! 
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Omgitt av tykke murvegger langt nede i 
bygård s kjelleren fra 1800-tallet foregår 
lavmælt aktivitet i skarpt lysskjær fra 
arbeidslampen. - Her må vi spunse, sier 
Vidar Myhre bøyd over den eldgamle 
grønne dørfløyen på arbeidsbenken.
Alle de gamle dørene i den gamle bygården ved Grünerløkka i 
Oslo skal restaureres. En meget omfattende jobb. Det er ikke 
uvanlig om det går med 80-100 timer for å sette en dør tilbake 
til opprinnelig stand. Bygården i Fossveien i Oslo bød på et tyve-
talls slike gamle dører som trengte stell. 

Og når slike jobber skal gjøres, er det som oftest Myhre Lås og 
Mek. Verksted som blir hyret til jobben. 

SPESIALISTER
 - Vi har spesialisert oss på restaurering og reparasjon av gamle 
låser og beslag. Ja - hele dørmiljøet faktisk. Enten vi restaurerer 
eller  rekonstruerer, så skal det tilbake til sin opprinnelse,  forteller 
Vidar Myhre som er sjefen sjøl i den tradisjonsrike bedriften. De 
tilbyr fagmessig hjelp i ypperste klasse for å beholde original stil 
på dører, vinduer og porter. 
I tillegg kan dere bistå om man har mistet nøkkel til gamle kister, 
skatoll eller stabbur? 
- Vi hjelper deg med å åpne og lage nøkler, det er en del av 
geskjeften, foteller Myhre videre. 
Det bør nevnes at bedriften også er en tradisjonell låsesmedbe-
drift som også utfører «vanlige» låsesmed- gjøremål. 

TRADISJONSBÆRERE: Det florererer med "dør til dør" aksjoner for gutta fra 
Nittedal - men rike blir de visstnok ikke. Vidar Myhre og hans hans ansatte er 
eksperter innen restaurering av gamle dørmiljøer.  Her er gjengen i full sving nede i 
kjelleren til den gamle bygården fra 1800-tallet.
Fra venstre ser vi Vegar Jenssen, Vidar Myhre, Christian Høgsaas og Arve Evensen. 

TILFREDSTILLER DAGENS KRAV: I tillegg til at dørmiljøene skal 
settes tilbake til sin opprinnelse, skal de også matche dagens krav til 
brannsikkehet etc. Derfor utbedres dørmiljøene også for å tilfredstille 
slike krav. Her er Remi Larsen og Christian Høgsaas i full sving med å få 
orden på ting i gamle omgivelser. 

SOM PLOMMEN I EGGET: Ingen tvil om at låsesmed Vidar Myhre 
storkoser seg når han restaurerer gamle dørmiljøer. Som her i den gamle 
bygården ved Grünerløkka i Oslo.

Restaurerings- 
spesialistene

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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DØRÅPNER: Vidar Myhre og hans bedrift 
er eksperter på å åpne både nye og gamle 
dører og låser. Firmaet har opparbeidet seg 
helt unik kompetanse for å restaurere alt i 
gamle dørmiljøer. Fra låser til dør-stokker.

FÅR DET TIL Å FUNKE: Den gamle 
låskassen kan se frem mot mange 
fine år etter kyndig reparasjon. 

DØR TIL DØR AKSJON: Myhre tok 
seg tid til en liten prat innimellom 
restaurerings arbeidet.

SOM NYTT - IGJEN:  
Hele dørmiljøet blir som nytt 
før Myhre-karene  forlater den 
gamle bygården fra 1800-tallet 
ved Grünerløkka. 

Myhre ramser opp: 
- Åpning av - og  service på safe, hvelv og sikkerhetsdører.
-Åpning av dører med standard lås, sikkerhetslås, utskifting av 
låskasser, sylindere og beslag.
- Vi bygger og leverer system nøkler og system sylindere.
- Og tilbyr service og installasjon av adgangskontrollsystemer, 
porttelefoner, dørautomatikk.

LANGE TRADISJONER
Bedriften ble etablert i 1887 av Edward Martinius Olsen som 
smie / låsesmed i Tollbugt. 19 i Oslo
Det ble bygget jernskap, gitter, låser og beslag i henhold til de 
forskjellige krav og spesifikasjoner og ikke minst kundens egne 
ønsker. 

Myhre Lås og Mek. Verksted AS, består av 15 ansatte fordelt 
innenfor forskjellige felter med dertil høy kompetanse. 
- Vår satsning innen restaurering av låser, beslag, dører, vin-
duer, porter etc. har styrket vår kompetanse og gitt oss en unik 
mulighet til å være med på mange spennende prosjekter og 
opparbeide oss et positivt rykte også utenfor låsebransjen, for-
teller Myhre videre. 
- Hyrer dere inn hjelp utenfra?
- Nei. Alle som skal jobbe for oss må være ansatt hos oss. Vi 
byr på mye spesialkompetanse som vi viderefører innen bedrif-
ten gjennom opplæring og egne erfaringer, svarer Myhre. 

MYE Å HENGE FINGRENE I
Myhre har vært involvert i arbeid med restaurering, reparasjon 
av låser, beslag eller andre spennende utfordringer på en rekke 
kjente steder. 
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TRIVES I GAMLE OMGIVELSER: Vidar 
Myhre og hans kolleger trives veldig 
godt med å j obbe i omgivelser som 
vitner om svunden tid. Som her i den 
eldgamle bygården i Oslo. 
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Spar tid – denne gjør jobben for deg!

– the chosen partner 

Prøv nå på  
postkasse.no/ 
produktvelger

 Nå kan du se postkasseveggen før den er montert!
Med vår produktvelger sparer du dyrbar tid - velg postkasser,  
se hvor mye plass som trengs, og hvordan anlegget vil se ut.  
Få PDF og send skissen til kunden, eller send oppsettet til oss  
og få et tilbud - enkelt og effektivt.

Stansefabrikken Products AS
www.postkasse.no • Tlf 458 65 935

Her er noen av de prosjektene de har vært sentrale i: 
Universitetet i Oslo: 
Professorboligen
Gymnastikkbygningen
Domusmedia
Fysikkbygningen
Observatoriet i Oslo
Oscars hall
Quislings bunker på Villa Grande
Norsk Folkemuseum

FLERE ÅRS ARBEID
 - Obervatoriet var en spesiell jobb.  Blant annet demonterte vi tårnet 
og heiste det hele ned på bakken, slik at vi kunne utføre vår jobb på 
trygg grunn. Jobben som ble gjort med dreietårnet i Observatoriet 
fra første halvdel av 1800-tallet, varte i  fire år - 2007 til 2011. - I løpet 
av denne tiden ble det utført alt fra murer-arbeid til restaurering og 
rekonstruksjon av nøkler og låser, minnes Vidar Myhre.
- Observatoriet er nå ett av få slike som fortsatt fungerer. I dag er det 
skole i det spesielle bygget. - Men før i tiden, i riktig gamle dager, var 
det Oslo som var nullpunktet for tidsregningen. Det som vi i dag kal-
ler Greenwich-time var Oslo-tid i gamle dager, forteller Myhre. 

Det  omfattende restaureringsarbeidet bød på en rekke utfordrin-
ger.  I slike tilfeller kommer  Myhres mangslungne bakgrunn til sin 
rett. Låsesmeden har lang fartstid som filolinist. Med bakgrunn fra 
blant annet Kringkastingsorkesteret, hvor han ga seg i 1994. Myhre 
trakterer fortsatt fiolinen. Men da i mer private sammenhenger. Eller 
som innleid i forbindelse med begravelser og annet. 

- Det kommer godt med å ha kunstnerisk innsikt når man skal 
utføre praktiske ting av slik art, forteller mannen med en svært så 
innholdsrik CV. 

FINNER BESTE LØSNING: Man møter 
på mange utfordringer i dette yrket. 
Ofte krever jobben mellom 80 til 100 
timer for å sette hele dørmiljøljøet 
tilbake i skikkelig stand. Her er 
Vidar Myhre iferd med å råde sine 
medarbeidere til hva som er mest 
hensiktsmessig for å løse utfordingene 
med de gamle dørene i oppgangen 
inne i bygården ved Grünerløkka.

Han kan skilte med  utdannelse både som agronom og svakstrøm-
selektro. I tillegg til utdannelse som tømrer,  med stilhistorie skal vite. 
- Jeg har også jobbet som smed, legger låsesmeden til. 

ETTERTRAKTET
Arbeidsmengden ser ikke ut til å avta.
- Nei. Så absolutt ikke. Vi holder på flere steder samtidig. Såvidt 
meg bekjent er vi ganske alene om drive med dette, så det mangler 
ikke på etterspørsel, smiler Myhre. 
Og skynder seg å legge til:

Men rike blir vi nok ikke. Kvaltitetsarbeid lønner seg bare for kun-
dene, avslutter 66-åringen. 



11 / 02.2018BEWEGUNG MIT SYSTEM

TROVERDIG  
SIKKERHET

Dørteknologi | Automatiske dørsystemer | Vindusteknologi | Sikkerhetsteknologi

GEZE Røykventilasjonløsning – En enkel løsning for trappehus og små brannceller.

Er du en beslagsbeskriver, designer av nye bygninger? Eller jobber du med å oppgradere brannsikkerhet på et 
eksisterende bygg, hvor du har et trappehus eller en liten branncelle. Da trenger du et system for røykventilasjon i tilfelle 
brann. Med GEZEs konsept for små brannceller får du en moderne, pålitelig og elegant løsning, med den anerkjente 
tekniske GEZE kvaliteten. Våre fleksible løsninger som dekker alle bygningskrav kan bestå av opptil 3 vindusmotorer,  
hvor valget av vindusmotor er avhengig av vinduets utforming. Systemet er tilgjengelig med en rekke tilbehør.

Løsningen består vanligvis av:
• Aktiveringspanel GEZE FT4 for manuell aktivering
• Trappehus sentral GEZE THZ
• GEZE Slimchain vindusmotor

GEZE Norge | Industriveien 34 | B2072 Dal | www.geze.no

180615_ANZ_Staircase_Scandinavia_A4_NO.indd   1 15.06.2018   15:01:51
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Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

www.boyesen-munthe.no

Kort- og kodeleser i samme enhet
• Kompaktmodell A66 er enkel å installere

• De fleste EM og Mifare brikker kan beny�es 

• Inn�l 500 brikker kan beny�es i  A66 direkte 

• Fungerer som kodelås med inn�l 10 koder

• Programmeres fra tastaturet vha. displayet

• Norsk språk i displayet

• Tidsur m/3 skjema for styring av koder/funksjoner

• Innebygget mo�ager for Axema 4K håndsender

• Innebygget mikrofon og høytaler

• Svært kra�ig kapsling som tåler de fleste miljøer

Kan oppgraderes med dørsentral og utstyres med 
moduler for porttelefoni, motorlås-  og alarmstyring. 
A66 kan da bygges ut til et fullskala adgangskontroll-
system VAKA med inntil 1000 lesere.

Vi har også andre Axema produkter som:
• Kompaktmodell A04 kodelås m/3 koder

• Lokal døralarm UDR Plus 

• EM-brikker

• Strømforsyninger
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ELF Convention i Porto 2018

TEKST ANNE LINE M. SAGBAKKEN

Fra 24.- 27.mai var det ELF Convention i byen Porto i Portugal.

Porto er Portugals nest største by etter 
Lisboa og ligger nord i landet ved utløpet 
til elven Douro. Som havneby er Porto en 
by med mye sjøfart og tilvirkningsindus-
trier. I området øst for byen, ved bredden 
av Douro produseres sterkvinen portvin. 
Portos historiske sentrum kom med på 
 UNESCOs Verdensarvliste i 1996.

Apeccs, den portugisiske låsesmedforeningen hadde gjort en god 
jobb med organiseringen av kongressen. Til sammen var det ca. 
1.200 registrerte deltagere, og på Gala middagen lørdag kveld var 

det drøyt 200 tilstede. Gala middagen ble arrangert i en av vinkjel-
lerne hvor den berømte portvinen modnes. Det var mulighet for 
omvisning og prøvesmaking i forkant av middagen.

Fredag formiddag var det nordisk møte med alle de nordiske 
foreningene tilstede. Dette er et viktig fora hvor aktuelle saker i de 
forskjellige landene tas opp og diskuteres og erfaringer utveksles.

Lørdag formiddag var det styremøte i ELF og Hans Weissenböck 
fra ARGE (The European Federation of Associations of Locks & 
Builders Hardware Manufacturers) holdt et innlegg om ARGE og 
GDPR – den nye personvernforordningen som man nå må for-
holde seg til.

Vi hadde også besøk av en representant fra Australia som fortalte 
om utdanningsopplegget de har fått til for låsesmeder i Australia, 
med støtte fra staten. 

Den danske låsesmed foreningen har fått laget noen fine filmer, 
den ene ble vist under ELF styremøtet og den er også tekstet på 
engelsk. Veldig bra – se gjerne på låsesmedeforeningen.dk
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Startet med alarm og sikkerhet  
- utvidet med lås og beslag

Vokser og trives
- Vi startet opprinnelig med Sikkerhetsløsninger for bedrifter, men det bal-
let på seg og lås og beslag leveransene økte mer og mer, ved siden av 
sikkerhet. Så i 2015 ekspanderte vi med egen forretning og full satsing 
på Lås og Beslag i Harstad, slik at vi nå tilbyr alle tradisjonelle tjenester 
man kan forvente av en låsesmedbedrift, forteller Jens Christian Helge-

sen som startet det hele i 2010. 

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

FIRMAPROFIL
SECURINORD

OFFENSIV GJENG: Her er Securinord-karene fotografert på Lillehammer i forbindelse med 
Låsesmedtreffet i januar. Fra venstre: Montørene Lars-Petter Kampen og Håkon Jørgensen. Eier og 
daglig leder Jens Christian Helgesen,  Driftsleder Terje Karoliussen og prosjektleder Tobias Bengs.
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I dag leverer Harstad bedriften sikkerhets-
løsninger til både næringslivet og privat-
personer i store deler av Nord-Norge. Med 
utgangspunkt i Harstad tar de på seg opp-
drag over fylkesgrensene - fra Bodø i sør til 
nord for Tromsø i nord. Lofoten og Vester-
ålen inngår også i deres nedslagsfelt. 

HØY AKTIVITET
SecuriNord ser veldig lyst på fremtiden. Det 
skjer mye i landsdelen. Blant mye annet er 
det ny flyplass på trappene i Evenes. Dette 
er av stor betydning for hele regionen. Med 
masse ringvirkninger. 
- I tillegg er det jo en formidabel satsing på nye 
skoler.  og byggevirksomheten går for fullt, slik 

at vi har masse prosjekter å henge fingrene 
i, forteller driftssjef Terje Karoliussen som har 
lengst fartstid i lås bransjen i bedriften.
Han kan ramse opp flere flotte prosjekter de 
har vært med på. Blant annet Harstad nye 
skole. Og ikke minst Bodø Tverrlandet skole. 

PROSJEKTER 
Med seg på laget har de også en krumtapp 
når det gjelder satsningen på prosjekter. 
Prosjektleder Tobias Bengs kom hit til lan-
det i 2010 og etterhvert er tyskeren blitt en 
meget viktig mann for Securinord.
- Han er viktig for oss idet mengden av pro-
sjekter øker, og alle disse vokser jo i omfang 
også, sier Karoliussen. 

Når de også kan skilte med å være 
 Dormakaba -partner føler de at de står godt 
rustet. 
- Vi er glad for dette samarbeidet. For våre 
kunder er det veldig betryggende å vite at 
vi kan levere alt man trenger når det gjelder 
det vi stiller opp med fra vår bransje, sier 
Karoliussen videre. Vi har også andre gode 
leverandører som Boyesen & Munthe.
Securinord har også en betydningsfull ram-
meavtale med Forsvarsbygg i Hålogaland 
regionen. 

VOKSTE RASKT
Det gikk ikke lang tid etter at de ekspan-
derte i 2015 til de måtte hyre inn mer mann-

HJERTET: Fra butikken i Harstad driver Securinord sin utstrakte virksomhet 
i store deler av Nord-Norge. De har bygd om butikken en gang for å lage 
nye kontorer, men innser de trenger mer plass for lager i fremtiden.

Med EKOM autorisasjon kan de ta hele jobben med 
adgangskontroll. Her monteres strømforsyning med 
backup og alarm til de elektroniske låsene.

NOK Å HENGE FINGRENE I: Gutta i 
Securinord jobber masse med prosjekter, og 
har mye å gjøre. Ikke rart det er god stemning. 
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skap. De telte tre i 2015 - i dag 
teller de åtte. I samme peri-
ode har de mer enn tredoblet 
omsetningen. Fra tre til ti milli-
oner. Nå er de på jakt etter flere 
folk. 
- Vi er klare for det meste vi. 
Vi har som nevnt ansatt fem 
montører siden 2015, og økt 
omsetningen betydelig. Dette 
gjør at vi er på jakt etter flere 
ansatte. Fortrinnsvis ser vi etter 
låsesmeder  med elektrobak-
grunn. Men det er ikke lett, smi-
ler sjefen sjøl, Jens Christian 
Helgesen.

Han og hans menn setter sin lit til at alle entre prenørene i regionen, 
Stat og Kommune - samt Forsvaret, og ikke minst privatmarkedet 
vil sørge for at de får mer enn nok jobb til å holde hjulene i gang 
fremover.
Vi satser på god service, rask responstid og ikke minst er vi kon-
kurransedyktige på pris. Vi leverer god faglig kompetanse i mar-
kedet. – SecuriNord ble tatt opp som NL medlem i 2017 og Terje 
Karoliussen er personlig medlem i foreningen. Vi ble også kåret til 
gasellevinner 2017 av Dagens Næringsliv.

Lokalet de leier i sentrum ble for lite og behovet for noe større 
meldte seg raskt. Det å finne andre passende lokaler i  Harstad 
var ikke lett. Da det gamle bygget til Låsservice kom for salg var 
valget enkelt. Jens Christian Helgesen kjøpte bygget av Ståle 
Raa, og 1.1.2019 flytter SecuriNord inn i de nye lokalene. Dette 
var en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss sier Helgesen.

ARBEIDSSTOKKEN: Her er de ansatte samlet på ett brett. 
Fra venstre: Pawel, Lars Petter, Terje, Tobias, Håkon, Jens 
Christian og Marcin.1.april ansatte de en ny mann – Andreas.

Unocode 199

Prisgunstig!

• Prisgunstig 
Unocode med 
slipebakk og bakk 
med optisk leser  
for å dekode 
nøkler.

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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Flere av våre kunder har etterspurt Halogenfri kabel 
med spesifikke farger. Vi har derfor tatt inn til lager en ny 
skjermet halogenfri kabel LSZH 8 x 0,22mm2, K3122, med 
fargekoder etter DEF-STAN 61.12:

Art. nr Betegnelse
K3122  KABEL 8-LEDER LSZH (8x0,22) SKJERMET HALOGENFRI, BUNT À 100M HVIT 

Vårt øvrige kabelsortiment  er med fargekoder som før:
K3100 KABEL 4-LEDER (4x0,22) USKJERMET ESKE À 100M HVIT
K3101 KABEL 6-LEDER (6x0,22) USKJERMET ESKE À 100M HVIT
K3102 KABEL 8-LEDER (8x0,22) USKJERMET ESKE À 100M HVIT
K3110 KABEL 4-LEDER (4x0,22) SKJERMET ESKE À 100M HVIT
K3111 KABEL 6-LEDER (6x0,22) SKJERMET ESKE À 100M HVIT
K3112 KABEL 8-LEDER (8x0,22) SKJERMET ESKE À 100M HVIT

  

Ny halogenfri skjermet kabel K3122 8x0,22 LSZH 
med fargekoder i henhold �l DEF-STAN 61.12
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Låsesmedtreff 

2019
1.oktober åpner påmeldingen, men kursoversikt sendes alle 
medlemmer og samarbeidspartnere en uke før slik at alle er 
forberedt på hvilke kurs som går de forskjellige dagene.

Arrangementet finner som vanlig sted på Scandic 
Lillehammer Hotel.

24. – 27.januar ønsker vi velkommen 
til Låsesmedtreff på  Lillehammer igjen.
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Nexus’ Smart ID løsning tilbyr effektiv og sikker håndtering av identiteter. Fra 
ID-kort bestilt online til toppsystem som integreres i eksisterende infrastruktur 
– velg akkurat det du trenger. Løsningen hjelper deg med GDPR compliancy. 
Kontakt oss gjerne så hjelper vi deg å kartlegge dine eller dine kunders behov.

Livssyklushåndtering av sikre 
identiteter – Smart ID

nexusgroup.com     Tlf 67 11 90 00

Fagarbeider logistikk

SALTO Systems AS ansetter 1 ny KAM

GEZE ønsker våre nye kollegaer 
velkommenHos Certego Haugesund har Aina Elise 

Paulsen nylig gjennomført fagprøve i logis-
tikkfaget. Selv om hun var litt nervøs selv, så 
var aldri kollegene i tvil om at hun ville bestå. 
Og det gjorde hun, MEGET GODT! Da van-
ket det gave fra arbeidsgiver, Certego, og 
kake fra kollegene.

Aina Elise er lageransvarlig hos Certego og 
er en stor ressurs for sine kolleger i Hauge-

sund. «Jeg har flere ansvarsområder, men lager og logistikk er noe 
jeg trives med» sier hun. Arbeidsgiver har lagt til rette for opplæ-
ring i bedrift med sikte på fagbrev, mens Aina har selv lest fagteori 
på fritiden.
«Det å holde orden på alle varer inn og ut, samt lagerverdier etc. 
krever ganske god kontroll.» sier avdelingsleder Kjetil Saltveit. 
«Aina er veldig systematisk og nøyaktig og må være litt streng med 
oss andre innimellom» mener Kjetil. Han setter allikevel stor pris på 
at hun er med på å holde resten av gjengen litt i ørene når det gjel-
der lager og logistikk. 

Avdelingen i Haugesund har nå 9 fag- og svennebrev, samt 1 mes-
terbrev blant sine 11 ansatte. 

Tore Ludvigsen
Prosjektrådgiver
I februar startet Tore Ludvigsen som prosjek-
trådgiver i vårt norske team. Med utgangs-
punkt fra kontoret på Dal, vil Tore sitt fokus 
være kunder i det foreskrivende ledd, hvor 
han er klar til å supportere med den beste 
rådgivning omkring GEZEs produkter og 
helheten omkring prosjektplanlegging. Tore 
har mange års erfaring fra låsbransjen og er 

velkjent både av kunder og partnere. Med sitt alltid gode humør og 
vennlige smil, gleder Tore seg til å supportere kunder og partnere 
i hele landet.

Andreas J. Jørgensen
Montør
I januar startet Andreas J. Jørgensen som 
montør i vårt norske team. Med utgangs-
punkt fra kontoret på Dal, er Andreas klar til å 
ta serviceoppgaver så vel som prosjekt instal-
lasjoner. Andreas har mange års erfaring fra 
låsebransjen  og har tidligere installert og pro-
sjektert GEZE produkter i andre firmaer. 

SALTO Systems fortsetter å vokse. Nå 
ansetter vi en ny Key Account Manager. 
Jan Christen Danielsen, med kallenavnet 
Bulle, er ansatt som Key Account Mana-
ger med plassering på SALTO Systems 
AS hovedkontor i Jessheim.

Jan Christen er 52 år og fra starten utdan-
net grafisk designer. Han har jobbet med 
eget selskap, og som salgssjef og daglig 
leder innen grafisk produksjon. Han kom-

mer fra dormakaba der han har jobbet siden 2011 som både lås-
konsulent, markedsansvarlig og som Key Account Manager innen 
adgangskontroll og elektroniske nøkkelskap. Fra midten av 2016 
hadde han hovedansvaret for budsjett, salg og kundebehandling 
mot dormakaba partnere.

Jan Christen begynte i SALTO Systems 2. mai i 2018 og gleder seg 
veldig til å få være med på å gjøre SALTO sine produkter til de for-
trukne produktene innen adgangskontroll.

For mer informasjon: www.saltosystems.no 
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For de tøffeste miljøene!
ASSA 960

Testet i over et år, blant annet på:

Li skole  
 

«Unge mennesker skaper et tøft miljø hvor 
det blir hengt i dørene og de smelles igjen 
med kraft. Dørene har tålt julingen!»
 
-Ole, montør

Nye ansatte i Nordic SecurityNy låsesmedsvenn

Stian Tofte, ansatt som servicetekniker hos Ingeborg Beslag og 
Låssystemer tok svennebrevet i låsesmedfaget i vår. Her i midten 
sammen med representanter fra Prøvenemnda.

Vi gratulerer!

Cathrine Pfeuti er ansatt som 
Låssystem/Butikk ansvarlig. 
Hun har lang erfaring fra 
systemavdelingen hos Dorma og 
kommer sist fra Boyesen & Munthe.

Kjetil Byman er ansatt som ny 
Daglig Leder. Han har 30 års 
erfaring fra lås- og beslagsbransjen 
fra blant annet TrioVing, Dorma og 
Norsk Nøkkelservice/SogD.

02.2018 / 19
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LEVERANDØRPROFIL
BESLAGSBODEN

Beslagsboden har igjennom årene bygd opp et av Skandinavias 
bredeste sortiment av dekorative beslag. Firmaet har sitt opphav gjennom 

baderomsinteriør-leverandøren Smedbo AB fra Helsingborg i Sverige.

Fra tradisjonell messing til ny moderne design

Tilbyr begge deler

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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For omkring 30 år siden - på slutten av 
1980-tallet -  så Beslagsboden dagens lys. 
Grunnen var at Smedbo dengang kun til-
bød produkter i massiv messing. Beslags-
boden ble dannet for å levere produkter i 
andre utførelser og i andre materialer. - 
Etterhvert som tiden og moten skred frem 
ble sortimentet utvidet på en rekke områ-
der, dermed så Beslagsboden dagens lys, 
utdyper selskapets salgssjef Lars Persson. 

NL-SAMARBEIDSPARTNER FRA 2017
Beslagsboden ble NL samarbeidspartner i 
2017. I Norge teller de tre ansatte selgere. 
De mener å ha en fordel ved at de repre-
senterer det Skandinaviske designspråket. 
- Absolutt. I tillegg vil vi fremheve våre flotte 
og selgende forpakninger også. Det er ikke 
bare det som er inne i forpakningen som 
er nydelig. Innpakningen vil gjøre forhand-
lernes butikker enda penere, reklamerer  
Endre Gilstad. Og smiler elegant. 

 UTE OG INNE
- Vi leverer beslag til bruk for hele hjemmet. 
Vi er i tillegg stolte av å kunne tilby et av 
markedets bredeste sortiment av dørvri-
dere/dørhåndtak til innedører. Våre design 
håndtak inkluderer modeller i messing, 

aluminium, rustfritt stål, samt en mengde 
håndtak i zink som er overflatebehandlet i 
mattbørstet krom og polert krom. Dørhånd-
tak og dørvrider til ytterdør finnes med for-
skjellige overflatebehandlinger. En del dør-
vridere er  ergonomisk utformet for best 
mulig gripevennlighet, forteller Norge-sjefen 
Endre Gilstad.

- Vi vil også fremheve vårt flotte utvalg i 
både nytt og gammelt design. Ønsker du 
å supplere i hjemmet med produktserier vi 
solgte for 20 år siden, så er de fortsatt i vårt 
sortiment, forteller salgssjef Lars Persson til 
Låsesmeden da vi møtte de på deres utstil-
ling under Låsesmedtreffet på Lillehammer 
i januar.

Til utebruk finnes husnummer, ringeklokker, 
dørhammere, samt dørvridere til ytterdører 
som nevnt. Til innemiljøet tilbyr de kroker, 
kroklister, knotter, skuffehåndtak og et for-
midabelt utvalg i dørvridere til innedører. Til 
badet har de et bredt utvalg av baderoms-
tilbehør, og sist men ikke minst, nevnes 
Beslagsbodens sortiment av selvklebende 
kroker og toalettpapirholdere.
- Vi kan se tilbake på en fantastisk utvikling 
med jevn økning år for år, forteller Persson.

ETT FIRMA - TO MERKEVARER
Beslagsboden har sitt utspring i den sven-
ske produsenten og leverandøren Smedbo 
AB som har sitt hovedvirke i Helsingborg. 
Smedbo er en dominerende aktør i Skandi-
navia når det gjelder baderomsinteriør. 

Smedbo er i dag markedsledende i Skandi-
navia og en viktig aktør i Europa.
Suksessen er basert på et langt og omfat-
tende utviklingsarbeid med kvalitet i fokus, 
men også med vern om den klassiske 
skandinaviske designen som produktene 
representerer.
Smedbo tilhører en eksklusiv gruppe produ-
senter som gir 10 års garanti på nesten alle 
sine produkter.

I BARE MESSINGEN
De fleste innredningsdetaljene og produkt-
komponentene i Smedbos baderomsserier 
produseres i massiv messing. Produksjo-
nen av messing tok til i Sverige på 1600-tal-
let, og messing ble da først og fremst brukt 
til smykker og pyntegjenstander.

Skultuna Messingsbruk ble etablert i 1607 
av Karl IX, Gustav Vasas yngste sønn. Karl IX 
visste at gjenstander av messing ble ansett 

SVENSK OPPHAV: I Norge er det nå 
tre ansatte i salgsapparatet. Her er fra 
venstre: Arvid Olsen, Endre Gilstad, 
Steffan Hals sammen med salgssjef for 
hele Skandinavia,  Lars Persson.

TRADISJON: De kan fortsatt levere produkter som er laget da designet var noe 
annerledes i preget. Som disse dørvriderne i massiv messing. 

SERIØSE AKTØRER: Her smiler Endre Gilstad sammen med salgssjef  
Lars Persson på deres stand under messen på Lillehammer. 
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som verdifulle og var svært ettertraktet ute i Europa. Med 
inntektene fra den nye messingproduksjonen skulle Karl 
IX betale for faren Gustav Vasas og den eldre brorens Erik 
XIVs tidligere militære bravader.
Messingproduksjonen i Skultuna ble startskuddet for en 
lang og sterk håndverkstradisjon der messingens unike 
egenskaper ble utnyttet. 

SERIØS
Firmaet anser seg selv som en meget troverdig leverandør.
- Ja - vi føler vi blir oppfattet som en meget seriøs aktør. 
Vi er en faghandel leverandør av dekorative beslag og 
baderomsinteriør, sier Endre Gilstad. 
Med sitt produktspekter mener de at Låsesmedene kan 
ha god nytte av deres varer. 
- Vi kan så absolutt være med å heve look´en på utstillin-
gene hos forretningene i bransjen, avslutter Gilstad. 

FAKTA OG HISTORIEN 

En leverandør - To merkevarer: 
SMEDBO AB og BESLAGSBODEN 

SMEDBO AB ble grunnlagt i 1967.
BESLAGSBODEN så dagens lys på slutten av 1980-tallet. 

Beslagsboden er kun å finne i Skandinavia og har vært på "egne 
ben" i Norge siden 2005. Smedbo er representert i 38 land med over 
50 ansatte. Hovedvekten er Skandinavia med representasjon også i 
England, Irland, Tyskland, Sveits, Østerrike og Tsjekkia. Også i USA 
har de kontor. Firmaet omsetter årlig for omkring 200 millioner SEK. 

Den lille familiebedriften Smedbo ble etablert i 1967, i en periode 
da mange mennesker følte behov for å skape et vakrere baderom. 
Hos Smedbo skjønte man baderommets betydning. Det hele 
startet i 1966. Salgssjefen hos et stort fryseri i Helsingborg var 
på jakt etter julegaver da han får en idé: lysestaker i smijern! En 
smed blir kontaktet. En forretningsidé var født, og snart begynte 
bedriften å produsere husnumre i smijern. Salgssjefen gjorde ganske 
helomvending og startet en metallbearbeidingsbedrift med det 
idylliske navnet Smedbo Gård.

Slik gikk det til at Smedbo presenterte baderomsserien Herrgård. 
Dette var en serie innredningsdetaljer og dekorative beslag i 
massiv messing som var spesielt tilpasset baderom. Med en 
skandinavisk inspirert design ville Smedbo forene messingens 
skjønnhet med kvalitet og håndverkstradisjoner. Baderomsserien fra 
Smedbo ble svært populær i svenske hjem. I dag selges Smedbos 
baderomsserier over hele verden.

Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

www.boyesen-munthe.no

Koblingsskap for 10 til 30 par. 
S2 plinten er en gjennomkoblet LSA-plint - Skruplint
(2,5 mm2) nummerert 1 - 20. Svingbar skapdør
utstyrt med myntlås og holder for enkel dokumentasjon.
Forberedt for sabotasjebryter. Modulært konsept.
• Enkel installasjon med “løs” grunnplate med plintholder
• S2 skruplint 2,5 mm2 har god kapasitet til flere 0,22mm2 ledninger
• God plass for kabler og feste av kabler
• Utstyrt med egen jordingsklemme
• Holder for koplingsskjema i døren
• Mål i mm: H=170, B=140, D=76
• IP 30
• Kan utstyres med inntil 3 stk S2 10 pars plinter
• Hjelperele 24VDC, 2x2veksel, kan settes inn på en av plintplassene
• Andre relemoduler 12V, AC/DC kan leveres
• Kan utstyres med sabotasjekontakt
• Kan utstyres med nøkkellås i skapdør
• S2 plint kan også leveres som skruplint/skruplint og LSA/LSA
  

NY GRENSESNITTBOKS 30PS2 (10-30 par)
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FRA HUSNUMRE TIL BADEROMSINTERIØR: Og dørvridere 
både inne og ute, er blant varene i sortimentet til Beslagsboden. 

DIGITALT LÅSSYSTEM. 
UTEN BATTERIER. 
UTEN BEKYMRINGER.
iLOQ er verdens første digitale låssystem som 
genererer sin egen strøm når du setter nøkkelen i 
sylinderen. Verken nøklene eller sylindrene trenger 
batterier eller kabler. De er også mekanisk identiske, 
noe som forenkler logistikken. iLOQ gir enklere og 
sikrere håndtering av autorisasjoner enn det som 
er mulig i mekaniske låssystemer. Vedlikeholds- 
og levetidskostnader er betydelig lavere enn i 
batteridrevne elektromekaniske låssystemer eller 
mekaniske låssystemer.

DIGITALT LÅSSYSTEM. 
UTEN BATTERIER. 
UTEN BEKYMRINGER.

www.iLOQ.com

iLOQ Norge AS   norge@iLOQ.com   
Tel. 484 09 008 / 45 91 41 61
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DIGITALT LÅSSYSTEM. 
UTEN BATTERIER. 
UTEN BEKYMRINGER.
iLOQ er verdens første digitale låssystem som 
genererer sin egen strøm når du setter nøkkelen i 
sylinderen. Verken nøklene eller sylindrene trenger 
batterier eller kabler. De er også mekanisk identiske, 
noe som forenkler logistikken. iLOQ gir enklere og 
sikrere håndtering av autorisasjoner enn det som 
er mulig i mekaniske låssystemer. Vedlikeholds- 
og levetidskostnader er betydelig lavere enn i 
batteridrevne elektromekaniske låssystemer eller 
mekaniske låssystemer.

DIGITALT LÅSSYSTEM. 
UTEN BATTERIER. 
UTEN BEKYMRINGER.

www.iLOQ.com

iLOQ Norge AS   norge@iLOQ.com   
Tel. 484 09 008 / 45 91 41 61
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Stadige oppkjøp og endringer 
av konstellasjoner i låsbransjen 
er nesten blitt hverdagskost. 
Men hvorfor velger man å 
selge eller slå seg sammen 
med andre aktører?

- Skulle man virkelig selge familiebedriften 
og livsverket?, Det var et stort steg, innrøm-
mer Per.
- Så ble spørsmålene: 
- Hvem vil man passe best inn hos, med vår 
filosofi som vi har bygget opp gjennom årene.
- Vi ville være med å videreføre dette.  Å 
videreføre vår identitet, var viktig for oss, 
forteller Per.

PRIS?
Han legger ikke skjul på at også andre ting 
spilte inn: 
Ikke minst hva de skulle få igjen for bedrif-
ten. I kroner og øre. Det valget ga seg selv, 
for Bugten medgir at Prosero hadde det 
beste tilbudet. 
- Men det var til syvende og sist ikke det som 
var avgjørende, skynder han seg å legge til. 

VILLE VÆRE MED VIDERE
Andre tanker var nemlig vektet viktigere. 
Som: 
- Er det like greit å selge alt, og bare være 
en ansatt?
- Ønsker vi å være med og bygge videre på 
det vi har skapt?, var blant de mest sentrale 
spørsmålene.
- Vi valgte å gå for det siste. Dermed ble 
vi med investeringsselskapet Valedo som 
dannet Prosero Security Group AB. De kjø-
per opp låsesmeder og alarmselskaper i 
Norge og Sverige. 

Grunnen til dette valget oppsummerer Bug-
ten slik: 
- Vi - som de første som ble med - fikk lov 
å forme gruppen fordi vi var fagpersonene.
- Deres plan var å vokse og bli større. Her 

IKKE LENGER BUGTEN OG HAVRESEKKEN: 
Per Bugten  og broren Stein har ikke lenger bukten 
og begge ender i tradisjonsrike Låshuset (Larsen) i 
Oslo sentrum. I fjor kom de på andres hender. Men 
både han og broren er med og leder bedriften videre 
inn i fremtiden. I samme ånd som tidligere. Det var 
avgjørende for salget. 

- Derfor solgte vi
Bugten forteller om salget av Låshuset

var det ingen tanker om å dele opp - eller 
slå sammen. 
- Vi ble invitert til å investere i gruppen. 
Dette gjelder også våre ansatte.
- De virket veldig ryddige og profesjonelle, 
og hadde dannet samme type selskaper 
tidligere, med godt resultat.
- De gjør en solid og grundig bakgrunns-
sjekk, som gjør at vi alle får de beste for-
utsetninger for å vokse videre og lykkes i 
fremtiden. 

Og med dette ble valget om både salg 
og fremtid enkelt for Bugten-karene og 
Låshuset. 

- Vi hadde kommet til et punkt hvor tiden 
var inne for å gjøre endringer. Bransjen er 
i rivende utvikling. Det å bli en del av noe 
større synes stadig viktigere. Samtidig kom 
det nå inn eiere som viderefører Låshuset 
i vår ånd, oppsummerer Per Bugten. Han 
og broren Stein er dermed fortsatt ledere 
for den tradisjonsrike, moderne og frem-
tidsrettede låsesmedbedriften midt i Oslo 
sentrum. Låshuset er kanskje den eldste i 
bransjen - av sitt slag. Men nå står de alstå 
enda bedre rustet for fremtiden.

Brødrene - og Steins sønn Geir Espen,  har 
alle planer om å jobbe resten av sitt yrkes-
aktive liv i den tidligere familiebedriften. Alle 
ansatte er også med. 

Andre NL medlemsbedrifter som også er 
en del av Prosero Security er Låsesmeden 
Tromsø og Beslag Consult i Trondheim, 
Bodø Sikkerhet & Lås, og Romerike Låsser-
vice på Strømmen. (red.anm.)

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Per og Stein Bugten ble en av mange som 
tilslutt solgte familiebedriften. Her forteller 
Per hva som skjedde da Låshuset i fjor kom 
på andre hender. 

MODNINGSPROSESS
- Fra tid til annen har det vært noen på 
døren med spørsmål om man har tenkt å 
selge. Dette har ikke vært i tankene, før nå 
i de senere år. Ettersom dette har modnet, 
ble tanken ikke helt utenkelig lenger, forkla-
rer Per Bugten. 

En hovedgrunn til at de etterhvert «myk-
net», var at det stadig dannes grupper og 
kjeder som er mer eller mindre landsdek-
kende. Og ikke minst sterke. 
- Tankene våre begynte å spinne rundt 
hvorvidt man som liten enslig kunne følge 
med i tiden og holde følge med disse grup-
peringene. Ikke minst med tanke på sen-
trale landsdekkende avtaler etc., forteller 
Per Bugten. 
Derfor ble de også etterhvert - sakte men sik-
kert - litt mer bekvemme ved tanken på salg. 
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EKEY -  Din finger er nå din nøkkel
Like unik som et fingeravtrykk har EKEY over 15 år utviklet produkter 
og løsninger som er meget innova�ve og revolusjonerende i hele 
bransjen. EKEY produkter er av meget høy kvalitet - for å sikre seg at 
du som kunde all�d skal være fornøyd hvis du velger en løsning fra 
de. Enten det er et kodepanel eller en fingeravtrykkslås. 

- Si velkommen �l en nøkkelfri hverdag
- Produktene er meget velegnet for norskt klima
- Passer alle typer inngangsdører
- Brukervennlig for brukere i alle aldre ( 6år +) 
- Et flo� designelement ved inngangsdøren
- Med mulighet for lagring av en rekke koder/ fingeravtrykk

T-BOX  verdens beste verktøykasse
Endelig er den her igjen. Sørg for å bes�lle denne prak�ske 

verktøykassen ved å sende epost �l ordre@sogd.no

PERFEKT FOR ALLE HÅNDVERKERE
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  Én lås - alle muligheter: tilgang via bluetooth, kort, brikker
• Offline løsning – kan tilkobles adgangskontroll

• Software som åpner for bruk fra alle distributører 

• Ekstern nødstrømstilkobling 

• Opptil 20 brikker per dør

•  En ny hverdag for styreleder,  
vaktmester og beboere!

Nå med bluetooth!
ADVANCE  
postkasser: 
• Robust  
• Kompakt  
• Trygg  
• Formfin

postkasse.no

Nyheter fra Boyesen & Munthe
Vi har nå tatt frem første del av vårt sortiment av 
standardsylinder under vårt eget varemerke B&M.

Det omfatter oval sylinder 2237 i messing matt, messing forkrom-
met (krom3) og messing forniklet matt samt Snowman- sylinder 
2299 i messing forkrommet (krom3). 

Alle leveres på profil tilsvarende 508 og med 3 nøkler. 

Knappvrider 2242 finnes i 24 og 32mm lengde og knappvrvider 
2241 i 32mm.

Alle varianter av 2241 og 2242 kan leveres med kundespesifikk 
logo på selve knappen (da uten B&M logo på huset).

Sylinderskilt innvendig 567 og 569 er i rustfritt stål 304 og de utven-
dige 568 i rustfritt stål 316 L. 

Overflateutførelser er matt børstet, polert (forkrommet) og ”mes-
sing matt” (PVD). Svensk variant, 561, knapp på 6 mm skilt. Pinne 

og skruer må bestilles separat. Vriderskilt 560 med høyde 6mm fin-
nes for bruk sammen med 561.  

Tilbehør er Skiltskruer, Sylinderfesteskruer, Sylinderforlengere oval 
og runde og Sylinderadapter sidefeste til bakkantfeste.
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Boyesen & Munthe kabelnytt

Kodelås og kortleser hos 
Boyesen & Munthe

EVVALokal døralarm UDR Plus

Vi har fått flere henvendelser fra kunder som ønsker andre 
farger på lederne i våre svakstrømskabler. Spesielt viktig at 
fargene rød, blå, svart og hvit er tilstede i en 8-leder kabel. 

Vi har derfor tatt fram en ny 8x0,22mm² kabel, K3122, med farge-
koder i henhold til standarden DEF-STAN 61.12 da denne synes 
å være godt etablert i vårt marked. Disse fargene er RØD - BLÅ 
- GRØNN - GUL - HVIT - SORT - BRUN - FIOLETT. Vi oppfatter 
også en økende etterspørsel etter kabel med Halogenfri kappe. 
Den nye K3122 kabelen har derfor fått Halogenfri kappe, fargeko-
der etter DEF-STAN 61.12, har folieskjerm og gunstig pris. 

Vårt tradisjonelle kabelsortiment er som før.

Vi finner det naturlig å utvide vårt produktspekter med enkle 
og kompakte kodelås og kortlesere fra den svenske produ-
senten Axema som vi har etablert et samarbeid med.

I første omgang har vi lagt til lager den enkle kodelåsen A04 som 
kanskje er markedets mest robuste kodelås. Den er samtidig enkel 
å programmere uten kompliserte menyer men egne knapper for 
dette.

Vi har også tatt inn et relativt nytt og nyskapende produkt A66. 
Dette er en kortleser, EM og Mifare, mottager for 4 kanal håndsen-
der, kan oppgraderes til å bli porttelefon da den har innebygget 
mikrofon og høytaler,  samt alarm- eller heisstyring. Programme-
res enkelt ved hjelp av et LCD-display med norsk språk valgbart.
Både A04 og A66 kan leveres for innfelt montering.

De er designet i samarbeid med svensk handicap organisasjon for 
å tilfredsstille ”Universell Utforming” med belyste siffer, lydsignal via 
høyttaler, taktil merking av 5-tasten og god luminanskontrast.

Sylinderprodusenten EVVA har ikke tidligere hatt 
noen agent i Norge og da de ønsket å finne dette falt 
valget på Boyesen & Munthe. Vi bygger nå opp vår 
systemavdeling basert på EVVA sylinderprogram. 

Mer info kommer i løpet av høsten. 
Det som er helt klart er at alt salg av låsesystem, 
sylindere og komponenter vil skje via våre forhand-
lere etter hvert som de er autorisert.

Et produkt som har fått god mottakelse i sitt hjemmemarked er den 
lokale døralarmen UDR Plus fra Axema.

UDR Plus har en rekke funksjoner for å varsle ubehørig bruk av 
rømningsdører eller interndører.

Gir varsling med lyd og lyssignal. En rekke ulike funksjonsmåter 
er innstillbare, for eksempel foralarm ved bruk av panikkbeslag og 
deretter full alar m hvis åpning av dør.

For mer informasjon www.boyesen-munthe.no
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Salto systems introduserer danalock v3: 
en smart lås for hjem og hytte
Den smarte låsen Danalock V3 inngår i SALTOs satsning på 
smarthjem i boligmarkedet. Med Danalocks elektroniske 
smartlås åpner du døren til siste nytt innenfor hjemmesik-
kerhet. Smart lås. Smart hjem. Smart liv.

SALTO Systems har i mange år levert elektroniske låser og 
adgangskontroll til helsesektoren, kommuner, privat næringsliv og 
hoteller. Med investeringen i selskapet Poly-Control tar SALTO nå 
steget inn på det private boligmarkedet.

Danalock V3 er en motorisert vrider som monteres på innsiden av 
døren og som derfor er usynlig utenfra. Hvis du vil, kan bestemte 
familiemedlemmer bruke nøkkel som vanlig. Danalock monteres 
enkelt på cirka 5 minutter. Ingen endringer på døren. Ingen kabler, 
ingen boring, ingen merker. Så laster du ned og installerer Danalock 
V3 app til mobiltelefonen din. I appen legger du inn alle de du ønsker 
skal ha adgang til ditt hjem, inkludert tilfeldig besøkende. Du åpner 
døren med samme app, så du behøver ingen nøkkel.

Hvis du ønsker, kan du også se hvem som har åpnet og låst, f.eks. 
om barna er kommet trygt hjem fra skolen. Appen tillater også 
automatisk låsing og opplåsing, noe som bl.a. er en fordel for per-
soner som ikke så enkelt håndterer nøkler.

Danalock V3 er basert på Bluetooth Low Energy (BLE), men til-
byr også versjoner kompatible med Z-Wave og ZigBee. Dette er 

plattformer som fungerer med diverse løsninger og tjenester til 
smarthjemmet.

Samtidig lanseres Danalock Universalmodul, en smart løsning for 
styring av bl.a. garasjen din via samme app.

Sikkerhet er helt avgjørende, så Danalock V3 er sikret med AES256 
krypteringsmetoder for dataoverføring og TPM (lagring).

Mer informasjon på www.saltosystems.no.

PRODUKTNYTT
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Salto systems introduserer danalock v3: 
en smart lås for hjem og hytte

Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

www.boyesen-munthe.no

Egenskaper:
• Leser nøkkelprofil
• Foreslår alternative profiler
• Oversetter
• Liger OS
• Oppdateringer online

NY NØKKELPROFIL LESER FRA KEYLINE

Camillo!
Camillo Bianchi Reader er den perfekte løsningen for å identifisere 
sylindernøkler. Takket være et enkelt identifiseringssystem og en 
7-tommers touch skjerm er prosessen enkel og rask! 
Plasser nøkkelen i sporet og Camillo vil vise de 
beste referansene til nøkkelemnet. 
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Verdens første NFC lås uten strøm eller batterier?

iLOQ fra Finland har i 10 år levert digitale låser og nøkler 
uten batterier. I mai i år lanserte de verdens første NFC-ak-
tiverte låssylinder som høster energi for å låse opp fra en 
smarttelefon.   

Det er ikke batterier eller nøkkelhull i låsen, noe som gir høy drifts-
sikkerhet i krevende miljøer. Eksempelvis har de hengelåser med 

temperaturområde fra -40 °C til +80 °C med tetthetsgrad IP68. 
Systemet administreres i en ISO sertifisert skybasert tjeneste og 
gir uante muligheter samt høy sikkerhet for kunder med desentra-
liserte bygg og installasjoner. 

For mer info se www.iloq.com eller kontakt iLOQ Norge AS på 
e-post norge@iloq.no. 
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NL årsmøte 2018

TEKST OG FOTO ANNE LINE M. SAGBAKKEN

Arve Haug fra FG Skadeteknikk hadde tatt 
turen til NL årsmøte for både å presentere 
FG, men ikke minst fortelle at NL medlems-
bedrifter fra april var FG godkjent. Det ligger 
nå en egen link fra FG Skadeteknikk sine 
hjemmesider til Foreningen Norske Låses-
meders oversikt over NL medlemsbedrif-
ter på nl-lasesmed.no. Dette er noe NL har 
jobbet med i lengre tid for å få til og vi er 
glade for at dette nå er på plass. (Se egen 
artikkel om dette annet sted i bladet).

I forbindelse med samarbeidet Foreningen 
Norske Låsesmeder har hatt med NELFO 
v/Elskolen hadde også Åge Lauritzen fra 
NELFO tatt turen til Tønsberg for å presen-

20.-22.april var det årsmøtehelg i NL på Quality Hotel Tønsberg. Det 
var en gjeng på i underkant av 40 deltagere som hadde funnet veien 

til den solfylte byen denne gangen.

tere den nye digitale opplæringsloggen i 
Låsesmedfaget.

NELFO v/Elskolen har utviklet en prak-
sislogg/opplæringslogg som NELFO og 
Foreningen Norske Låsesmeder i samar-
beid har tilpasset låsesmedfaget. Dette er 
en digital opplæringsbok som også kan 
brukes helt fra første dag på videregående 
skole og ut læretiden. Praksisloggen finnes 
også som app, både for Android og Apple 
produkter. Loggen er et veldig godt og vik-
tig hjelpemiddel for lærling, bedrift og opp-
læringskontorer. - Man får en enkel og god 
oversikt over hvilke elementer lærlingen 
har vært igjennom, tidsbruk pr element, og 

hva man mangler. Dette kommer opp både 
som diagrammer og tekst. 

Opplæringsloggen var klar til bruk for 
alle fra og med 23.april 2018. Loggen 
koster NOK 400,- pr lærling. Link til dette 
ligger på NL hjemmesider under "Nyheter".

Etter lunsj lørdag fikk vi en flott tur i Tøns-
berg med Lene Cecilie Næss som guide, 
før vi endte på Færder Bryggeri for foredrag 
og øl smaking.

Under middagen lørdag kveld fikk flere av 
våre nye medlemmer utdelt diplom for sitt 
personlige medlemskap i NL.

Hele gjengen på byvandring
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Stemningsbilde fra salen

Truls Sørensen, Jim Joar Weggersen, Knut Richard Volden og Kim Karlsen 
mottok diplomer for sitt personlige medlemskap i NL.

Unocode Pro
Nyhet!

• Ny Unocode for 
å lage nøkler 
etter kode eller 
kopiere.

• Med rustfrie 
bakker og raskere 
og stillere enn 
noen gang.

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fraAnders Hoelstad og Randy Gomez mottar Diplom for personlig 
medlemskap i NL av styreformann Knut Kildahl.
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Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

www.boyesen-munthe.no

Egenskaper:
• Dekoder og sliper standard nøkkel
• Dekoder og sliper toppfrest nøkkel
• Dekoder og sliper sidefrest nøkkel
• Gravere kode/tekst på nøkkelhode

Leveres med bakk for D12 som standard.

NY NØKKELFILEMASKIN FRA KEYLINE

Ninja Total!
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Jubilanter
50 år

Sjur Cato Skarpholt 
4. juni

Jonny Slåttvik 
6. juli

Jarl Gunnar Antonsen 
12. august

60 år
Roy Aspelund 

23. august

NL gratulerer så mye 
med dagen!

Nye medlemmer i NL

Alle fra Aker Lås og Nøkkel tok NL opptaksprøve 
og er nå personlige NL medlemmer

Heikki Bruvik AS
Låssenteret AS Fredrikstad
Låssenteret AS Halden

Vi gratulerer så mye og ønsker våre nye medlemmer velkommen!

Tok NL opptaksprøve og er nå personlige 
medlemmer. De to siste kommer begge fra 
Hardanger Glass og Lås.

30. mai

Nye firmamedlemmer og avdelingsmedlemmer

31. mai

Kristina Skogen Henrik HorsleJohn Martin Rostøl Roger Andre JensenVidar Nordli Thor Andre Aase

32 / 02.2018
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SALTO Systems AS 
63 95 40 20 
info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no

adgang

enkel smart

hjem installasjon

enkel

sikkerhet

høy

Gi adgang til familie, venner, 
håndverkere, hushjelp, osv.  
 
Helt uten å bekymre deg om 
nøkkelkopier på avveie.  
 
Se hva som skjer i appen.  

gjør
hjemmet
smartere

Låsesmeden_nr2_148x102+3mm.indd   1 15.06.2018   11.59.07

Nytt fra administrasjonen

24. – 27. januar 2019
23. – 26. januar 2020
 
Sted: Scandic Lillehammer Hotel

Kommende Låsesmedtreff

Ta gjerne kontakt med både tips og hint om 
saker på: geir.olsen@go–media.no

Geir Olsen

Journalist i Låsesmeden

Våre Samarbeidspartnere
Disse har valgt å støtte NL for å anerkjenne det aktive arbeid foreningen gjør for å fremme 
interessen for gode fysiske sikringstiltak, og dens opplæring og informasjon til sine medlemmer om 
riktig bruk og montering av utstyr og materiell.

Etter en helt uvanlig fin sommer til Norge 
å være er det igjen tid for å ta fatt på 
høstens oppgaver. 

For min del er det blant annet Låses-
medtreff 2019 med alt det innebærer av 
planlegging og ferdigstillelse. 

Det blir ny samling på Kuben i høst fra 
15.-26.oktober. Informasjon om dette 
ble sendt alle NL medlemmer og sam-
arbeidspartnere i juni.

I vår ble den nye elektroniske opplæringsloggen for låsesmedfaget ferdig-
stilt. NELFO v/Elskolen har utviklet en praksislogg/opplæringslogg som 
NELFO og Foreningen Norske Låsesmeder i samarbeid har tilpasset låses-
medfaget. Praksisloggen finnes i tillegg som app, både for Android og for 
Apple produkter. Informasjon om denne ligger på våre hjemmesider: 
www.nl-lasesmed.no, og vi håper dere vil ta i bruk loggen for deres lærlinger.

Låsesmedtreff 2019 starter torsdag 24.januar og avslutter søndag 
27.januar. Påmeldingen åpner 1.oktober med påmeldingsfrist 1.novem-
ber. Egen invitasjon med påmeldingslink sendes ut 1.oktober. Kurspro-
grammet sendes ut ca. 1 uke før påmeldingen åpner.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til det 10.Låsesmedtreffet på Lille-
hammer, med aktuelle kurs- og en flott utstilling med alle våre samar-
beidspartnere på plass.

Ønsker alle en riktig fin høst!

Anne Line M. Sagbakken
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Medlemsregister NL
FINNMARK
Locktech AS
Smibakken 8, 9515 ALTA
Tlf.: 401 05 800
www.locktech.no
E-post: post@locktech.no

Thermoglass A/S
Betongvn. 1, Pb. 2046,  
Elvebakken, 9507 ALTA
Tlf.: 78 44 36 80 
Faks: 78 44 36 99
E-post: las@thermoglass.no

TROMS
CERTEGO Tromsø AS
Tromsøysundveien16, 
9020 TROMSDALEN
Tlf.: 77 60 77 20
Faks: 77 60 77 21
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.tromso@certego.no

CERTEGO AS Harstad
Mercurveien 6
PB 3006, 9498 HARSTAD
Tlf.: 976 55 300
E-post: harstad@certego.no
www.certego.no

Dormakaba
Grønnegate 38-46, 9008 TROMSØ
Tlf.: 06866 
Faks: 77 75 39 33
E-post: butikk.tromso@dormakaba.com

Låsesmeden Tromsø AS
Stakkevollveien 51, 9008 TROMSØ
Tlf.: 45 27 80 00
E-post: post@lastromso.no
www.lastromso.no

Securinord AS
Hans Egedes gt 10, 9405 HARSTAD
Tlf.: 47 92 60 60
E-post: post@securinord.no
www.securinord.no

NORDLAND
Bodø Sikkerhet & Lås AS 
Stormyrveien 8, 8008 Bodø 
Telefon: 75 54 40 40 
E-post: post@bsl.as 
www.bsl.as

Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 NARVIK
Tlf.: 769 48 081
Faks: 769 48 083
E-post: post@hls.no

Lofoten Låsservice AS
Havnegata 13, 8372 GRAVDAL
Tlf.: 76 08 09 99
Faks: 76 08 23 20
E-post: post@lofotenlas.no

Nordland Lås & Sikkerhet AS  
avd. Bodø
Jernbaneveien 12, Rønvikleira  
8001 BODØ
Tlf.: 75 54 10 10
E-post: post@nls.no
www.nls.no

Nordland Lås & Sikkerhet AS
Halvor Heyerdahlsvei 4 
8626 MO I RANA
Tlf.: 75 15 45 55
E-post: post@nls.no
www.nls.no

NORD–TRØNDELAG
Lås & Sikring AS
Abel Meyersgt. 7, 7800 NAMSOS
Tlf.: 74 21 68 80 (1)
Faks: 74 21 68 81
E-post: firmapost@laasogsikring.no

Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 7708 STEINKJER
Tlf.: 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
E-post: firmapost@laasogsikring.no

Sikkerhet & Service Verdal AS
Neptunvegen 4C, 7652 VERDAL
Tlf.: 740 73 040
E-post: post@sikkerhet-service.no
www.sikkerhet-service.no

SØR–TRØNDELAG
Beslag–Consult A/S
Industriveien 57, 7884 TRONDHEIM
Tlf.: 72 89 67 60
Faks: 72 89 67 61
E-post: firmapost@beslag–consult.no

CERTEGO Trondheim AS
Ladeveien 13, PB 327 Lade, 
7440 TRONDHEIM
Tlf.: 73 80 65 50
Faks: 73 80 65 70 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.trondheim@certego.no

Dormakaba
Ingvald Ystgaardsvei 23 
Postboks 4053 Angeltrøa, 
7457 TRONDHEIM
Tlf.: 06866
Faks: 73 89 30 01
E-post: butikk.trondheim@ 
dormakaba.com 

System Sikring A/S
Klæbuvn. 138 Postboks 2998, 
7438 TRONDHEIM
Tlf.: 73 82 07 30
Faks: 73 94 53 10
E-post: firmapost@systemsikring.no

MØRE OG ROMSDAL
Låssenteret AS Kristiansund
Nordmørsveien 71A,  
6517 KRISTIANSUND N
Tlf.: 417 00 070 
E-post: kristiansund@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Låssenteret AS Molde
Fannestrandvegen 55, 6415 MOLDE
Tlf.: 417 00 060
E-post: molde@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Låssenteret AS Ulsteinvik
Storehølvegen 21, 6065 ULSTEINVIK
Tlf.: 417 00 040
E-post: ulsteinvik@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Låssenteret AS Ålesund
Brusdalsvegen 169, 6011 ÅLESUND
Postboks 7707, 6022 ÅLESUND
Tlf.: 417 00 050 
E-post: alesund@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Låsservice Ålesund AS
Postveien 13, 6018 ÅLESUND
Tlf.: 70 16 10 00
Faks: 70 16 10 91
E-post: firmapost@laseservice.no

SOGN OG FJORDANE
GARDIT Lås og Sikkerheit AS
Øyane 4, 6770 NORDFJORDEID 
Tlf.: 41 00 70 00
E-post: post@gardit.no 

HORDALAND
CERTEGO Bergen AS
Fabrikkgt. 3, Postboks 2497,
5059 BERGEN
Tlf.: 55 38 93 00
Faks: 55 38 93 01 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.bergen@certego.no

Dormakaba
Kanalveien 54, 5068 BERGEN 
Tlf.: 06866, Faks: 55 20 74 99 
 Døgnvakt: 913 80 655
E-post: 
butikk.bergen@dormakaba.com

Hardanger Glass og Lås
Eitrheimsvegen 146, 5750 ODDA
Tlf.: 99 50 7070
E-post: post@hgl.no

Heikki Bruvik AS
Nøstegaten 42, 5011 BERGEN
Tlf.: 962 00 400
E-post: post@heikki-bruvik.no

Låssenteret AS Bergen Åsane
Kollåsen 1, 5116 ULSET
Tlf.: 417 00 090
E-post: bergen.nord@lassenteret.no
ww.lassenteret.no

Låssenteret Bergen 
Ytrebygdvegen 11, 
5251 SØREIDGREND 
Tlf.: 417 00 100 
E-post: bergen@lassenteret.no
www.lassenteret.no

ROGALAND
CERTEGO Stavanger AS
Auglendsmyra 2, 4016 STAVANGER
Tlf.: 51 95 12 80
Faks: 51 95 12 81 elles 
Tlf.: 09145
E-post: post.stavanger@certego.no

CERTEGO Haugesund
Karmsundgata 61,
5531 HAUGESUND
Tlf.: 971 55 300
E-post: haugesund@certego.no

Dormakaba
Rennesøygaten 12,
5537 HAUGESUND
Tlf.: 06866 
Faks: 52 75 44 01
Døgnvakt: 975 71 204
E-post: 
butikk.haugesund@dormakaba.com

Låssenteret Stavanger 
Forusbeen 80, 4033, STAVANGER 
Tlf.: 417 00 030 
E-post: stavanger@lassenteret.no
www.lassenteret.no 

Marvik AS
Kvalebergveien 21,
Postboks 223, 4001 STAVANGER 
Tlf.: 51 84 90 50
Faks: 51 84 90 51
E-post: post@marvik.no

AUST–AGDER
Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken, 4993 SUNDEBRU
Tlf.: 412 46 264
E-post: w.ingvaldsen@getmail.no

Låssenteret AS Arve Karlsen
Pb. 1630 Stoa, 4857 ARENDAL
Tlf.: 37 02 63 80,
Faks: 37 09 82 40
E-post: post@arvekarlsen.no

VEST–AGDER
CERTEGO Kristiansand AS
PB 8163, 4675 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 12 30
Faks: 38 11 12 39
E-post: post.kristiansand@certego.no

Norlock AS
Rigedalen 40, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
E-post: post@norlock.no
www.norlock.no

OPPLAND
CERTEGO Gjøvik AS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf.: 61 14 56 00
Faks: 61 14 56 01
E-post: post.gjovik@certego.no

CERTEGO Lillehammer AS
Korgveien 33,
2619 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 71 10
Faks: 61 24 71 11
E-post: post.lillehammer@certego.no

Dormakaba
Ringveien 3, Viklundsenteret,
2815 GJØVIK
Tlf.: 06866
Faks: 61 13 61 01
E-post: gjovik@dormakaba.com

Dormakaba
Storgt.136, 2615 LILLEHAMMER
Tlf.: 06866, Faks: 61 05 17 01
E-post: 
butikk.lillehammer@dormakaba.com

HEDMARK
CERTEGO Hamar AS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HAMAR
Tlf.: 62 55 34 00
Faks: 62 55 34 01
E-post: post.hamar@certego.no

CERTEGO Kongsvinger AS
Brugata 10, 2212 KONGSVINGER
Tlf.: 62 81 27 00
E-post: post.kongsvinger@certego.no

Dormakaba
Grønnegata 83, 2317 HAMAR
Tlf.: 06866/41527720
E-post: firmapost@dormakaba.com

Lås & Sikring AS
Svartbekkveien 85 Postboks 384, 
2411 ELVERUM
Tlf.: 62 41 96 40
Faks: 62 41 96 49
E-post: firmapost@lassikring.no
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OSLO
Access Låsspesialisten AS avd. 
Sandaker
Grefsenveien 9B,0482 OSLO
Tlf.: 2222 8888
E-post:post@22228888.no
www.22228888.no

Aker Lås og Nøkkel AS
Brobekkveien 105, 0582 OSLO
Tlf.: 07707, Faks: 22 65 48 00
E-post: post@akerlas.no

Bygg & Boligsikring AS
Kabelgaten 37E, 0580 OSLO
Tlf.: 22 00 60 10
E-post arild@bbsikring.no
www.bbsikring.no

CERTEGO AS Oslo Alna 
Eiendomssikring
Strømsvn. 266, 0668 OSLO
Tlf.: 905 55 300
E-post: eiendomssikring@certego.no
www.certego.no

CERTEGO Oslo AS 
Vitaminveien 1A, 0485 OSLO
E-post: post.oslo@certego.no
CERTEGO Sentralbord: 09145

CERTEGO AS Oslo Tveita
Tvetenvn. 164, Pb. 46 Tveita, 
0617 OSLO
Tlf.: 902 55 300
E-post: tveita@certego.no 
www.certego.no

Hemer Lås & Dørtelefon AS
Vogtsgate 56, 0477 OSLO
Tlf.: 23058010
E-post: post@hemerlas.no

KeyWest Lås og Sikkerhet
Pilestredet Park 7, 
PB 7115 St.Olavsplass, 0130 OSLO
Tlf.: 22 11 22 73
Faks: 22 11 22 74
E-post: stig@keywest.no

Låshuset Sikkerhetssenter AS 
Dronningensgt. 25, 0154 OSLO 
Tlf.: 22 47 75 75
Faks: 22 47 75 70
E-post: post@laashuset.no

Låssenteret AS avd. Oslo
Stålfjæra 9, 0975 OSLO
Tlf.: 417 00 010
E-post: oslo@lassenteret.no

Mortens Låsservice AS
Rugveien 15, 0697 OSLO
Tlf.: 908 65 670
Faks: 947 73 899 
E-post: post@mortenslasservice.no

Nokas Teknikk AS
Alf Bjerckesvei 1, 0582 Oslo
Postboks 394 Økern, 0513 OSLO
Tlf.: 22 70 80 00
Faks: 22 70 80 99
E-post: kundeservice@nokas.no

Nordic Security AS
Karoline Kristiansensvei 8, 
0661 OSLO
Tlf.: 67 900 200
Faks: 66823201
E-post: firma@nordic–security.no

Oslo Lås & Nøkkelfix AS
Jens Bjelkesgt. 37, Pb. 2819  
Tøyen , 0608 OSLO
Tlf.: 22 68 15 88
Faks: 22 68 05 25
E-post: post@oslolaas.no

R. Nygaard AS Lås og Nøkkelservice
Storgata 33C 0184 OSLO, inngang 
Bernt Ankersgate
Tlf.: 22 20 12 31
Faks: 22 20 20 17
E-post: post@nygaard–las.no

Servicesentralen Lås og Nøkkel AS
Neuberggt. 21, 0367 OSLO
Tlf.: 22 60 60 60
Faks: 22 60 60 61
E-post: info@lasesmed.no

Sikkerhet & Design AS
Sinsenvn. 4, 0572 OSLO
Tlf.: 22 04 07 50
Faks: 22 04 07 97
E-post: post@sogd.no

S&D R.Bergersen AS
Trondheimveien 47, 0560 OSLO
Tlf.: 23 30 11 30
E-post: post@sogd.no
www.sogd.no

Total Sikkerhet AS 
Holbergsplass 3B 
0166, OSLO 
Tlf.: 401 00 000 
E-post: post@totalsikkerhet.as 
www.totalsikkerhet.as

Vrio Lås & Nøkkel AS
Chr. Krohgsgt. 2,
PB 9014 Grønland, 0133 OSLO
Tlf.: 22 17 77 00
Faks: 22 17 88 00
E-post: mail@vrio.no

AKERSHUS
Bergheim Lås & Port
Industriveien 5, 
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf.: 93424111
E-post: Knut@bergheimlas.no

CERTEGO Asker & Bærum AS 
Billingstadsletta 14,
1396 BILLINGSTAD
Sentralbord: 09145
E-post: post.asker@certego.no

CERTEGO Gardermoen AS
Balder Alle 2, 2060 GARDERMOEN
Sentralbord: 09145
E-post: post.gardermoen@certego.no

Dormakaba 
Luhrtoppen 2,1470 LØRENSKOG  
Telefon: 06866
E-post: firmapost@dormakaba.com
www.dormakaba.no

Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 VINTERBRO
Tlf.: 99 55 66 66
Faks: 64 97 77 03
E-post: post@flexisikring.no

Follo Lås og Glass–sikring AS
Åsenveien 1, 1400 SKI
Tlf.: 64 87 69 70
Faks: 64 87 71 11
E-post: sikring@follolas.no 

Hemer Lås & Dørtelefon AS avd.Bærum
Skuiveien 40, 1339 VØYENENGA
Tlf.: 67 14 90 90
E-post: post@hemerlas.no
www.hemerlas.no

Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Industriveien 28, 2069 JESSHEIM
Tlf.: 63 93 69 20
E-post: post@ibl.no

Karl Jensen AS 
Nittedalsgt. 12, Pb. 176, 
2001 LILLESTRØM
Tlf.: 63 89 22 30
Faks: 63 80 05 70
E-post: post@karljensen.no

Låsekspressen AS
Gislestubben 50, 2040 KLØFTA
Tlf.: 466 43 211
E-post: post@laasekspressen.no
www.laasekspressen.no 
 
Myhre Lås og Mek AS
Stasjonsveien 70 PB 66, 
1482  NITTEDAL
Tlf.: 67 07 30 10
Faks: 67 07 30 20
E-post: salg@myhre–laas.no

Romerike Låsservice AS
Strømsveien 48/50, 2010 
STRØMMEN
Tlf.: 63 81 01 01
Faks: 63 80 20 54
E-post: post@rls.as

Trygge rom AS
Bærumsvn. 473, 1351 RUD
Tlf.: 67 80 80 80
Faks: 67 80 80 90
E-post: kontor@tryggerom.no

ØSTFOLD
Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 SARPSBORG
Tlf.: 69 15 47 05
Faks: 69 15 47 05
E-post: holmens_eftf@hotmail.com

Lexow Låsservice AS
Varnaveien 1, 1524 MOSS
Tlf.: 69 20 60 80
Faks: 69 20 60 81
E-post: lexow@09070.com

Låssenteret AS Fredrikstad
Trykkeriveien 6, 1653 SELLEBAKK
Tlf.: 417 00 140
E-post: fredrikstad@lassenteret.no 

Låssenteret AS Halden
Walkers gate 12, 1771 HALDEN
Tlf.: 417 00 150
E-post: halden@lassenteret.no

CERTEGO Fredrikstad AS
Stabburvn. 16 Pb. 154 
 Østfold hallen, 1662 ROLVSØY
Tlf.: 69 33 91 60, Faks: 69 33 91 70 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.fredrikstad@certego.no

Nokas AS 
Hundskinnveien 96, 
1711, SARPSBORG 
Tlf.: 2580 
E-post: teknisk.ostfold@nokas.com 

BUSKERUD
Brann & Låsservice AS
Hønengt. 46, 3513 HØNEFOSS
Tlf.: 32 12 45 40 
Faks: 32 12 05 90
E-post: brannoglaas@online.no

CERTEGO Drammen AS
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 118,
Pb. 454, Brakerøy, 3002 DRAMMEN
Tlf.: 32 80 98 00, Faks: 32 80 98 50 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.drammen@certego.no

Dormakaba
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRAMMEN
Tlf.: 06866, Faks: 32 89 05 60 
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: firmapost@dormakaba.com

Eiker Låsservice AS
Sundmoen Næringsområde,
3301 HOKKSUND
Tlf.: 32 75 50 90
Faks: 32 75 50 91
E-post: post@els.no

Låssenteret AS Kongsberg
Skolegata 2, 3611 KONGSBERG
Telefon: 417 00 130
E-post: kongsberg@lassenteret.no
www.lassenteret.no

VESTFOLD
CERTEGO Sandefjord AS
Nedre Movei 4, 3215 SANDEFJORD
Tlf.: 33 42 87 20,
Faks: 33 46 10 26 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.sandefjord@certego.no

Dormakaba
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf.: 06866, Faks: 33 43 00 35
E-post: 
butikk.sandefjord@dormakaba.com

Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgate 6, 3256 LARVIK
Tlf.: 33 13 93 93,
Faks: 33 13 93 99
E-post: post@lasesmeden.no 

Nokas Teknikk Sør AS
Kilengt.10 , 3117 TØNSBERG
Tlf.: 33 00 34 80
Faks: 33 00 34 81
E-post: post@nokas-sor.no

Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7, 3110 TØNSBERG
Tlf.: 333 52 737
E-post: 
post@sikkerhetskompaniet.no

TELEMARK
Brann–og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 46 33
Faks: 35 55 30 30
E-post: 
lasesmed@brann-sikringservice.no 
Hjemmeside: 
www.brann–sikring service.no

Dormakaba
Ulefossveien 24, 3730 SKIEN
Tlf.: 06866
E-post: butikk.skien@dormakaba.
com

Lås og Beslag AS
Ulefossveien 40, 3730 SKIEN
Tlf.: 35 52 79 90
Faks: 35 52 79 91
E-post: post@laasogbeslag.no

Nokas Teknikk Sør AS avd. Telemark
Kjørbekkdalen 12C, 3735 Skien
Tlf.: 33 00 34 80
E-post: post@nokas-sor.no



Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

Alle produkter i Electron- og 
Protonserien bygger på vår 
 patenterte løsning med   A ddOn 
motorenhet – en helt ny  
 sikker løsning for motorlås 
som  opp fyller dagens krav.

dormakaba Norge AS
Hamborggata 21
3018 Drammen
T: 32 20 23 00
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

Electron og Proton
Smart og sikker!

NY


