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Låsesmeden utkommer tre ganger i året;
april, august og desember. Den sendes
NL–, DLF– og SLR–medlemmer, beslag–
og låsgrossister, produsenter, banker,
forsikringskontor, arkitekter, entreprenører,
byggmestere, postkontor, borettslag,
politikammere og lensmannskontor og andre
sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen
forbeholder seg rett til å redigere innsendte
manuskript og bilder.

Våre målsetninger er:
• Heve forståelsen for fysisk sikring
og kriminalforebyggende tiltak.
• Bevare og utvikle låsesmedhånd–
verket i takt med teknologisk utvikling
• Sikre tilgang til faget gjennom
samarbeid om fagopplæring og
lærlingeplasser
• Kvalitetssikring av medlemsbedriftene
gjennom opplæring og etterutdanning
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Stiftet i 1977; en landsdekkende forening
av godkjente medlemsbedrifter
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KNUT KILDAHL,
FORMANN

Leder
I Norge har vi inntil nylig vært nokså forskånet fra aktører som utnytter folks desperasjon, tillit og tankeløshet ved valg av låsesmed.
Google brukes ukritisk når det gjelder valg av varer og tjenester.
Det er ingen krav til kompetanse eller kvalitet for å være øverst på
søkelista. Det er bare å betale. Dette er en fortsettelse fra gule sider
i tidligere tider. Ingen krav, kun høyest pris. Vi har sett enkelte ganske grove tilfeller av slike useriøse aktører. Se artikkel inne i bladet.
Jobben med å lage en teknisk spesifikasjon for modulbaserte mål
for dører, vinduer og utfresing for låskasser er ferdig. Den har fått
navnet SN/TS 3160 og er nå utgitt i papirform og kan kjøpes fra
Standard Norge. Dette er et viktig dokument for lås og dørleverandører på det norske markedet. Vi håper på god spredning av denne
informasjonen, slik at løsningene blir tatt i bruk. Vi har forhåpentligvis med dette fått satt en stopper for at vi fikk en mengde eurolåser
med udefinerte låskassemål inn i dører med brann og rømningskrav.
FG er 40 år i år og har også fått ny logo. I den forbindelse vil jeg
tipse om å gå inn på FG`s hjemmesider og sette seg godt inn i
FG-310:2 for mekanisk avlåsing og FG-240:2 for elektromekanisk
avlåsing som kommer før jul. De er tilpasset EU sine krav med norske tillegg og tilpasninger til de nye B-kravene. Dette er resultat av
samarbeid mellom NL, FG og SSF og er nok et eksempel på viktigheten av NL og FG sine roller når det gjelder fysiske sikringstiltak for
næringslivet i Norge.

Vi har nok en gang ny rekord i antall deltakere på låsesmedtreff. Jeg
gleder meg stort til å treffes på Lillehammer
Med ønske om en fredfull julefeiring og Godt Nytt År!
Knut Kildahl

Ny

Unocode Pro
• Ny Unocode for
å lage nøkler
etter kode eller
kopiere.
• Med rustfrie
bakker og raskere
og stillere enn
noen gang.

Det har vært mange spørsmål om EKOM fra flere medlemmer. Forvaltningsorganet for EKOM (Nkom) er i ferd med å revurdere tolkningen av loven, men inntil videre er det info-dokumentet på NL hjemmesider som gjelder. Ny info kommer så snart det foreligger.
NL har fått ny hjemmeside og det er viktig at denne spres utover
for å gjøre alle oppmerksom på viktigheten av en forening for låsesmeder i Norge som passer på at bransjen vår holder sammen og
er framme i skoen når det gjelder produkter, installasjon, regler og
forskrifter. Det er slik vi vokser som fag og bransje. Vi må fortsette
med å holde på en sterk forening og oppfordre til å ta NL-låsesmedprøven. Spesielt for de som føler at de har låsesmedyrket som litt
mer enn en åtte til fire- jobb. Last ned søknadsskjema fra våre splitter nye hjemmesider.

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

he

t!

DET SUMMER I KUBEN: Hele 19 lærlinger møtte på høstsamlingen
for låsesmedene på Kuben kurs og Teknologisenter. Nærmest ser vi
Ada Lill Talaasen og Adrian Simonsen og resten av lærlinggjengen i
gang med montering av låskasse.

Stadig mer populært
- i kø etter låsesmeder
- i kø for låsesmedutdanning

I høst var lærlingsamlingen på Kuben kurs og teknologisenter mer
enn proppfull av unge lovende. - Et jobbsøk på FINN med søkeordet
«lås» avslørte minst 20 bedrifter som søkte etter folk nå i høst.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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1 MONTASJE LÅSESMED: Jobbsøk på Finn avslører kjapt at låsesmedene er ettertraktet.
2 D
 EN GODE HJELPER: René Ringnes var en av instruktørene som tok seg fri fra egen
bedrift for å veilede lærlingene på Kuben i høst.

1

- Veldig oppløftende. Både at låsesmedene er så ettertraktet. Og at vårt utdanningsopplegg er blitt så populært, sier
Anne Line M. Sagbakken i Foreningen
Norske Låsesmeder (NL).

SER PÅ NYE LØSNINGER

- Med tanke på vårt lærling tilbud på Kuben
ser vi på løsninger for å løse plassutfordringen. Målet er å opprettholde et godt og
dekkende tilbud for våre lærlinger i utdanningsløpet, kan hun fortelle så langt.
Før tilbudet ble flyttet til Kuben i Oslo var
det utfordrende å få nok påmeldte, det vil
si minimumsantallet for å kunne kjøre kurset. Etter flyttingen til Kuben har interessen økt betraktelig og på de to siste samlingene har det vært henholdsvis 21 og 19
lærlinger.
- Det går greit. Men det ideelle er 16 deltagere, som er det egentlige maksantallet

3 O
 PPFØLGING: Låsesmed hos Låsekspressen Daniel Sørlie Treider fulgte med og veiledet
lærlingene som gjorde plass til montering av låskasse.

på kurset, konstaterte Andre Eldor som er
bransjens representant og veileder på disse
samlingene, sammen med Knut Kildahl.
- De (elevene) er mer modne nå, og det er
derfor mindre støy og mer konsentrasjon.
Dessuten har alle disse vært her tidligere.
Vi har også fått samlet mye av undervisningen på ett sted, ved at våre praktiske
oppgaver løses på andre siden av skilleveggen fra der den teoretiske delen foregår, forteller Eldor som også tar fri for å
stille opp for ungdommen.
På denne høstsamlingen var det instruktører fra bransjen som stilte opp. - Da Låsesmeden var innom var det Låsesmedene
René Ringnes og Daniel Sørlie Treider fra
Låsekspressen som lot egen bedrift seile
sin egen sjø en kort uke for å trø til for lærlingene. Det summet godt i Kuben der 19
ivrige var i full gang med utfresing og montering av låskasser og sluttstykker.

SKRYTER AV HVERANDRE

Ada Lill Talaasen fra Brøttum er inne i sitt
tredje år i låsesmedutdanningen. Hun er
til daglig lærling ved Certego på Gjøvik.
Samlingen i høst var hennes fjerde - og
dermed den siste. Nå gjenstår halvannet
år før hun skal opp til svenneprøven. Ada
Lill er helt klar på at samlingene på Kuben
er viktige og betydningsfulle for hennes
forståelse av faget.
- Helt klart. Vi får god veiledning og lærer
mye. Dessuten trekker vi veksler på hverandre. Både fra de som underviser, men
også fra lærlingene som er her. Det hender
rett som det er at jeg ser andre løser oppgaver annerledes enn det jeg er vant til, forteller hun.
Ada Lill er kjempefornøyd med yrkesvalget.
- Jeg liker å tro at dette er verdens beste
arbeidsmiljø. Det er flotte kolleger og varierte arbeidsdager, hvor jeg får prøve meg
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1 F
 RA EGNE REKKER: Andre Eldor, Daniel
Sørlie Treider og René Ringnes tok seg fri fra
egne jobber for å veiledede lærlingene.
2 A
 TTRAKTIVE: Ada Lill Talaasen og Adrian
Simonsen har begge fullført fire samlinger på
Kuben. Nå gjenstår halvannet år før de skal
opp til Svenneprøve.

2
1

på mye forskjellig, forteller hun. Alt fra montering ute, til vedlikehold, service og butikk
med kundebehandling, inngår i hennes ferd
mot svennebrev i Låsesmedfaget
Adrian Simonsen er fra Jessheim og er lærling hos Access Låsspesialisten. Romerikingen henger heller ikke med geipen.
- Dette er et meget bra tiltak. Jeg trives
godt og disse samlingene er både litt gøy
og ikke minst
veldig lærerike, forteller
han.
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Egenskaper:
• Dekoder og sliper standard nøkkel
• Dekoder og sliper toppfrest nøkkel
• Dekoder og sliper sidefrest nøkkel
• Gravere kode/tekst på nøkkelhode
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www.boyesen-munthe.no
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Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

Valgets kvaler?

Synes du digitaliseringen av samfunnet går litt i raskeste laget? Tradisjonelle løsninger har da også
sine styrker. Men du behøver faktisk ikke velge. Kunne du for eksempel tenke deg en moderne,
elektronisk lås i boligen, og samtidig kunne låse opp med nøkkel? Med ENTR S får du både i
pose og sekk. Bruk gjerne nøkkelen, slik du er vant til. Samtidig har du alle de nye, elektroniske
åpningsalternativene. Du får ENTR S hos de fleste låsesmeder og byggvarehus.
Yale markedsføres i Norge av TrioVing a.s, les mer på www.yale.no
ENTR S – Flest låsemuligheter. Helt åpenbart.
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3. Fingeravtrykk

4. Fjernkontroll

5. Nøkkel

Med ENTR S får du full
valgfrihet. Lås som før med
nøkkelen eller velg en av de
elektroniske alternativene.

.

Den smarteste måten å sikre hjemmet ditt på

BEKYMRET: Styreleder i Foreningen
Norske Låsesmeder ber alle NLmedlemmer ikke la én anledning gå
fra seg til å fortelle om tryggheten det
er å se etter NL-merket og benytte
NL-godkjente låsesmeder.

Foreningen Norske Låsesmeder er bekymret over

Useriøse aktører
«Fremhev tryggheten NL-låsesmeder står for», sier Knut Kildahl.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
Knut Kildahl styreleder i NL er oppbragt over det han hører om
useriøse aktører i bransjen.
I løpet av de siste årene har bransjen opplevd at useriøse aktører
har kommet på banen.
I tillegg til slett arbeid påstås det tilfeller hvor folk skal ha følt seg
truet av disse aktørene. Det forlanges også kontant oppgjør.
- Vi hører jo stadig om det og flere av våre medlemmer har måttet
rydde opp etter slike jobber.
Men sålangt kjenner jeg ikke til at politiet har mottatt anmeldelser i
forbindelse med dette. Det er nærliggende å tro at man ikke våger.
Når vi hører om fremtoningen til disse aktørene, så skjønner vi jo
dét, sier Knut Kildahl.
Vi synes det er både alvorlig og urovekkende. Men som forening er
det lite vi kan gjøre i forhold til å anmelde til Politiet. Det er opp til
den enkelte kunde å anmelde, forklarer Kildahl. Han har hørt om
tilfeller fra vårt naboland Sverige der disse aktørene rett og slett har
hacket både hjemmesider og «jammet» telefonen til seriøse Låsesmedbedrifter. På denne måten har de kapret kunder.

SPRE NL-BUDSKAPET!

NL og NL medlemmer har en oppgave når det gjelder å bevisstgjøre forbrukerne om valget av Låsesmed.
Derfor er hans oppfordring til alle NL-medlemmer:
• Fortell hva NL-låsemedene står for. Hvorfor det er trygt å velge
oss. Fortell kundene at de må se etter NL-merket på biler og i
profilering og gjerne sjekke medlemslisten på NL hjemmesider.
• Vi har strenge kriterier for medlemskap i foreningen. Blant annet
krav om plettfri vandel som dokumenteres med uttømmende
politiattest.
• Be kundene forsikre seg om at de benytter en NL godkjent låsesmed. Da er de trygge. Både økonomisk og faglig, er hans råd.
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Randi- Line Nordic
Randi har sammen med den danske Arkitekt og
Designer Lars Vejen udviklet det unikke NORDIC
dørgreb, hvor et klassisk formsprog er forenet med
et af naturens smukke og intelligente materialer.
Indlægget i birkebark har et naturligt højt indhold
af antibakterielle stoffer og dermed indbygget
modstand overfor bakterier. Form og funktion byder
velkommen med varme og blødhed som et håndtryk.
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PÅLITELIG
OG SIKKER

GC 342 laser scanner - Kompakt Beskyttelse
Sensorene kan monteres på dørbladbredder opp til 1600 mm. Kan kombineres med alle GEZEs slagdøråpnere og
er særlig egnet for utfordrende gulv og dører med håndtak som går over hele lengden på døren. Det kompakte
detektorområdet gir ekstra beskyttelse takket være den store rekkevidden, og samtidig sikres hengselsiden mot
klemfare. Sensoren er også utstyrt med veggavblending for å gi best mulig sikkerhet, også for dører som åpner mot
vegg. Sensorene lærer seg omgivelsene automatisk via en innlæringskjøring. GC 342 FlatScan har ikke bare fordeler
under installasjon og bruk, men tillater også ytterligere enkel innstilling med DIP-brytere.

Dørteknikk | Automatiske dørsystemer | RWA- og vindustenikk | Sikkerhetsteknikk

BEWEGUNG MIT SYSTEM

LEVERANDØRPROFIL
DØRTEKNIKK

PÅ LAG MED TEKNOLOGIEN: Kurt Olsen og Morten Høiseth i Dørteknikk lover bedre tider
for låsesmeder som benytter seg av deres kompetanse og blir med på laget inn i fremtiden.
De håper at låsesmedene kjenner sin besøkelsestid og melder seg på deres kurs på
Låsesmedtreffet som venter på nyåret. - Dette vil alle ha nytte av, lover de to herrene.

HAR UTVIKLET UNIKT DATAVERKTØY

Vil ha flere
låsesmeder på banen
DØRTEKNIKK er helt sikre på at låsesmedene vil ha stor nytte av å benytte
seg av selskapets dataverktøy og konsulenter. - Vi kan love en enklere jobbhverdag, frister seniorkonsulent Morten Høiseth ved firmaets Oslo-kontor.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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HOVEDBØLET: Her er konsulentene Marit Bruskeland og Terje Søvik utenfor Dørteknikks
hovedkontor i Kristiansand. Sjefen sjøl Kurt Olsen befant seg bak kameraet da bildet ble tatt.
Foto: Dørteknikk, Kurt Olsen

OSLOKONTORET: Dørteknikk er iferd med å bygge opp kontor her ved Tinghuset midt i Oslo
sentrum. I dag er det besatt med Morten Høiseth og Ole Petter Dahlmann, men staben skal
utvides med to spesialister og en arkitekt i løpet av det nærmeste året.

- Våre kunder oppnår langt bedre oversikt i
arbeidshverdagen. Dette gjør at effektiviteten øker, og dermed også lønnsomheten,
forteller han videre.

som kan følge dørmiljøet i et byggeprosjekt
fra start til slutt. Oppfølging og vedlikehold
er også blant det som tilbys for de som velger å kjøpe lisens.

- Nå benytter omkring 70 prosent av alle
større nybygg i Norge dette når bygg skal
realiseres, så man bør kjenne sin besøkelsestid, oppfordrer han.

LANG FARTSTID

«Vi leverer programvare for prosjektering,
kalkulering, tilbud, fremdrift og vedlikehold
for en av bygge bransjens problemområder, dører og beslag», opplyser firmaet på
egen hjemmeside.
- Man får som nevnt en helt unik oversikt.
Ved hjelp av enkle tastetrykk på sin applikasjon vil man vite eksakt hva som er status
på byggeplassen. Hva er status på fremdrift? Hva som er utført - og ikke. Dette
gjør at det blir mindre frustrasjon, ikke
minst for håndverkere som slipper å gå på
tomgang mens de venter på at andre skal
bli ferdig, sier Høiseth.

Deres største kunde fra låsbransjen er
Certego.

Det var i 1999 at Dørteknikk startet utviklingen av sitt eget dataprogram som bærer
navnet MicroBuild. I tillegg til å selge lisenser til dette, tilbyr de også frittstående konsulenttjenester til byggebransjen innenfor
området dører, lås og beslag. Firmaet tilbyr spisskompetanse fra forprosjekt til ferdig bygg.
- Fagområdet dører og beslag har blitt mer
og mer komplisert. Det offentlige har skjerpet kravene til brannmotstand, rømning og
lydisolering. I tillegg er brukerkravene blitt
flere og mer komplekse. Behovet for spesialkompetanse har dermed økt. Dørteknikk har opparbeidet kompetanse og erfaring som sammen med vårt egenutviklede
dataverktøy dekker dette behovet, forteller
daglig leder Kurt Olsen fra møterommet på
Oslo-kontoret.

MINDRE TOMGANG

Deres egenutviklede dataverktøy Microbuild skal være det eneste på markedet

MYE Å TJENE - OGSÅ FOR MINDRE BEDRIFTER

Daglig leder Kurt Olsen og Morten Høiseth
virker nesten litt frustrerte. - Flere i låsbransjen burde se nytten av det vi tilbyr. Ofte
hører vi klager over mangel på informasjon, samt at låsesmedene gjerne skulle
blitt koblet på tidligere i prosjekt, sier Kurt
Olsen. Han fortsetter:

TILPASS EGET BEHOV

Microbuild er bygd opp av flere forskjellige moduler som gjør at man kan kjøpe
lisens på akkurat den fasen i prosjektet man
ønsker. Eller man kan kjøpe tilgang til alle
modulene – noe som gjør at man kan følge
alle faser i en byggeprosess - samt senere
drifting av dette.
- Vi mener vi har dataverktøyet låsesmedene
trenger. Ikke minst med tanke på oppfølging
og oversikt når det gjelder serviceavtaler. I
tillegg er vi frittstående og uten bindinger til
leverandørene, fremholder Høiseth.
- Statsbygg er vår største kunde og blant
de som bygger mest i Norge. Dermed
benyttes våre datalisenser i 70 prosent av
alle nye store byggeprosjekter her til lands.
Dog må vi understreke at man slett ikke må
være tungvekter for å dra nytte av vår portefølje. Vi mener også å ha verktøyet for de
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DETTE ER DØRTEKNIKK AS

Tilbyr data- og konsulenttjenester
til byggebransjen innen området
dører, lås og beslag.
Etablert i 1996. Startet utviklingen
av MicroBuild dataprogram i 1999.
Kontorer i Kristiansand, Oslo og
Sri Lanka.
SYSTEMUTVIKLING PÅ SRI LANKA: Dørteknikks dataleder Ole Petter Dahlmann besøkte
nylig Sri Lanka i forbindelse med lanseringen av Microbulid Engineerings nye utgave. Her er
han flankert av systemutviklerne Aruna Jayathilaka og Nirmal Lankathilaka som Dørteknikk
har knyttet til seg på andre siden av kloden. Foto: DØRTEKNIKK

som skal følge opp serviceavtaler blant annet. Microbuild gir en
helt unik oversikt, på en enkel måte. Det bør flere dra nytte av. Stor
eller liten, forteller Høiseth.

DRIVER OPPLÆRING

Dørteknikk er samarbeidspartner med Foreningen Norske Låsesmeder. De har blant annet vært svært delaktige i lærlingeutdanningen både på Steinkjer og ikke minst nå på Kuben i Oslo.
- Dette er noe vi ivrer for. Det er viktig for oss å kunne bidra slik at vi
får flere velutdannede i dette viktige faget, forteller Kurt Olsen.

FULLINTEGRERT
STYRING VIA APP
BYGG DIN EGEN
ALARMPORTEFØLJE

Syv ansatte. Skal øke betydelig de
nærmeste årene.
Omsetning 2016: 7 mill. NOK.

Dessuten har de både stand og holder kurs under Låsesmedtreff
på Lillehammer utpå nyåret.
- Vi har vært med i mange år. På Låsesmedtreff skal vi avholde to
kurs á tre timer. Begge går fredag, og det dreier seg om å få frem
informasjon og læring om vårt dataprogram Microbuild.
Vi håper mange benytter seg av denne muligheten. Ikke minst for
prosjektledere, byggeledere og montører kan vi love en aldri så
liten aha opplevelse, lokker Høiseth.

INTEGRITET

Opp gjennom årene har Dørteknikk hatt en hånd på rattet i mange
av de største prestisjeprosjektene i Norge. De har vært med på
byggeprosessene på hovedflyplassen på Gardermoen, Fotballlaget Starts nye hjemmebane - SØR ARENA, Universitet i Oslo (UIO),
Hoteller i Kristiansand.
- Dessuten har vi en helt spesiell kompetanse når det gjelder sykehus. Vi har vært inne i bildet på nye AHUS, Nytt sykehus i Tønsberg, Bergen, Østfold og Tromsø for å nevne noe, forteller Kurt
Olsen.
- Få med at vi tilbyr helt frittstående konsulenttjenester. Det vi fremmer skal være til beste for byggeprosjektene. Vi har ikke bindinger
til noen. Vi legger mye i å beskytte vår integritet. Fra oss er det rene
ord for pengene. Og vi synes å nyte respekt for dette når vi kommer rundt på byggeplassene, forteller Morten Høiseth.

DET MESTE SKJER I OSLO

Dørteknikk har sitt hovedkontor i Kristiansand, men for halvannet år siden fikk de på beina en egen avdeling i Oslo som ledes
av seniorkonsulent Morten Høiseth. Han og dataleder Ole Petter
Dahlmann, utgjør enn så lenge Oslo-representasjonen hos Dørteknikk. Men kontoret midt i sentrum - rett ved Oslo Tinghus - rommer
flere kontorer. Planen er å utvide staben ganske raskt.
- Det er bare å innse at mye av det som foregår - det foregår i og
ut fra Oslo, forteller sjefen Kurt Olsen som selv holder til ved Dørteknikks hovedkontor i Kristiansand.
Dørteknikk har også et team på Sri Lanka.
- Dette teamet består av to systemutviklere. For vår del viser det
seg mest fordelaktig å knytte til oss dataprogrammerere der nede,
forteller Olsen.

22 95 00 00
sales@safe4.com
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Det er likevel i Oslo de skal vokse mest den nærmeste tiden.
- I løpet av det neste året skal vi ansette tre til i Oslo. To spesialister
og en arkitekt er det vi sikter mot, avslører Morten Høiseth.
- Og fremover skal vi bli langt flere, avslutter Kurt Olsen - med sitt
sørlandske smil.

Elektronisk lås - for sikkerhets skyld
Elektronisk lås gir full kontroll. Låsen er basert på MiFare-teknologi, og den kan
programmeres til å åpnes med adgangskort, mobiltelefon, reisekort eller medfølgende
nøkkelbrikker. La kunden bestemme selv - enkelt og trygt!
Både Robust Advance og Trygg Advance er lagerført hos oss. Ta kontakt for et fordelaktig
tilbud på postkasser med elektronisk lås til ditt neste prosjekt!

458 65 935  post@stansefabrikken.no  www.postkasse.no

FIRMAPROFIL
LÅSEKSPRESSEN

Gutta på hjul
…full fart inn i framtida

Kontor og administrasjon er i bilen. Lager og systemavdeling i garasjen.
Slik er det blitt hos Låsekspressen etter at butikken på Bjørkelangen
ble nedlagt for en tid tilbake.
Nå mener trioen som står bak at de er riktig rustet for å møte framtida.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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I GARASJEN: Det er hjemme hos Per-Erik Dieseth Låsekspressen
holder adresse. Garasjen er vel det som kanskje kan kalles
bedriftens hovedkontor. Innerst i garasjen viser romerikingen frem
bedriftens systemavdeling og verksted.

BIL & HJEMMEKONTOR

Bedriften har Oslo som hoved nedslagsfelt,
men selve administrasjonen og lager har
besøksadresse på Kløfta. Hjemme i garasjen hos hovedeier Per-Erik Dieseth.
- Det hender stadig vekk at folk som skal
besøke oss stusser litt over beliggenheten,
de ender jo opp i et boligområde, smiler
montør Daniel Sørlie Treider. Stort sett er
alle de tre medeierne ute i felt. Kontorarbeid og administrasjon tas på kveldstid. Så
besøk bør nok avtales...
- Bilen er både kontor og verksted, forteller Treider videre. Han er forøvrig sistemann
inn på laget, og synes ordningen fungerer
perfekt.
Mens de to andre kjører Toyota Landcruiser, har han en VW-Transporter.

NL-AMBASSADØRER

Låsekspressen-bilene er behørig profilert. Medlemsskapet i NL kommer godt
frem skal vi dømme ut fra profileringen på
bilparken.
- Vi ble medlem på nyåret. Det er en selvfølge for oss å være med i det gode sel-

OPERER FRA BILEN: Gutta i Låsekspressen gjør mesteparten
av jobbene i Oslo og Akershus. Derfor er bilene deres fremste
arbeidsredskap. Her er Daniel Sørlie Treider, René Ringnes og PerErik Dieseth.

skap, sier Per-Erik Dieseth. Det var han
som i sin tid startet bedriften. Forøvrig har
de yngre kollegene vært personlige medlemmer i NL helt siden de var ferdig på skolebenken. Per-Erik ble tilknyttet Låsmester1
fra 2000, og har med det lengst fartstid i
bransjen. Opp gjennom årene har nestoren også vært innom Norsk Nøkkelservice. (I dag Sikkerhet & Design AS). Han
har fartstid fra Dorma (nå Dormakaba) hvor
han var fra 2007 til utpå høstparten i 2013,
da han startet Låsekspressen med butikk
på Bjørkelangen. Dengang var John Løken
på laget. I mars 2015 kom René Ringnes
med. Og senhøsten 2015 tok også Daniel
Treider steget og sluttet seg til sin tidligere
kollega fra Eiendomssikring.

LANGE DAGER

Siden bedriften er såpass nystartet kreves
det litt ekstra av herrene i firmaet.
Målet er å kapre kunder. I løpet av sommeren og høsten ser man at det går rette
veien. Porteføljen vokser stadig.
I begynnelsen var vi helt avhengig av å leie
oss ut. Vi driver fortsatt med det. Men kon-

staterer at vi stadig får nye kunder, forteller
René Ringnes.
Noe av grunnen til suksessen ligger selvfølgelig i hardt arbeid og stå-på vilje.
- Vi har det bra på jobb. Og her er det
høyt under taket. Det skal være rom for
meningsutveksling om det vi driver med - og
skal drive med, sier de tre som alle sverger
til sitt ansvar for Låsekspressens ve og vel.
- Vårt eierskap til bedriften er slik at vi
gjerne jobber litt ekstra på kveldstid. Ofte
med papirarbeid. For min del har det vært
mye i forbindelse med den nye App´en vi
har sluppet. Dette er jo ting vi har vært
nødt til å gjøre utenfor arbeidstiden. Vi er jo
ganske nystartet og ønsker å konsolidere
bedriftens økonomi først og fremst. Derfor
tar vi forretningsutvikling på fritiden, smiler
Ringnes.

IMPONERER

Per-Erik roser sine noe yngre kolleger.
- De står på nær sagt til alle døgnets tider.
Og det er motiverende for oss alle at gutta
brenner slik for dette, sier Per-Erik.
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Det er han som stiller garasjen til disposisjon. Innerst finner vi et bittelite verksted
med system avdeling. Før vi kommer dit
passerer vi lageret. Under taket på terrassen finner vi firmaets "Social Spot».
- Der har vi har firmafestene, ler Daniel og
peker inn i rommet som ligner mistenkelig
en «Mancave».

SPISSKOMPETANSE.

Gutta i Låsekspressen er ikke fremmed for
å leie seg ut til større aktører. Men vil helst
slippe å skru lås og beslag hele dagen. De
ønsker å utnytte sin spisskompetanse.
- Vi er jo spesialister på dørautomatikk.
Skyv- og slagautomatikk. For så vidt alt
innen elektro innenfor låsesmedfaget, forteller Ringnes, som også har elektrobakgrunn,
og legger til at de ofte tegner koblingsskjemaer i samarbeid med Schneider Electric.
En del av arbeidsmengden er oppdrag
de får via andre bedrifter. Selv om meste-

parten av jobbene er i Oslo og Akershus
har de blitt leid inn til prosjekter over hele
landet.
- Vi har hatt flere oppdrag i nord. Både i
Olderdalen i Troms og Karasjok i Finnmark. Herover kan vi nevne et større prosjekt vi var med på i Blaker, forteller PerErik Dieseth.
- Det er nok vår spisskompetanse som
gjør oss attraktive å få med på laget, men
dessverre blir vi koblet på litt sent i prosessen. Vi skulle helst hatt et ord med i laget
på et tidligere stadium, forteller Ringnes.

UTVIKLET SMART APP

Han har brukt mye av sin fritid i for å få
dette på plass. App´en ble lansert med
brask og bram før sommeren. Låsekspressen har fått laget en egen tegnefilm om
hva appen kan utrette. Denne er å finne på
Facebook bla.
- Vi har hatt over 100 000 visninger på
sosiale medier, men det har foreløpig ikke
materialisert seg i det helt store. Men det
er fortsatt noe vi har tro på, forteller René
Ringnes.

ØKER STADIG

I fjor omsatte de tre karene for omkring 6.
millioner kroner.

I sommer har Låsekspressen lansert en
app som styrer alt man måtte ønske av lås,
lys, alarm, kameraer osv.

- I år har vi passert det forlengst, avslører Per-Erik Dieseth mens kollegene nikker
smilende. Vi aner en dobling….

- Dette er noe vi har stor tro på. Selve appen
er ikke vår, men vi tilbyr kunder å knytte
sine ting opp mot denne. Det er dette vi
har laget en forretningsmodell rundt, forteller René Ringnes.

- Optimismen råder her så vi vurderer å
knytte til oss enda en medarbeider med
elektrokompetanse, avslutter Ringnes.
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Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
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evolo
smart

Administrer dørene dine enkelt
med en smarttelefon
Det kan fort bli vanskelig å
holde oversikt over hvem som
har nøkler til din bedrift. Da
hjelper en moderne, elektronisk
adgangsløsning som du veldig
enkelt kan administrere dørene
med. Alle de velkjente komponentene i Kaba evolo-systemet
kan benyttes for sikring av
dørene dine. Avhengig av
behovet finnes det ulike
modeller og adgangsmedier
som sikrer en optimal løsning.

dormakaba Norge AS
Hamborggata 21
3018 Drammen
T: 06866
www.dormakaba.no

Helt enkelt

Sikker adgangskontroll,
enkel konfigurering.
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KONTROLL PÅ NØKLER: Knut Kildahl
styreleder i Foreningen Norske Låsesmeder og
Arve Haug i FG oppfordrer alle i låsbransjen om
å rette fokus på nøkkel- og låssikkerhet. Det
kan lønne seg. For alle. Både for trygghet og
lommebok.

BRANSJENYTT

Bruker millioner på ny bolig

Kjøper ikke ny lås
...det kan bli både dyrt og farlig.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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deteknikk. FG er en del av Finans Norge
Forsikringsdrift. FG står for Forsikringsgodkjent. Dette gjelder for så vidt også utbrudd
fortsetter han. Her er det viktig at man har
dobbeltlås – eventuelt en knappevrider
som kan fjernes når man er bortreist slik
at ikke tyven lett kan låse seg ut av døren.
Forsikringsvilkårene dekker kun innbrudd.
FG Skadeteknikk er en del av Finans Norge
Forsikringsdrift. FG står for Forsikringsgodkjent.

Han kjenner til mange slike eksempler, og
virker noe fortørnet over hvor sløve folk er
på dette området.

Om man skulle bli rammet av innbrudd
er det viktig å være oppmerksom på følgende: Har tyven brutt seg inn, eller har
vedkommende låst seg inn. Forskjellen kan
være skjebnesvanger.

- Det er overhodet ikke noe fokus på dette.
Man kjøper gjerne bolig og fritidseiendommer til millioner av kroner. Man fyller disse
med både kostbare, umistelige eller uerstattelige gjenstander. Men å skifte lås til
noen få kroner kommer ikke på tale. Det
virker som om man ikke tenker i de baner.
Her bør folket bevisstgjøres. Ikke bare risikerer man å tape store summer. Man utsetter seg også for en betydelig risiko ved at
hvemsomhelst enkelt kan ta seg inn. Vi har
forsøkt å få eiendomsmeglerne på banen.
Men det er vanskelig, sier Haug.

- Er det ikke spor etter innbrudd så blir det
normalt ingen erstatning. Men dette handler ikke bare om erstatning - vel så viktig
er det å belyse hva slags risiko man utsetter seg for når man ikke har kontroll på
hvem som kan ha adgang til både bolig og
arbeidsplasser, sier Arve Haug i FG ska-

Brukerne tenker gjerne at «en lås er en lås». Den skal
jo bare låse bygget. Ditt utgangspunkt er å sikre bygget. Derfor bør du gi veiledning om et patentert låssystem. Du er ikke den første som møter argumentet om
at låser fra låsesmed er altfor dyrt. Kjedebutikkene selger jo låser for noen hundrelapper, og de er til og med
FG-godkjent.
Javisst kan også du gå inn for å bli en brukbar priskonkurrent i den delen av markedet, men du skal ikke selge
låser. Du skal levere sikkerhet.
Ta gjerne en kikk på noen grunnleggende poenger for
bransjen.
Sikkerhetsnivå
Forskjellen mellom en billig lås fra byggevarebutikken og et
patentert låssystem fra fagbransjen er nettopp nivået på sikkerheten. Fellesnevneren er at mennesker mister og roter bort
ting.
En ikke-patentert nøkkel kan lett kopieres og erstattes hos
nøkkelsliperen på kjøpesenteret. Et patentert system er kopibeskyttet i opptil 20 år. Da er det kun en autorisert låsesmed
som kan tilvirke en ny nøkkel, og kunden er tryggere på at det
ikke flyter av kopier.
Patenterte fordeler
Med dette utgangspunktet kan vi se nærmere på egenskapene ved et patentert låssystem - og hvorfor din oppdragsgiver vil dra nytte av det:
• Kopibeskyttelse
• Oversikt
• Kontroll

NL ER HELT PÅ LINJE

NL er helt på linje her og har hatt dette som
et av sine fokusområder lenge.
- Dette er jo det mest sentrale i vårt fag.
Hvem selger vel sikkerhet bedre enn oss?
sier Knut Kildahl styreleder i Foreningen
Norske Låsesmeder.
FG har opp gjennom årene hatt et tett
og godt samarbeid med låsesmedene.
Sammen har de kommet til en rekke gode
løsninger for både kunder og bransjens
beste.
- Vi må bli enda flinkere til å bevisstgjøre
våre sluttbrukere. Kommer kunden til en
NL-låsesmed, så er det viktig at vi gir gode
råd og veiledning. Vi besitter den beste
kompetansen, og lever jo av å selge sikkerhet hver eneste dag, argumenterer Kildahl.

PATENTERTE NØKLER

Et av de siste blogginleggene fra TrioVing
berører temaet. Vi gjengir innlegget i sin
helhet, slik det er formidlet til Låsesmedene
som adresseres i bloggen:

Du har sannsynligvis god kompetanse på disse områdene fra
før, men det er nyttig å sette det litt i sammenheng med leveransene. Mitt formål nå er å hjelpe deg med rasjonelle argumenter overfor kundene.
Beskyttelse
Patentet som beskytter nøklene mot kopiering innebærer at du
kan skilte med patentbeskyttede systemnøkler med begrenset sirkulasjon: Du som autorisert leverandør har kontroll på
omfanget av systemnøkler. Den som forvalter bygget og sikkerheten der får da mulighet til å ha oversikt over hvem som
er tildelt nøkkel.
Vær varsom med å legge skjul på realitetene. Begrenset kopimulighet betyr ikke at piratkopiering er utelukket. Det har vært
noen medieoppslag om slike tilfeller, dessverre.
Og teknologien for å 3D-printe kopier finnes, selv om den
foreløpig er begrenset til enklere produkter. Dermed er det
teknisk mulig å fikse uautoriserte kopier av systemnøkler, men
det er strengt ulovlig.
Serviceavtale
Når en virksomhet eller et boligsameie satser på et patentert
låssystem, kan du med fordel inspirere dem til å tenke sikkerhet over tid. Hvis en nøkkel går tapt, bør tilhørende sylindre skiftes ut. Ellers vil sikkerheten svekkes. Det kan sitte litt
langt inne å bestille en slik jobb, spesielt på privatmarkedet.
Årsaken er blant annet usikkerhet om kostnader. Les: De er
redd for at dette skal bli fryktelig dyrt.
Hva med å foreslå en serviceavtale som inkluderer en fast
pris på den type oppdrag? Forutsigbarheten kan senke terskelen og bidra til å opprettholde sikkerheten.
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NØKLER PÅ AVVEIE

Patentert er vel og bra. Men fortsatt støter vi på gjengangere som nøkler under
matta, blomsterpotter eller andre åpenbare gjemmesteder, forteller Haug som nå vil dra fokuset litt vekk fra selve
erstatningsproblematikken.
- Jeg tror kanskje det er mer avskrekkende
og vekkende å fokusere på sikkerhet. Eller
mangel på sådan. Tenk å våkne opp midt
på natten mens fremmede romsterer rundt
i soverommet ditt, sier han.

ELEKTRONISKE LØSNINGER

I dag finnes en rekke gode og enkle løsninger
for private boliger. Her kan man få adgang ved
bruk av biometri som er løsninger innen gjenkjenning av f.eks ører, øyne, fingre, ansikter,
blodårer og tastegjenkjenning (koder).
- Slik unngår man mye ubehag. Her tar man
selv kontroll over hvem som har adgang.
Og når, forteller Haug.
Det siste er iPhone 10 som kjenner igjen
ansikter. For næringsbygg finnes det egne
FG regler.

VÅKNET AV TO FREMMEDE I BOLIGEN

Marielle Arvesen og samboeren er en av
mange som har fått seg en særdeles uhyggelig overraskelse. De våknet midt på natten av at fremmede låste seg inn i deres
nye leilighet midt i Olso.

Men etterhvert gikk det opp for oss hvor
alvorlig dette egentlig var, sier Marielle.
Hun og samboeren fikk seg - i dobbelt
forstand - en skikkelig vekker av denne
episoden.
De har selvfølgelig sørget for kontroll av
nøkler og låser.

Skrekkhistorien skjedde for et par års tid
tilbake.
- Vi hadde kjøpt leilighet sentralt i Oslo, og
denne var under oppussing. Vi leide inn
håndverker i forbindelse med dette, forteller hun.
- Siden vi dengang bodde et stykke unna
byen, bestemte vi oss for å overnatte i vår
nye bolig en helg utpå høstparten. Det var
jo vår leilighet, forteller hun.

PINLIG

Paret tok med både madrasser og sengetøy, og gikk etterhvert til ro litt ut i
lørdagsnatten.
- Vi la oss, og sovnet uten tanke for at noen
skulle kunne ta seg inn, forteller hun.
Men det var akkurat det som skjedde. For
noen timer ut i natten er det noen som låser
seg inn. Samboerparet våkner skrekkslagne.
Det var folk i leiligheten!
- To fremmede menn pratet og romsterte rundt, forteller hun - nesten fortsatt
skrekkslagen.
Det viste seg at det var håndverkeren
«deres» som hadde vært på byen med en
kompis.
- De hadde rett og slett tatt seg tilrette, og
det virket nesten som om de hadde tenkt
seg nachspiel. Først ble det jo så pinlig.

SKIKKELIG VEKKER: Marielle våknet av
at to fremmede låste seg inn i hennes nye
leilighet midt på natten.
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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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BRANSJENYTT

iLOQ har åpnet avdeling i Norge
Den hurtigvoksende produsenten av batteriløse digitale låssystemer
iLOQ Oy ble etablert i Finland i 2003 og har sitt hovedkontor i
Oulu. De har nylig opprettet datterselskap i Norge som har blitt
sølv samarbeidspartner i Foreningen Norske Låsesmeder. De vil
delta som utstiller på Låsesmedtreff i januar 2018.
iLOQ Oy sitter på flere patenter og er så langt alene om å kunne
levere helt batteriløse digitale låssystemer hvor energien for digital
avlesning selvgenereres i sylinderen, noe som gir svært lave driftskostnader og høy driftssikkerhet.
Digitale sylindere som enkelt erstatter eksisterende og gir eiere fordeler som man ellers kun ville fått i et mye mer kostbart adgangskontrollsystem. Som f.eks. å sperre mistede nøkler uten å modifisere låsen. Alt administreres i et skybasert program.
Det er levert mer enn 1,2 millioner digitale nøkler og mer enn
680.000 digitale låser, de fleste i Norden.
I Norge har det vært levert slike løsninger via eksisterende partnere
til blant annet borettslag og sykehus siden 2013.

Målet med datterselskapet iLOQ Norge AS er å betjene den
økende etterspørselen etter iLOQ låsteknologi i Norge samt følge
opp eksisterende partnere og sluttkunder.
Det er også etablert datterselskaper i Sverige og Danmark, i tillegg
til Holland og Tyskland. iLOQ sin salgs- og markedssjef Tomi Karjalainen understreker at Skandinavia er et viktig og rasktvoksende
markedsområde for selskapet.
“Våre nye datterselskaper i de skandinaviske landene styrker
vesentlig vår konkuranseevne i disse områdene. Det gjør oss i
stand til å tilby våre skandinaviske kunder mer effektiv lokal kompetanse og service», sier han.
Teamet i Norge utgjør så langt tre personer med lang erfaring fra
sikkerhetsbransjen:
Mårten Persson - Country Manager
Tor-Arne Ellingstad - Technical Sales Manager
Thomas Sommerfryd - Sales Manager
www.iloq.com

ASSA 960

For de tøffeste miljøene!
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

03.2017 / 21

BRANSJENYTT

Pressemelding:

SALTO GEO med forsikrings
godkjenning klasse 4
SALTO GEO elektronisk sylinder (G9S1130N00CSBNG) er nå godkjent av
FG, og følger standarden SSF 3522 utgave 1 klasse 4, og kan med dette
utgjøre komponent i godkjent låsenhet i kombinasjon med f.eks. låskasse og
sluttstykke, forutsatt med ID-teknologi MIFARE, DESFire EV1, MIFARE Plus
eller Legic Advant.
Fra nå av kan våre kunder derfor enkelt bevise at produktene oppfyller, f.eks.,
forsikringskrav.
	«Det kjennes godt å kunne meddele dette til markedet som lenge har etterspurt
slik sertifisering av elektroniske lås. Det er viktig for oss å kunne leve opp til sikkerhetskrav i markedet. Det åpner da også nye markeder for oss,»
uttaler Dennis Postol, Produktsjef hos SALTO Systems Nordic.
For mer informasjon kontakt René Tofte på r.tofte@saltosystems.com.

Batteridrevet kodelås
for inner- og ytterdører

NoKey force
NoKey force er en serie kodelåser i
fem modeller som gir deg en rask og
smidig dørpassering både på bedriften
og i hjemmet. NoKey force er egnet for
både innvendige og utvendige dører, og
er veldig lett montere på eksempelvis
kontordører, datarom, arkiver og lager
som har en modullåskasse iht. nordisk
standard.
Kodelåsen bruker vanlige AA-batterier
og har svært lang levetid – omtrent tre år
med hundre åpninger per dag.

NoKey force kan også installeres på
bolig- eller leilighetsdører og kompletteres da med låsesylinder, samt hjemme/
borte-sikker funksjon.

NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

RCO Security AS | +47 63 81 00 40 | info@rco.no | www.rco.no
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LITE Å FRYKTE: Odd-Harald
Danielsen har kikket nærmere på
TEK17 som trådte i kraft i sommer.
Han har konkludert med at denne
forskriften på ingen måte vil stikke
kjepper i hjulene for låsbransjen.

TEK17 - litt mer trøkk i døra…
- Liten betydning for låsbransjen

Tradisjonen tro skal Ann Katrin Pettersen hos Certego og Odd Harald
Danielsen ved TrioVing avholde kurs i byggtekniske forskrifter (TEK) på neste
års Låsesmedtreff. TEK17 trådte i kraft i sommer og samholdes nå med den
tillempede TEK10 som ble justert for en to-tre år siden.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Danielsen er blant de som har kikket mest på de nye forskriftene fra
låsbransjens ståsted. Det er en stund til han kom til konklusjonen.
TEK17 vil ikke by på nye utfordringer i noen særlig grad.
- Når det gjelder endring i krav, er det i første rekke dette med
krav om økt åpningsmotstand fra 20 til 30 Newton (som kom med
lempningene av Tek 10) på manuelle dører til hovedadkomst og
hovedrømningsveier. Denne forskriften er en ren kopi av kravene i
England. Teoretisk er det noen som mener at dette er lett å innfri.
Men i realiteten betyr det bare at man heretter - akkurat slik som
det har vært til nå - fortsetter å montere dørautomatikk i slike tilfeller. For andre dører er kravet 67 Newton. - Det blir det samme her.
Dermed har vi konkludert med at ingen av disse tingene vil være av
særlig betydning for oss.
- Dette blir gjennomgått på Universell Utformingkurset på
Lillehammer.
I tillegg er det krav om at avbruddsfri strømforsyning må virke i
minst 30 minutter.

- Hvor mange ganger den skal kunne åpne en dør, sier den ikke
noe om, sier Danielsen - litt undrende.

BYGGHERRENS ANSVAR

Det som er viktig er at vi opplyser kunden om vår tolkning. Slik at
byggherren selv må ta et valg. Det er til syvende og sist de som
står ansvarlig for bygget. Derfor er det viktig for oss å informere.
Kunden skal få det akkurat som han vil. Men skal vite om all risiko
som vi kjenner til, sier TEK-eksperten hos TrioVing.
Når det gjelder å søke råd i departementet har det ikke vært mye
å hente.
- Når jeg henvender meg dit, er det ikke lett å få enkle svar. Det er
langt mellom de med håndtverkererfaring der. Derfor blir regelverket mer en rettesnor. Hvor det er rom for egne tolkninger. Og hvem
er best til å tolke hva som gjelder i dørmiljøer, spør Danielsen.
Og svarer: - Det er jo vi som er i denne bransjen, avslutter Danielsen med et smil.
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Jubilanter
50 års jubilant
Trond Lewinsen
22. oktober
60 års jubilanter
Eigil Gjeseth
24. september
Roald Stræte
11. oktober
NL gratulerer så mye
med dagen!

ELF Convention i Porto
25. – 27.mai 2018 er det ELF
Convention i Porto.
Porto er den nest største byen i Portugal og har en rik historie, prisbelønte
viner og storslått arkitektur. Porto, er et
UNESCO-verdensarvsted, og er en av
Europas eldste og best bevarte byer.

Informasjon om ELF Convention med
kurs, utstilling og utflukter finner dere
på denne linken:
www.elf2018.pt/en

Ytterdørvrider i mattbørstet krom.
B138M. Finnes også i matchende
innerdørvrider.
På vår hjemmeside finner du hele
sortimentet av beslag til ditt hjem.
www.beslagsboden.no

24 / 03.2017

Journalist i Låsesmeden

Nytt fra administrasjonen
I høst har vi lansert nye hjemmesider. Det er Helli Visuell Kommunikasjon som har stått for selve utviklingen av
sidene. Sidene er både universelt tilpasset, mobiltilpasset, og har som tidligere «https» som er en sikrere utgave
av http. Vi har nå også egen firmainnlogging i tillegg til
innlogging for personlige medlemmer, da med litt forskjellig innhold. Medlemsbedriftene kan man søke opp både fylkesvis og på kart
med veibeskrivelse. Vi håper dere finner sidene informative og oversiktlige.
Vi er også i gang med å se på en opplæringslogg i samarbeid med
NELFO. Dette vil det komme mer informasjon om etter hvert.
I slutten av november er det opptaksprøver i NL på Romerike Låsservice,
nye medlemmer vil presenteres i neste utgave av Låsesmeden.
4. september var det høringsfrist for det nye utdannelsesløpet for Låsesmedfaget og vi har fått signaler om at vi innen utgangen av 2017 skal få
beskjed om forslaget har gått igjennom. Forslaget innebærer at elever som
ønsker utdanning som låsesmed søker til Vg1 elektrofag, videre til programområdet Vg2 automatisering og kan tegne lærekontrakt etter 2 år i skole.
Kuben er det en egen artikkel om foran i bladet og som dere kan lese er
interessen for å delta på samlinger her veldig stor.

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

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.

Påmeldingene til Låsesmedtreff har strømmet på denne høsten. Det er
rene «Birken» tilstander når påmeldingen åpner og bare i løpet av de første 4 timene hadde vi nesten 200 påmeldte. I begynnelsen av november
var det rekordpåmelding med hele 520 påmeldte deltagere. Det er mange
fullbookede NL kurs, og det er mange som kommer allerede torsdag for
å delta på Leverandørkurs fredag morgen. Forberedelsene til messen har
vært i gang lenge og det blir spennende å se utstillingen i januar!
- Vi gleder oss til å ønske velkommen på Lillehammer.
Ønsker dere alle en fin førjulstid, en riktig god jul og et godt nytt år!
Anne Line M. Sagbakken
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• Prisgunstig
Unocode med
slipebakk og bakk
med optisk leser
for å dekode
nøkler.

Kommende Låsesmedtreff
25. - 28. januar 2018

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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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
Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 NARVIK
Tlf.: 769 48 081
Faks: 769 48 083
E-post: post@hls.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
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
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

26 / 03.2017

Sikkerhet & Service Verdal AS
Neptunvegen 4C, 7652 VERDAL
Tlf.: 740 73 040
E-post: post@sikkerhet-service.no
www.sikkerhet-service.no
Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 7708 STEINKJER
Tlf.: 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
E-post: firmapost@laasogsikring.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
Låsservice Ålesund AS
Postveien 13, 6018 ÅLESUND
Tlf.: 70 16 10 00
Faks: 70 16 10 91
E-post: firmapost@laseservice.no
Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Brusdalsveien 169,
PB 7707, 6022 ÅLESUND
Tlf.: 70158000
Faks: 70158001
E-post: post@morebeslag.no
Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Nordmørsveien 71A,
6517 KRISTIANSUND
Tlf.: 934 15 500
Faks: 71 58 22 10
E-post:
firmapost@norsk-lasservice.no
Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Fannestrandvn. 55, 6415 MOLDE
Tlf.: 93 41 55 00
Faks: 71 25 17 99
E-post: firmapost@norsk-lasservice.no
Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Saunesvegen 10, 6065 ULSTEINVIK
Tlf.: 70 01 51 00
E-post: Ulsteinvik@morebeslag.no
SOGN OG FJORDANE
GARDIT Lås og Sikkerheit AS
Øyane 4, 6770 NORDFJORDEID
Tlf.: 41 00 70 00
E-post: post@gardit.no

HORDALAND
Bergen Låsservice AS
Kollåsen 1, 5116 ULSET
Tlf.: 55 53 91 50
Faks: 55 61 99 63
E-post: mail@bnl.as

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

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

Norlock AS
Rigedalen 40, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
E-post: post@norlock.no
www.norlock.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
Låssenteret Bergen
Ytrebygdvegen 11,
5251 SØREIDGREND
Tlf.: 417 00 100
E-post: bergen@lassenteret.no
www.lassenteret.no
ROGALAND
Dormakaba
Rennesøygaten 12,
5537 HAUGESUND
Tlf.: 06866
Faks: 52 75 44 01
Døgnvakt: 975 71 204
E-post:
butikk.haugesund@dormakaba.com
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
Låssenteret Stavanger
Forusbeen 80, 4033, STAVANGER
Tlf.: 417 00 030
E-post: stavanger@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Marvik Service AS
Kvalebergveien 21,
Postboks 223, 4001 STAVANGER
Tlf.: 51 84 90 50
Faks: 51 84 90 51
E-post: post@marvik.no
AUST–AGDER
Låssenteret AS Arve Karlsen
Pb. 1630 Stoa, 4857 ARENDAL
Tlf.: 37 02 63 80,
Faks: 37 09 82 40
E-post: post@arvekarlsen.no
Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken, 4993 SUNDEBRU
Tlf.: 37 15 83 84
Faks: 37 15 86 07
E-post: w.ingvaldsen@getmail.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
Lås & Sikring AS
Svartbekkveien 85 Postboks 384,
2411 ELVERUM
Tlf.: 62 41 96 40
Faks: 62 41 96 49
E-post: firmapost@lassikring.no
Dormakaba
Grønnegata 83, 2317 HAMAR
Tlf.: 06866/41527720
E-post: firmapost@dormakaba.com
OSLO
Access Låsspesialisten AS
Bergensveien 4B (Grorud Senter)
Postboks 123 Grorud, 0905 OSLO
Tlf.: 22 82 00 50
Faks: 22 82 00 59
E-post: post@22228888.no
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
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
Låshuset Sikkerhetssenter AS
Dronningensgt. 25, 0154 OSLO
Tlf.: 22 47 75 75
Faks: 22 47 75 70
E-post: post@laashuset.no
CERTEGO AS Oslo Tveita
Tvetenvn. 164 Pb. 46 Tveita,
0617 OSLO
Tlf.: 902 55 300
E-post: tveita@certego.no
www.certego.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
Mortens Låsservice AS
Rugveien 15, 0697 OSLO
Tlf.: 908 65 670
Faks: 947 73 899
E-post: post@mortenslasservice.no
Dormakaba
Tvetenvn.152 , 0671 OSLO
Tlf.: 06866, Faks: 22 75 90 70
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: butikk.oslo@dormakaba.com
Sikkerhet & Design AS
Sinsenvn. 4, 0572 OSLO
Tlf.: 22 04 07 50
Faks: 22 04 07 97
E-post: post@sogd.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
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

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

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

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

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

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

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

Bygg & Boligsikring AS
Kabelgaten 37E, 0580 OSLO
Tlf.: 22 00 60 10
E-post arild@bbsikring.no
www.bbsikring.no
Hemer Lås & Dørtelefon AS
Vogtsgate 56, 0477 OSLO
Tlf.: 23058010
E-post: post@hemerlas.no
S&D R.Bergersen AS
Trondheimveien 47, 0560 OSLO
Tlf.: 23 30 11 30
E-post: post@sogd.no
www.sogd.no
Låssenteret AS avd. Oslo
Stålfjæra 9, 0975 OSLO
Tlf.: 417 00 010
E-post: oslo@lassenteret.no
Total Sikkerhet AS
Holbergsplass 3B
0166, OSLO
Tlf.: 401 00 000
E-post: post@totalsikkerhet.as
www.totalsikkerhet.as
AKERSHUS
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
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
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

Trygge rom AS
Bærumsvn. 473, 1351 RUD
Tlf.: 67 80 80 80
Faks: 67 80 80 90
E-post: kontor@tryggerom.no
Låsekspressen AS
Gislestubben 50, 2040 KLØFTA
Tlf.: 466 43 211
E-post: post@laasekspressen.no
www.laasekspressen.no
Bergheim Lås & Port
Vestvollveien 8 Postboks 19,
2021 SKEDSMOKORSET
Tlf.: 93424111
Faks: 64 83 01 31
E-post: Knut@bergheimlas.no
Hemer Lås & Dørtelefon AS avd.
Bærum
Skuiveien 40, 1339 VØYENENGA
Tlf.: 67 14 90 90
E-post: post@hemerlas.no
www.hemerlas.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
CERTEGO Fredrikstad AS
Stabburvn. 16 Pb. 154
Østfoldhallen, 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
Byggsikkerhet AS
Skolegata 2, 3611 KONGSBERG
Tlf.: 32 73 10 93
Faks: 32 73 10 87
E-post: byggsikkerhet@online.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
VESTFOLD
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
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
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
Lås og Beslag AS
Ulefossveien 40, 3730 SKIEN
Tlf.: 35 52 79 90
Faks: 35 52 79 91
E-post: post@laasogbeslag.no
Dormakaba
Ulefossveien 24, 3730 SKIEN
Tlf.: 06866
E-post: butikk.skien@dormakaba.com
Nokas Teknikk Sør AS avd. Telemark
Kjørbekkdalen 12C, 3735 Skien
Tlf.: 33 00 34 80
E-post: post@nokas-sor.no
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Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

Vårt tilbud: Smarte og
sikre adgangsløsninger

Låsesystemer

Dørlukkere, lås og beslag

Glass-systemer

Inngangs-systemer

Hotell-systemer

Safe-låser

Elektronisk
adgangskontroll
og data

Mobile vegger

Service

Smarte adgangsløsninger
for din tilfredshet
www.dormakaba.com
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