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Leder
Takk til medlemmene som gir oss i styret og administrasjonen tilli-
ten til å representere Foreningen Norske Låsesmeder.  Takk også 
til de som sitter i utvalg og komiteer og bruker dyrebar tid for at 
bransjen vår skal ha gode forutsetninger for å lykkes i fremtiden.

Styret ønsker å fortsette arbeidet med å styrke og videreutvikle en 
attraktiv forening i en stadig voksende bransje. Mulighetene som 
ligger foran oss er store og det er viktig for oss alle at vi som utø-
vende håndverkere er aktivt med og påvirker premissene for faget.   
I foreningen vår møtes bedriftsledere, ansatte, produsenter og 
leverandører på samme arena og med felles interesse for faget.

Dette er unikt, viktig og inspirerende for medlemmene i NL og alle 
som jobber i og for foreningen.

Nye læreplaner er under utarbeidelse og skal være ferdige i slut-
ten av året.

Elever som starter utdanning som låsesmed fra 2020 søker til Vg1 
elektrofag, videre til programområdet Vg2 automatisering og kan 
tegne lærekontrakt etter 2 år i skole.

Det blir jobbet med lærebøker fremover som skal tilfredsstille nye 
krav til yrkesteori i den nye læreplanen. 

Vi er avhengig av ressurser fra våre gode leverandører og samar-
beidspartnere, som stiller opp i forbindelse med kurs, etterutdan-
nelse og messer. 

Det gjør at vi til enhver tid er oppdatert på det siste som er på mar-
kedet, av produkter, regler og forskrifter. Dette er viktig for låses-
meden som utøvende tekniker, konsulent og sikkerhetsrådgiver for 
det private hjem, næringslivet, byggherrer og entreprenører. 

Låsesmedtreff  23-26. januar er neste store samling for oss 
låsesmeder.

Vi håper at vi treff er med kursene, at leverandørene våre får gode 
besøkstall på messa og at alle erfaringene blir våre kunder til del.
Dette er siste mulighet for deg som er ansvarlige NL medlem for 
fi rma eller avdeling til å ta FG kurset som kreves for å beholde FG 
godkjennelsen, så det er bare å melde seg på.
Vi har jo også det hyggelige, sosiale ved treff et, som
 vi vet å sette pris på, og som bidrar sterkt til et godt samhold mel-
lom oss låsesmeder.

Ønsker alle en fi n høst og skitt jakt!

Knut Kildahl
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Tok sjansen da de
så mulighetene

- Da de store - i første rekke Dormakaba og Assa Abloy Opening 
Solutions - kjøpte seg opp, slo sammen- og sentraliserte virksom-
heter, gikk vi motsatt vei, forteller en åpenhjertig Ståle Raa som 
etter ansettelsen av Odd Harald Danielsen - er blitt konsernsjef for 
Låssenteret. Heretter skal Raa fokusere mest på vekst, oppkjøp 
og strategi. 

PÅ OFFENSIVEN
Etter oppkjøpet av Arve Karlsen i 2017 har det mildest talt bal-
let på seg. Snart teller de 20 avdelinger på Østlandet, Sørlandet, 

Trøndelag og over hele Vestlandet. Veksten er en kombinasjon av 
etablering av helt nye avdelinger og oppkjøp. Fra en omsetning på 
omkring 14 millioner i 2017 skal de runde 350 mill. i år. Om et par 
år skal de omsette for en halv milliard årlig. 
- Etter min mening måtte det bli et tomrom som følge av denne 
strukturelle endringen i bransjen. I tillegg har fi nansielle aktører som 
Private-Equity fond kjøpt seg inn i bransjen. De har av natur et per-
spektiv på 3-5 år før de selger seg ut igjen. Dette vil igjen føre til 
større endringer litt lengre frem i tid. -  Over tid har vi dessverre sett 
at fl ere av leverandørene våre har bygget ned forhandlernettverket. 
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Det gir seg utslag i blant annet lager- og logistikkfunksjonen til våre 
leverandører som vi er helt avhengige av. Når de bygger ned, og 
Låssenteret er i en vekstfase, er det klart vi må ansette og bygge 
en annen kompetanse enn tidligere. 
Ansettelsen av Odd Harald Danielsen et viktig ledd i dette. Nå skal 
vi fylle på med lokale låsesmeder under vår paraply. Når andre ser 
ut til å dyrke sentralisering, så rendyrker vi det lokale. Slik skal vi ta 
steget opp og bli den desidert største aktøren i Norge, smiler en 
meget fremoverlent Raa.  

STADIGE OPPKJØP
For å nå målene skal de konsolidere og bygge videre på det de 
har. I tillegg til at de stadig ser etter nye muligheter. Så langt i år har 

selskapet kjøpt selskapene; Gardit Lås og Sikkerheit AS i Nord-
fjordeid, og sist Optimera Sikring & Lås AS som ble gjennomført 
i juli. 
- Dette var et viktig tilskudd, og vil tilføre oss mye fra Haugesund 
til Kristiansand. I tillegg mottar vi hele tiden henvendelser fra låses-
meder som ønsker å bli en del av Låssenteret. Vi kjøper ikke alt, 
men vi er i en dialog med fl ere som samlet sett representerer en 
omsetning på i underkant av 100 millioner kroner, sier Raa. 
- Mens de andre skal drive regionalt og nasjonalt, vil alle våre 
bedrifter drive lokalt, lover Ståle Raa som til nå har 100 millio-
ner i potten av egne midler i denne storsatsingen. I tillegg har de 
ansatte og eierne av bedriftene som er innlemmet i Låssenteret 
også eierandeler.

Odd Harald Danielsen og Ståle 
Raa ser lyst på fremtiden.
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på egenhånd, fl irer Raa, iført sin fargerike 
Marius-kofte der han sitter på bakrommet i 
Låssenterets avdeling på Tveita i Oslo.

UT PÅ TUR
Danielsen er heller ikke i tvil om at han 
får nok å henge fi ngrene i fremover. Den 
nybakte direktøren skal i slutten av august 
stå i bresjen for en fagsamling til Warszawa 
i Polen. Der vil både han og alle de omkring 
180 medarbeiderne få anledning til å bli 
bedre kjent, i tillegg til å ha et strengt fag-
lig opplegg.
- Det vil vel også bli en del trylling - trylling 
har etterhvert blitt et av Danielsens fremste
varemerker - i sosiale sammenhenger. Men 
også da Låsesmeden var på besøk fi kk 
kortstokken kjørt seg. 
- He he. Det blir jo fortsatt en del trylling sier 
han. 
- Hva kommer til å skje fremover?
- Jeg skal ut på tur kan du si. Det blir mye 
reising. Ingen tvil om det. Selv om jeg vel 
kjenner de fl este, skal jeg besøke alle avde-
lingene mer eller mindre jevnlig. Vi skal bli 
enda mer sammensveiset. Hos oss skal det 
fortsatt legges vekt på at det lokale. Det må 
ikke bli slik at vi sentralt skal tre opplegg 
ned over hodene på avdelingene våre rundt 

Det gikk vel kanskje et aldri så lite gisp gjen-
nom bransjen da Låssenteret i vår prokla-
merte at de hadde fått med seg tidligere 
TrioVing/Assa Abloy Opening Solution`s 
Odd Harald Danielsen på laget. 

Han har nå tatt over som administrerende 
direktør for grunnlegger Ståle Raa som her-
etter blir å se i rollen som konserndirektør i 
Låssenteret. 

VOKSER STADIG
Låssenteret har vokst raskt de siste par 
årene, og teller snart 20 avdelinger i hele 
Sør-Norge. Siste bedrift inn i Låssenteret 
var Optimera Sikring & Lås som ble kjøpt 
opp i sommer. De har også etablert en ny 
prosjektavdeling i Ski sør for Oslo.

Vi er nødt til å styrke organisasjonen vår i 
alle ledd for å nå våre mål om å bli den desi-
dert største aktøren i Norge, sier konsern-
direktør Raa. Med ansettelsen av Danielsen 
får nå Raa anledning til å konsentrere seg 
fullt og helt om videre utvikling og konsoli-
dering av hele konsernets portefølje. 
- Det blir befriende å kunne konsentrere 
seg fullt og helt om dette. Selv ikke jeg 
har kapasitet til å holde på med alt dette 

forbi, proklamerer Danielsen. Mens kollega 
Raa nikker berømmende. 
- Vi kunne ikke fått en bedre medarbeider 
med på laget. Danielsen har en unik erfaring 
etter mange år i bransjen. Også som utø-
vende låsesmed. Dette gjør at han også har 
de beste forutsetninger for å forstå låses-
medene hos oss. Og støtte de på best 
mulig måte, sier Raa. 

ANDRE SIDEN
Danielsen ser frem til å møte kolleger, kun-
der og leverandører på en ny måte. - Det 
skal bli interessant å oppleve bransjen fra 
«andre siden av bordet», smiler han. 

Og med sin brede erfaring føler han seg 
trygg på sin nye rolle.
- Jeg behøver ikke bruke tid på å bevise noe. 
Ei har jeg noe markeringsbehov, og jeg vet 
at det er mye følelser forbundet med Låses-
medbransjen. Vi skal ikke tukle med dette, 
smiler Follo-mannen som nå skal stå i front 
for satsingen som inneværende år skal sørge 
for omsetning på minst 350 millioner kroner. 

Og går det som Raa har spådd, vil de runde 
en halv milliard i omsetning om få år. 
- Dette blir gøy, avslutter Danielsen.

KAN ALLE TRIKSENE: -Trylling 
er en «ICE breaker», fortalte 
Odd Harald Danielsen mens han 
imponerte Låssenter- kollegene 
Halvor Berg og Ronny Larsen ved 
Låssenteret i Oslo. 

Tryllekunstneren
kan alle triksene

i bransjen
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Få kan vel mer om låsesmedbransjen
enn Odd-Harald Danielsen. Dette er et 

kupp for oss, sier Låssenterets
grunnlegger Ståle Raa.
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Alarmen går!

Nødsituasjoner oppstår som regel brått. Hjertet banker. Adrenalinet 
styrer kroppsfunksjonene – panikken er der, og evnen til å handle 
fornuftsmessig er kraftig redusert. Panikkbeslag redder liv. 

JPM Fluid Panikkbeslag, verdensledende produkt fra ASSA ABLOY.
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Etter at den polske foreningen måtte trekke sitt ELF Convention 
i 2020, gjorde ERSI  - den italienske foreningen,  om sitt eget 

årlige treff  i Bologna til et ELF Convention.

ELF Convention i Bologna
9. - 12. mai 2019

Arrangementet var godt besøkt og det var 
hele 1.700 registrerte besøkende på mes-
sen og 400 på galla middagen. – Det var 
fl ere utstillere som ikke fi kk plass på mes-
sen, men de får kanskje muligheten på ELF 
Convention i Helsinki neste år. 

På messen var det også en spennende 
utstilling av gamle låser og nøkler utstilt 
i glassmontre. – Det var imponerende 
håndverk.

Lørdagen var det nordisk ELF møte før 
selve styremøtet i ELF. Dave O’Toole ble 
gjenvalgt som president i ELF noe alle til-

stedeværende var glad for. Det er en 
arbeidskrevende oppgave og Dave har lagt 
mye tid og ressurser i dette vervet gjennom 
mange år.

I forbindelse med 50 års jubileet til den fi n-
ske foreningen i 2020, blir det ELF Con-
vention fra 14. – 16.mai. Ona Gardemeis-
ter, som i tillegg til å være daglig leder i den 
fi nske foreningen, også er sekretær i ELF, 
er ansvarlig for arrangementet, og vi gle-
der oss!

Bologna var stedet for årets ELF Con-
vention. Byen har Europas eldste univer-

sitet, grunnlagt allerede i 1088. Byen blir 
også regnet for å være Italias kulinariske 
hovedstad.

Bologna har ca. 400 000 innbyggere. Noe 
man raskt legger merke til når man går 
rundt i byen er de fl otte arkadene. Disse 
skjermer for solen om sommeren og regn 
og snø ellers.Det er til sammen over
40 kilometer med arkader.

Bologna er et viktig trafi kknutepunkt både 
for veitrafi kk og jernbane, og er et av Ita-
lias viktigste økonomiske og industrielle 
sentere.
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Fra utstillingen

Fra venstre  daglig leder i den fi nske foreningen Ona Gardemeister, styreformann i den 
fi nske foreningen Peter Östman, ELF president Dave O'Toole, og Rocco Fusillo, ERSI.

Knut Kildahl, Hans Mejlshede, 
Anne Line M. Sagbakken på messen Steinar Jensvold og Terje Krogstad på messen



10 / 02.2019

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Postkassene fra Stansefabrikken er i egen klasse.
- Postkasser er vårt hovedprodukt med tanke på samarbeid med 

låsesmedene. Der tilbyr vi det meste, unntatt den «gamle grønne», sier 
salgssjef Trond Bergstuen i Postavdelingen og smiler lurt.  

- Vi tilbyr kvalitetsprodukter med lang levetid. Vi ønsker å være 
bærekraftige gjennom at produktene vi produserer er feilfrie, har 
lang levetid og er 100% gjenvinnbare. Dette gjør at vi unngår rekla-
masjoner og at vi kan ha fokus på å yte service.

- Vi leverer våre systemkasser utelukkende gjennom låsesme-
dene fordi dette er en teknisk kompetent bransje. Vi har også felles 
interesser gjennom at låsesmed leverer systemsylindere som pas-
ser rett inn i vår standard postkasse, og det gir muligheter for mer-
salg for begge parter. Vi har i dag ca 85 prosent av det totale mar-
kedet her til lands, forteller Bergstuen.

KVALITET
Selv om postkassene leveres i elegant design legger man like mye 
vekt på sikkerhet og kvalitet. 

ILLE BRA FRA FREDRIKSTAD: 
Kristina Skamfer viser frem 
pakkekassen som er et av 
Stansefabrikken siste produkter. 
Her får du småpakker inn - men 
ikke ut  - uten nøkkel. 

Stansefabrikken stopper aldri

Best i kassen

LEVERANDØRPROFIL
STANSEFABRIKKEN

BARE FRYD: Selger Kristina Skamfer og 
salgssjef Trond Bergstuen inne i lokalene hos 
Stansefabrikken i Fredrikstad. 
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UTEN STANS: Logistikksjef Tommy Hendricksen passer på at 
tingene ikke stopper opp på Stansefabrikken. 

VELKOMMEN INN: Stansefabrikken holder til i Fredrikstad. 
Salgssjef Trond Bergstuen ønsker velkommen inn.  

- Vi leverer produkter som er sikre og fungerer, slik at vi unngår 
reklamasjoner. En høyere kvalitet er med å sørge for dette, sier 
Bergstuen og viser frem deres aller nyeste produkt, nemlig en pak-
kepostkasse med fi nurlige løsninger. Du får pakken inn i kassen, 
men ikke ut, uten at du rår over nøkkel eller kode. 

- Smart - ikke sant, sier Kristina Skamfer med sitt velkjente smil 
som mange vil kjenne igjen fra Låsesmedtreff ene på Lillehammer. 
Hun er selger med ansvar for nettsalget i den ekspansive bedriften, 
som har lager/logistikksenter i Fredrikstad. 

Hovedvekten av produksjonen foregår i deres egen fabrikk i Litauen. 
Der rår morselskapet STAFA Industrier over en hel industripark - 
hvor blant andre sportsleverandøren SWIX har sin stav-produksjon. 

Stansefabrikken driver også noe spesialproduksjon. De har utvik-
ling- og en småskala produksjonsavdeling i Fredrikstad.

- Om man ønsker å utvikle og lage en liten serie produkter, gjør vi 
det her i Fredrikstad, forteller Bergstuen. 

LOKALE GRÜNDERE OG EIERE
Det er slett ikke bare postkasser Stansefabrikken står for. Selv om 
de selger fl ere titalls 1000 postkasser i året - i prisklassen 500 - 4000 
kroner - er postkasseavdelingen, som består av nevnte Skamfer 
og Bergstuen, i tillegg til Andre Skjærstad og Jørn Nygaard, bare 
en liten del av varemerket Stansefabrikken. 

Den Norske Stansefabrikk så dagens lys i Oslo allerede i 1932. 
Bedriften drev da utelukkende med tynnplatebearbeiding. I 1954 
fl yttet de til Lillesand på Sørlandet. - Der holdt de til i drøye tretti år 
før de gikk konkurs i 1985, forteller Bergstuen. 

Og det er egentlige her historien om bedriftseventyret Stan-
sefabrikken starter. 

LAGER: Salgssjef Trond Bergstuen på det store 
lageret som rommer reol på reol med postkasser.
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17 ansatte tok over konkursboet og jobbet uten lønn en lang periode, 
for å få fabrikken på beina igjen. Dette ble en kjempesuksess, og det 
tok ikke lang tid å fylle opp produksjonskapasiteten. Flere av de opp-
rinnelige eierne er fortsatt med både som eiere og som aktive ansatte 
i den daglige driften. 

FLYTTET OG VOKSTE
I 1992 måtte man erkjenne at det ikke lenger var mulig å vokse videre 
i lokalitetene i den lille sørlandsbyen og etter hvert valgte man å kjøpe 
opp ytterligere en tynnplatefabrikk, ABB Control i Fredrikstad, for å 
være i stand til å fortsette å vokse. Denne produksjonsenheten var en 
tradisjonsrik produsent til ABB-systemet, og det var her NEBB-ska-
pet ble til i sin tid. Dette forretningsområdet ble ytterligere styrket ved 
at Stansefabrikken kjøpte opp og innfusjonerte selskapet Larel AS i 
2018.

Tidlig i år 2000 ble postkassefabrikken på Lillehammer - Nic. B. Sand-
berg ervervet, og det er her Stansefabrikken blir en sentral aktør også 
på postkasser. Siden overtakelsen har vi utviklet dette forretnings-
området fra å bare inneholde 2 modeller av postkasser, til å bli en 
landsdekkende leverandør med et komplett varesortiment, forteller 
Bergstuen.

FLAGGET UT
I 2002 kjøpte Stansefabrikken et utrangert industriområde i Ukmergé 
i Litauen. Dette er nå utviklet til en topp moderne Industripark, der 
det i øyeblikket er omkring 30 000 kvm produksjonsareal. Dette øker 
imidlertid i takt med behov. Stansefabrikkens egne produksjonsen-
heter benytter omkring halvparten av det tilgjengelige arealet, mens 
resten er utleid. Stansefabrikken har 2 fabrikker på området, Stanse-
fabrikken Automotive og Stansefabrikken. Sistnevnte kan produsere 
alt som lages av tynnplater.  - Vi leier ut til nordiske aktører. Det er en 
vestlig kultur i industriparken, forklarer Bergstuen. 

Ved Stansefabrikken i Fredrikstad er det fem ansatte i produksjonen. 
Her fi nner man også betydelige lagerlokaler, logistikk og salgsavde-
ling. Totalt teller konsernet omkring 50 medarbeidere i Norge, og ca 
350 personer i andre Europeiske land.
- Det som er kult er at det fortsatt er de samme som startet opp sel-
skapet som i dag sitter på de største eierandelene og er aktive i sel-
skapet, forteller Bergstuen. 

STAFA Industrier AS ledes av Jon Ragnar Westby og konsernets 
omsetning nærmer seg omkring en halv milliard, hvorav 150 millioner 
kommer fra Stansefabrikken Products AS.
- Selv om vi har vokst mye og har en konsernstruktur, er Stansefa-
brikken først og fremst et gründerstyrt selskap. Det er kort vei til end-
ring og beslutninger. Her er det lov å lufte ideer. Gode ideer er alltid 
velkomne, avslutter Bergstuen. 

KASSER PÅ LAGER: Det store lageret i Fredrikstad 
sørger for rask forsyning til Låsesmedene. 

HER ER VI: Salgssjef Trond Bergstuen og 
Stansefabrikken har det ille bra i Fredrikstad. 

Sotera Solutions er det nye navnet til Nexus Norge.

Sotera leverer produkter og løsninger for utstedelse, håndtering og bruk 
av pålitelige identiteter. Vi hjelper våre kunder med råd og veiledning om 
teknologi tilknyttet adgangskontroll og identitetshåndtering.

sotera.no
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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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R. Bergersen Sikkerhet & Design AS • Sinsenveien 4, 0572 Oslo / Trondheimsveien 47, 0560 Oslo •  Tel. 22 04 07 50

nettbutikk www.sogd.no

Totalleverandør av beslag,  
låser og adgangskontroll

se utvalget på vår nye nettside www.sogd.no

Dragrep på mål
Vi lagerfører et stort utvalg dragrep til dører, men vi kan også 
levere dragrep på mål. Dragrepene blir produsert i standard-
lengder opptil 300 cm på fabrikk, og kan leveres i flere 
aktuelle farger ( PVD coating – max 200cm ). Grepene blir 
kuttet ned til riktig størrelse på vårt verksted i Oslo. Dette gir 
stor fleksibilitet. Dragrepene er meget robuste, og kan også 
benyttes som bl.a. fothvilere i f.eks. et barmiljø. 

Proffbutikken 
I vår nyoppussede butikk lokalisert i Sinsenveien 4, kan vi 
vise til en rekke løsninger og produkter relevant for deg som 
driver med lås. Kom innom oss å se utstillingen av mekaniske 
og elektroniske låskasser, løsninger, våre sikkerhetskon-
septer og kundekonsepter. 

vi tilbyr nå

EXPRESS LEVERANSER
I HELE OSLO OG AKERSHUS

SPØR OSS VED NESTE BESØK
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Fra Certego Bergen 

Pressemelding:

CERTEGO styrker satsningen på ESS
- Per Wichstad ansatt som Produktsjef  

1. september tiltrer Helge Økland som 
avdelingsleder for vår største avdeling 
i CERTEGO; Bergen. 

Helge er utdannet elektriker og jobbet med 
boliginstallasjoner fra 1981 til 1988. Fra 
1988 jobbet han som salgsingeniør innen-
for sikkerhet i ABB Building Systems i Ber-
gen før han i 2003 ble salgsingeniør innen-
for sikkerhet i YIT i Bergen. Fra 2012 – 2016 
var han avdelingsleder i Caverion i Bergen 
før han i 2016 begynte som Senior Pro-
sjektleder for Caverion i Bergen.

Helge har gjennom sine mange år i arbeids-
livet opparbeidet seg en variert bakgrunn 
og god kunnskap om det samme mar-
kedet som CERTEGO leverer til i Bergen, 
samt bred prosjekt- og salgserfaring. I til-

CERTEGO har en strategi om ytterligere styrking av sin posisjon 
som markedsleder i sikkerhetsbransjen i Skandinavia. Som en del 
av denne strategiske satsningen, har CERTEGO ansatt Per Wich-
stad som produktsjef for ESS (Elektroniske Sikkerhetssystemer). 
- Det er med glede jeg kan meddele at Per Wichstad har takket ja 
til stillingen som Produktsjef, sier HR Manager Tonje H. Helstad i 
CERTEGO.

legg har han fl ere år med ledererfaring hvor 
han ledet en stor avdeling som leverte gode 
resultater. 

Vi er veldig fornøyd med at Helge har takket 
ja til stillingen, og er sikker på at han med 
sin gode forståelse for drift, samt erfaring 
fra fl ere av våre operative funksjoner, derav 
også mange år som leder, vil være en vik-
tig bidragsyter for videre utvikling i Bergen. 

Helge vil den første måneden benytte 
mye av sin tid til overlapping med Svein 
Hjørnevik, få opplæring i sentrale funk-
sjoner, i tillegg til å bli kjent med sine nye 
medarbeidere.

Vi ønsker Helge hjertelig velkommen til 
CERTEGO 1. september!

KOMPETANSE OG KUNNSKAP 
Per Wichstad kommer fra stillingen som Sales 
Manager Norway i Bosch Security. Med mer 
enn 30 års erfaring fra sikkerhetsbransjen, 
bred kompetanse og brennende interesse 
for teknologi vil han utgjøre et solid tilskudd til 
selskapet.  

«Det var veldig mange og gode kandidater 
til stillingen som Produktsjef. Vi er veldig for-
nøyde med å få Per Wichstad med på laget. 
Hans erfaring fra produktutvikling og kunnskap 
innen ITV samt strategiske kvaliteter, vil bidra 
til å styrke CERTEGO sin posisjon som total-
leverandør av sikkerhetstjenester» uttaler Olav 
Magne Olsen, Business Development Mana-
ger CERTEGO. 

I stillingen som produktsjef vil Per ha ansvaret 
for produkter og løsninger, samt bidra aktivt til 
den spennende utviklingen selskapet er inne i. 

«Som markedsledende på elektromekaniske løsninger har CER-
TEGO et stort potensiale til å øke sine andeler innenfor ESS, med 
særlig fokus på kameraovervåkning og alarm. Jeg ser veldig frem til 
å være med på satsningen og utvikle spennende løsninger til mar-
kedet», sier Per Wichstad. 

Per Wichstad tiltrer stillingen 6. august 2019. 

Per Wichstad og Tonje H. Helstad, 
HR Manger CERTEGO. 
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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

Safetron 6000-serie motorlås
• FG-godkjente i klasse 5, EN14846 grade 7

• Opplåsingstid mindre enn 0,2 sek

• Kryptert kommunikasjon

• EN179 nødbeslag 795/796 kan leveres

Safetron solenoidlås
• Et utvalg av modeller og funksjoner

• For brannklasset dør og dørautomatikk

El.sluttstykker
• Mange modeller og funksjoner

• Multifunksjonsmodeller

• Listetrykksteknologi• Listetrykksteknologi

Kort- og kodeleser som også kan bli
Porttelefon!
• Kompaktmodell A66 er enkel å installere

• Inntil 500 EM / Mifarebrikker kan benyttes i  A66 direkte 

• Fungerer som kodelås med inntil 10 koder

• Norsk språk i displayet

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

• Innebygget mottager for Axema 4K håndsender

• Innebygget mikrofon og høytaler

• Svært kraftig kapsling som tåler de �este 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 (PoE).

Andre Axema produkter: kompaktmodell A04 kodelås m/3 koder, 
lokal døralarm UDR Plus, et utvalg av kortlesere, sentraler og moduler. C

M

Y
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K

Axema_ANN_Safetron_A4_hr_201906.pdf   1   24.06.2019   12.48.23
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Nexus ID Solutions ski� er navn til Sotera
Pressemelding:

Som et strategisk grep for riktig fokus på 
det norske markedet vil Nexus ID So-
lutions Norge forlate Nexus gruppen og 
skifter navn til Sotera. Sotera vil fortsette 
som Nexus partner og vil levere hele 
Nexus produktportefølje. Foretaket vil 
som tidligere levere produkter, kompe-
tanse og løsninger til ID- og sikkerhets-
markedet. 

SOTERA SOLUTIONS BLIR NEXUS PARTNER
“Tiden i Nexus har vært spennende og det norske fi rmaet har 
utviklet seg enormt de siste 7 årene. Nå ser vi imidlertid at det 
globale markedet som Nexus satser på ikke samsvarer helt 
med utviklingen i det norske markedet og vi ble enige om å 
skille ut den norske virksomheten”, sier Thomas Sommerfeldt 
Preus i Sotera. “Avgjørelsen er basert på strategiske hensyn – 
vi vil fortsatt samarbeide med Nexus Group som en partner, 
og tilby mange av de samme løsningene som tidligere. Nå står 
vi friere til å utvikle forretningsområder som vi har vært sterke 
på i det norske markedet, og som vi gjerne vil fortsette med.” 

NEXUS GROUP FORTSETTER Å BYGGE PARTNERNETTVERK
Nexus Group fortsetter å fokusere på sin strategiske virksom-
het som internasjonal produkt- og tjenesteleverandør av iden-
titetsløsninger og vi fortsetter å bygge et sterkt partnernett-
verk. Som et ledd i dette, kommer den norske virksomheten 
til å bytte navn til Sotera og kommer fremover til å være en 
sterk lokal partner for Nexus. Sotera, med lokalt eierskap og 
markedsforståelse, vil fortsette å vokse det norske markedet 
for Nexus produkter, sier Magnus Malmstrøm, CEO for Nexus 
Group.

OM SOTERA AS
Sotera AS er en norskeid virksomhet som leverer komplemen-
terende løsninger til sikkerhetsbransjen. Foretaket leverer pro-
dukter og løsninger for utstedelse, håndtering og bruk av påli-
telige identiteter. Sotera har 15 medarbeidere og holder til på 
Lysaker.

OM NEXUS GROUP
Nexus Group er et innovativt og raskt voksende foretak som 
utvikler identitets- og sikkerhetsløsninger. Foretakets kunder er 
primært store organisasjoner innen industri, bank og fi nans, 
off entlig sektor, og energi. Nexus er sertifi sert innen informa-
sjonssikkerhet i tråd med ISO 27001, og siden transparens er 
en forutsetning for tillit, er alle produkter og tjenester dokumen-
tert online. Nexus har 300 ansatte ved 16 kontorer i Europa, 
India og USA, og vi har et globalt nettverk av partnere. 

prodibas

www.prodib.no

UNOCODE PRO
Datorstyrd maskin för cylinder, bil, mc och båtnycklar. 
Utrustad med optisk läsare. Med en PC och Silca Key Program 
får du tillgång till miljontals koder. d-12 back finns och 
maskinen är förberedd för ”Digitala Låssmeden”. 

Nycklar  Maskiner  Hänglås  Låsprodukter

Prodib AS · Tronstadveien 4 · 1820 SPYDEBERG
www.prodib.no · post@prodib.no

Thomas S.Preus og Jon Land.
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Montasjestolper for alle typer 
av karmer og profilsystem
Med nesten 500 ulike varianter har STEP et fullstendig utvalg av montasjestolper 
som tilsvarer alle typer av karmer og profilsystem på markedet. Sortimentet er 
under konstant utvikling og vi hjelper gjerne til med å utvikle spesialtilpassede 
løsninger. Alle montasjestolper er laget i rustfritt stål og bidrar til et stilrent utseende 
ved installasjon. Du er alltid velkommen til å kontakte oss via tlf. 23 00 30 00. 
Hele sortimentet finner du på www.steplock.no Når det må fungere. 
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Nytt om navn fra Prodib AS

SALTO Systems AS har ansatt 
Jarle Berg som Business 
Development Manager i Norge

Fra 1. april 2019 er følgende personer ansatt i nyåpnede PRODIB AS i Spydeberg.

2018 ble et godt år for SALTO Systems i Norden og i Norge med 
stor vekst, både på salg og ansatte. For å fortsette den fl otte vek-
sten har SALTO Systems ansatt Jarle Berg som Business Develop-
ment Manager. Han startet 2 Mai og vil ha SALTO sitt kontor i Moss 
som base og rapportere direkte til Kjetil Lundberg, Country Mana-
ger Norge.

Torod Folkøy 
Kjent i bransjen gjennom mange år – senest fra Trio Ving.

Kerim Saidi
Kjent i bransjen gjennom mange år, senest fra Trio Ving.

Philip Høyer
Ny i bransjen, kommer fra Ringnes.

Aimee Kristoff ersen
Ny i bransjen, kommer fra frukt & grønt grossist.

02.2019 / 19
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FIRMAPROFIL
LEXOW LÅSSERVICE

KUNDEN I SENTRUM:  Kunde Birger Olsen fra Steinerskolen blir godt hjulpet av Ståle Woldsæter 
og  kollegaene Terje Svestad, Janita Winås og Morten Larsen inne i butikken på Høyda i Moss. 

SJEFENE: Ståle Woldsæter og Morten Larsen er daglig leder og prosjektleder/kalkulatør. 
Begge har eierandeler.  
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TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

For to år siden var tiden overmoden for å fi nne nye lokaler for 
Lexow Låsservice. De fl yttet så opp til bydelen Høyda - og siden 

har det bare gått oppover. I dobbelt forstand. 

Før holdt de til i trange lokaler under en bru 
i Moss sentrum. Nå råder de over 300 kva-
dratmeter lokaler i to etasjer ovenfor sen-
trum i Østfold-byen. 

Beliggenheten er ypperlig. Både for kunder 
og ansatte. 

TRANGE TIDER
Det var på høy tid å fl ytte, bekrefter Daglig 
leder Ståle Woldsæter.  Tiden under broen 
hadde vært forretningsmessig blomstrende 
helt siden etableringen i Moss for snart 19 
år siden. Men lokalene ble etter hvert i tran-
geste laget. 

I to etasjer ved industri og handelsområ-
det på Høyda huser lokalene butikk, lager, 
administrasjon og systemavdeling. Og god 
parkering. 

Ikke minst kommer det siste godt med nå 
hvor bedriften består av 13 ansatte, fordelt 
på 10 utegående montører og tre ansatte 
i administrasjon, butikk og systemavdeling. 
- Men vi kunne gjerne hatt enda mer lager-
plass, sukker Woldsæter. 

OPP OPP OPP
Omtrent på samme tid som fl yttingen, kom 
Morten Larsen på plass for fullt som pro-
sjektansvarlig. Og dermed kunne Lexow 
smykke seg med å bli involvert i enda 
fl ere- og større prosjekter. Deres nedslags-
område strekker seg fra Fredrikstad områ-
det i sør til Stor-Oslo i nord.  
- Vi samarbeider godt med fl ere entrepre-
nører. Gjennom fl ere gode leveringer har vi 
opparbeidet tillit, som gjør at vi stadig får 

LITT AV HVERT: Lokalene hos Lexow Låsservice 
huser et rikholdig utvalg varer slik man forventer 
hos en tradisjonell Låsesmedbedrift. 

SYSTEMAVDELING: Butikkansvarlig Janita Winås bygger også 
låssystemer på bakrommet hos Lexow Låsservice i Moss. 

Ytterligere vekst etter prosjekt-oppsving

- Viktig å ha fl ere 
ben å stå på
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nye; og lønnsomme oppdrag, forteller Larsen. Det er Larsen som 
står for kalkyler på prosjektene. 
Av prosjekter de har vært, og er med på kan nevnes: Europris lage-
ret i Våler ved Moss hvor leveransen var 300 dører. Gartnerboligen 
på Skullerud ved Oslo, med barnehage og leilighetsbygg, hvor 
ordren endte på over millionen. 
- Det største for oss nå er Hoppern Skole på Jeløya her i Moss, 
forteller Larsen. 

Prosjektene har helt klart vært med å løfte omsetningen med dob-
ling fra 2016. Da omsatte de for omkring 12,5 mill. I 2018 ser tal-
lene ut til å ende på 25,5 mill. Inntjeningen har økt de senere årene. 
Men de tjente også gode penger før de fl yttet, spesielt i 2014 da 
omsetningen resulterte i et brutto bidrag på 12%. 

FLERE BEN 
Det er likevel en utfordring å opprettholde aktivitet gjennom hele 
året. Derfor har bedriften sørget for å ha fl ere ben å stå på.
- Vi er først og fremt en tradisjonell låsesmedbedrift. Lexow sat-
ser også på leveranser av adgangskontroll, service, rammeavtaler 
med kommuner og så videre. Ikke minst ønsker vi «vanlige» kun-
der hjertelig velkommen til oss, forteller Ståle Woldsæter - og fort-
setter: -Disse områdene står fortsatt for brorparten av bedriftens 
omsetning. Og ikke minst, mesteparten av inntjeningen, forteller 
Woldsæter. 

Nyheter / Pressemelding, Stockholm, 28. juni 2019

Lexow Låsservice AS blir med i Prosero Security Group
Lexow Låsservice AS (”Lexow”) blir det sjette norske selskapet som blir med i Prosero Security Group 
(”Prosero”). Lexow er basert i Moss, og har siden 1877 levert produkter og tjenester for fysisk sikring til 
kunder i Moss og Osloområdet.

”Vi er svært glade og tilfreds med at Lexow Låsservice blir med i Prosero. Lexow er en tradisjonsrik virksomhet i 
området Moss – Oslo som kontinuerlig har utviklet seg takket være høy kompetanse og drivende ansatte. Lexow 
har sin historie innen mekanisk sikkerhet, og vokser i dag raskt også innen elektronisk- og digital sikkerhet, et 
område hvor Prosero har bred kompetanse. Vår målsetning er å gi administrerende direktør Ståle Woldsæter og 
hans dyktige medarbeidere de aller beste forutsetninger for å videreutvikle Lexow og gi eksisterende og nye kunder 
den beste service på både eksisterende og nye produkter. Samtidig skaper det gode muligheter for våre andre 
Prosero selskap i regionen, Låshuset Sikkerhetssenter og Romerike Låsservice, slik at de tre tilsammen kan styrke 
kundetilbudet”, sier administrerende direktør i Prosero, Mikael Norlander.

Lexow Låsservice er et sikkerhetsselskap med lang erfaring og sterk lokal forankring i Moss og omegn. Selskapet
tilbyr sine kunder i Oslo, Akerhus og Østfold et komplett tilbud av sikkerhetstjenester og utfører alt fra store 
komplekse prosjekt til mindre servicearbeid. I løpet av de siste årene har elektonikk- og teknikkinnholdet i Lexows 
tjenestetilbud økt markant, i takt med at kundenes behov endres og blir mer omfattende. Selskapet har siden 
etableringen i 1877 drevet sin virksomhet med et tydelig fokus på langsiktige relasjoner og kvalitative 
sikkerhetsløsninger. Høyt kompetansenivå og et personlig møte med kunden, verdsettes av både kunder og 
samarbeidspartnere. Selskapet har 13 ansatte og omsetter drøyt 25 millioner kroner.

”Vi i Lexow Låsservice ser frem til å bli en del av Prosero, og har tro på at dette vil styrke vår posisjon innen 
sikkerhetsbransjen. I det daglige arbeidet vil Lexow fortsette å fungere som tidligere, med lokal forankring og med 
de samme ansatte. For oss betyr det mye å holde vår merkevare og identitet, samtidig som vi og våre nye 
søsterselskaper innen Prosero har en felles oppfatning av kundefokus og tjenestekultur. Vi ser frem til å kunne dele 
kunnskap og erfaring med andre deltagere i gruppen samt styrke vår kompetanse”, kommenterer Ståle Woldsæter, 
administrerende direktør i Lexow.

Tidligere eiere av Lexow Låsservice er blitt aksjonærer i Prosero.

Prosero består av 28 selskap på 38 steder i Norge og Sverige
Axel Group, Axlås & Solidlås, Begelås, Beslag-Consult, Bodø Sikkerhet & Lås, Borås & Kungsbacka Lås & 
Säkerhet, Cadsafe Brandservice, Citylåset i Kristianstad, CFS Larm, Dala Lås, Dalek Lås & Larm, Farsta Lås, 
Lexow Låsservice, LH Alarm, Låshuset Sikkerhetssenter, Lås & Nyckel i Gävle, Låssmeden Sven Alexandersson, 
Låsesmeden Tromsø, Lövestad Larmcentral, OpenUp, Passera, Rikstvåans Låsservice, Romerike Låsservice, 
Safetytech i Väst, Swedsecur, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage och Zenita. Proseros samlede
omsetning er nå på ca. 900 millioner svenske kroner. www.prosero.com

Kontakt
Mikael Norlander | Administrerende direktør, Prosero Security Group | mikael.norlander@prosero.com | +46-707 25 62 75
Ståle Woldsæter | Administrerende direktør, Lexow Låsservice | sw@lexow-las.no | +47-901 77 089

www.bfs.as Tlf: +47 33 44 03 40 | Epost: post@bfs.as 

BFS Nyheter 2019 
BFS S 970 er en serie med 13mm sylinderskilt som passer til 
S 572- og S 578 serien. Kommer i 4 forskjellige utførelser. 
Skiltene har en diameter på 55mm. 

BFS S 572 er en serie med runde knappevridere med skilt. 
Kommer i 4 forskjellige utførelser. 

BFS S 578 er en rund sylinder med skilt. 

BFS S 578 C er et sett med knappevrider, sylinder og skilt. 

BFS S 578 D er et sett med  dobbelsylinder og skilt. 

BFS S 970-13 SN BFS S 970-13 PN BFS S 970-13 SB BFS S 970-13 PB 

BFS S 572-32 SN BFS S 572-32 PN BFS S 572-32 SB BFS S 572-32 PB 

BFS S 578 SN BFS S 578 C SN BFS S 578 D SN 

Woldsæter var med å etablerte bedriften i Moss i 2000 og er en av 
hovedeierne sammen med Åge Sundstrøm. Prosjektansvarlig Mor-
ten Larsen kom inn på eiersiden i fjor, med eierandel på 25 prosent. 

SYLTESTRIKKER
Fra starten i 2000 med fi re ansatte, har de vokst sakte men sikkert, 
til dagens 13. Som står for 11 årsverk. Lexow var først på banen 
her til lands med ASSA-låssystemer. 
De er forøvrig stadig på jakt etter fl ere dyktige medarbeidere. 

En liten funfact til slutt: 
Dengang staret de opp med produksjon av syltestrikker. 

GOD BELIGGENHET: Lexow Låsservice er veldig fornøyd med sin nye 
beliggenhet i Varnaveien i utkanten av Moss sentrum. 



LOCKR CYLINDER

Nå ønsker vi alle dører velkommen 
til vårt adgangskontrollsystem
Den perfeksjonerte døråpneren.

Sylinderen er den trygge og praktiske løsningen til dine låser, 
og den passer til alle typer dører.

Glem nøkkelknippet helt og kom inn overalt med samme kort. 

Enkelt og greit!



PRODUKTNYTT

Vi reduserer prisene med 30% på vår
ADVANCE serie Robust, Kompakt* og Trygg

  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!

*Kompakt – ta kontakt for prisberegning!

NÅ 30% LAVERE PRIS

postkasse.no

Stansefabrikken annonse_juni2019_210x297mm.indd   1 19.06.2019   13:36
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PRODUKTNYTT

MAGNETKONTAKTER FRA ALARMTECH HOS B&M
Magnetkontakter fra Alarmtech fi nnes nå på lager hos Boyesen & Munthe. Felles for de fl este er at de 
er utstyrt med 2 meter kabel for enklere montering. De kan på bestilling leveres med 5- og 10 m kabel. 
De har også sabotasjesløyfe og de er FG-godkjente for bruk i alarm. De har NC-kontakt samt at det 
fi nnes varianter med 1-pol vekselkontakt, C-NC-NO. Modeller for innboring i tre-, aluprofi l- og ståldør 
samt for utenpåliggende montering fi nnes.

AXEMA MED OPPGRADERTE DØRSENTRALER
Nye dørsentraler B18 og B28 erstatter B17 og B27!
Nå lanserer vi den nye generasjonen Axema dørsentraler VAKA B18 og B28 som har fordoblet proses-
sorkapasitet og fi re ganger større minne, noe som sikrer fortsatt utvikling og øket funksjonalitet.
I B28 fi nns to frie innganger til for eksempel å låse opp fl ere dører samtidig, øke sikkerhetsnivået for å 
låse dørene i tilfelle en trusselsituasjon, indikere feil i strømforsyningen, etc. For fremtidige funksjoner 
har antall plinter blitt økt til 47 (B28) sammenlignet med tidligere 36 (B27). Viktig å tenke på:
• For styring av alarmsystemer utstyres B28 med den nye alarmmodulen C20 (se under).
• B18 / B28 er kompatibel med eldre dørsentraler B17 / B27 og B16 / B26.
• For de nye heisplintene i B18 / B28 anbefales en 2,5 mm skrutrekker.

ALBUEBRYTERE 
Vi har stadig forespørsel om manuelle impulsgivere og har tatt dette til lager. Albuebrytere i slagfast ABS-
plast AK205 med 1-pol NO bryter og albuebryter i aluminium AK108, som er beregnet for utendørsbruk og 
i krevende miljø, har 2 stk 1-pol NO brytere. Begge modeller har språknøytral merking med symboler for 
slag- og skyvedørsautomatikk. Albuebryteren AK108 i aluminium har også plass for montering av en minia-
tyr radiosender med 9V batteri og blir da en impulsgiver med trådløs styring av automatikken.

TRÅDLØS STYRING AV DØRAUTOMATIKK OG EL.MEK. LÅS
Vi har nå tatt til lager en miniatyr radiosender som er beregnet for innbygging i for eksempel albuebry-
tere eller nøkkelbrytere og gjør da disse om til trådløse produkter i kombinasjon med en miniatyr radi-
omottager. Sendefrekvens er 433,92 MHz og kommunikasjonen er kryptert med rullerende koder (18 
trillioner kombinasjoner). Radiomottageren har potensialfri reléutgang 1pol veksel og kan programme-
res for inntil 85 sendere. En 4 kanals håndsender inngår også i sortimentet. HM.

SLAGDØRAUTOMATIKK FRA GILGEN
Boyesen & Munthe har inngått avtale med sveitsiske Gilgen om distribusjon av deres dørautoma-
tikk for slagdør. Foreløpig fi nnes én modell på lager i Oslo, FD20 for inntil 250 kg dørblad, men en ny 
mindre, slankere og enklere modell ventes i kommersielt salg fra høsten av. Gilgen slagdørautomatikk 
kjennetegnes blant annet ved at de er tilnærmet lydløse i drift og at samme glideskinne kan benyttes 
både ved skyvende og trekkende montering. Et utvalg av manuelle og automatiske impulsivere, samt 
sikkerhetssensorer i henhold til EN16005, fi nnes på lager. HM.

SENSORER IHHT. EN16005
Sikkerhetssensorer fra BEA lagerføres nå hos Boyesen & Munthe i Oslo.
Modellene FLATSCAN med laserteknologi, samt sensorlistene 4SAFE i ulike lengder,
tilfredsstiller kravene i henhold til EN16005. HM. 

På vår hjemmeside finner du hele 
vårt sortiment av beslag til ditt hjem.

www.beslagsboden.no

På vår hjemmeside finner du hele 
vårt sortiment av beslag til ditt hjem.

www.beslagsboden.no

På vår hjemmeside finner du hele 
vårt sortiment av beslag til ditt hjem.

INNEDØRVRIDER
B236BNS Sort.

Produktnytt fra Boyesen & Munthe juni 2019
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25 tonn 
med batteriavfall 
spares hvert år

iLOQ er den ledende innovative 
produsent av batteriløse, digitale og 
mobile adgangsløsninger.

Vårt sortiment av sikre, bærekraftige produkter 
ivaretar industriens og infrastrukturens høye 
krav til sikkerhet.

Med mobilteknologi forvandler vi mekaniske 
låssystemer til digital adgangskontroll.
Adgangsrettigheter kommuniseres kryptert til 
låsen.

Våre nye S50 produkter høster energi fra 
NFC enten fra mobiltelefon eller fob. Dette 
gjør at våre låser ikke trenger noen ekstern 
strømforsyning eller batterier.

www.iLOQ.com
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25 tonn 
med batteriavfall 
spares hvert år

iLOQ er den ledende innovative 
produsent av batteriløse, digitale og 
mobile adgangsløsninger.

Vårt sortiment av sikre, bærekraftige produkter 
ivaretar industriens og infrastrukturens høye 
krav til sikkerhet.

Med mobilteknologi forvandler vi mekaniske 
låssystemer til digital adgangskontroll.
Adgangsrettigheter kommuniseres kryptert til 
låsen.

Våre nye S50 produkter høster energi fra 
NFC enten fra mobiltelefon eller fob. Dette 
gjør at våre låser ikke trenger noen ekstern 
strømforsyning eller batterier.

www.iLOQ.com

Velkommen til ditt smarte hjem!
NookBox er et smarthus system som er egnet for alle typer boliger 
og feriehus. Med hjelp av din smarttelefon har du alltid oversikt og 
kontroll på din bolig selv om du er hjemme eller på reise. NookBox gir 
deg ikke bare et sikkert hjem, men gir deg også følelsen av trygghet og 
komfort med sine smarthus funksjoner.

Les mer på www.getnookbox.com 
og kom i gang med ditt smarte hjem!

NookBox G2 Kit

Gateway Betjeningspanel IR Detektor MagnetkontaktGateway Betjeningspanel

Produktnummer: 119000

Distribueres av Teletec Connect

For mer informasjon se
www.getnookbox.com

Elektriske sluttstykker 

900-serien

 
For de 

tøffeste 
miljøene

Med nesten 500 ulike varianter har STEP et fullstendig utvalg 
av montasjestolper som tilsvarer alle typer av karmer og pro-
fi lsystem på markedet. Sortimentet er under konstant utvik-
ling. Her er to nye montasjestolper tilpasset for dører fra 
DAN-doors. 

•  ST4099. Tillpasset for STEP 40, 90, 48, 98 Preload og 
STEP 90 Release.

•  ST9559. Tilpasset for STEP 92 Preload og STEP 92 
Release.

For mer informasjon, se www.steplock.no.

Nye montasjestolper 
Produktnytt fra StepLock Norway:
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EPS Beste s��-system

ÅR
1919–2019

EPS gir pålitelig besky�else av private boliger og er en populær løsning også i
stukturerte hovednøkkelsystem i kontorbygg og andre næringsbygg.
EPS er et vellykket resultat av den kon�nuerlige utviklingen av EVVA s��-sylindere i system.

Norsk distributør www.boyesen-munthe.no www.evva.com

Mekanikk i system
Både for enkle, komplekse eller
svært komplekse låsesystemer –

EVVA har den re�e mekaniske
systemløsningen for di� objekt.

FPS
ICS

4KS
MCS
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Etter mange diskusjoner med både gård-
eiere og sikkerhetssjefer, har vi forstått 
hvor vanskelig det kan være å balansere 
sikkerhet med smidighet. At alle de som 
bor eller jobber i en eiendom, både skal 
føle seg trygge og ha en komfortabel og 
smidig hverdag. "Med den innsikten har 
vi over to år designet, utviklet og testet, 
og vi er nå veldig stolte over å kunne 
presentere en ny smart sylinderløsning til 
markedet. Vi kaller den LockR Cylinder", 
sier Thord Avodin, Salgs- og markedsfø-
ringssjef hos RCO.

DEN PERFEKSJONERTE DØRÅPNEREN
Sylinderen er den trygge og praktiske løsningen til dine låser, 
og den passer til alle typer dører. Siden sylinderen er admi-
nistrert av adgangskontrollsystemet, er det selvfølgelig mulig 
å styre tilgangene for hvem som har rettighet til å komme 
inn, og til hvilke tider. Det eneste brukeren trenger å gjøre er 
å lese inn sitt kort/ tag med sine adgangsrettigheter fra en 
initieringsleser. Det er også mulig å distribuere midlertidige 
tilganger, og mistes et kort/tag, er det enkelt å sperre dette i 
systemet. Glem nøkkelknippet helt og kom inn overalt med 
samme kort/tag. Enkelt og greit.

HVOR KAN DEN BRUKES?
Det fi nnes knapt noen dører hvor sylinderen ikke passer. Den 
er ideell for kontordører, dører til tekniske rom, samt også 
sikkerhetsdører, oppbevaringsrom, skap og leilighetsdører, 
eller hvorfor ikke på våpenskap og medisinskap. Den passer 

Nyhet fra RCO 
- LockR Cylinder

elok Walk elektrisk sluttstykkeelok låsproduksjon as
• Oppgradert versjon.
• Brannsikret.
• Genial listetrykksfunksjon.
• 10-30 Volt DC.
• Bruker svært lite strøm. 110mA ved 24 Volt.
• Er så liten at den passer inn ”over alt”. D=37,5mm, L=64,5mm.
• Endres enkelt fra rettvendt til omvendt funksjon med elektrisk 

bryter!

elok.no

på alle dører med en rund sylinder og den gjør ingen inngrep på 
døren, ettersom du kan bruke din eksisterende låskasse. Avhengig 
av låskassen og bruksområde er det mulig å velge mellom bevisst 
låsing og selvlåsing.

SIKKER OG SMIDIG
Sylinderen er både enkel å installere, administrere og bruke. Enhe-
ten er en offl  ine leser som ikke krever noen ledninger da den drives 
av to CR2 batterier. Batterilevetiden er tre år, og da har vi bereg-
net at sylinderen blir brukt 10 ganger om dagen i løpet av disse 
tre årene. Batteribytte gjøres enkelt fra utsiden av døren, og sylin-
deren varsler med blink når det er på tide å bytte. Adgangskon-
trollsystemet indikerer også når det er på tide å bytte batterier, og 
selvfølgelig er det da også mulig å distribuere batterivarselet til den 
berørte personen via e-post, som da vet at det er på tide å bytte 
batteri. Vi har utviklet et enkelt og fl eksibelt produkt uten å gå på 
kompromiss med sikkerheten.
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TEKST OG FOTO ANNE LINE M. SAGBAKKEN

Helgen 5.- 7.april var det årsmøte i NL på 
Støtvig Hotel på Larkollen.

Årsmøte i NL 

Påmeldingen til årsmøtehelgen var meget bra denne gangen. – 
Mange ankom allerede fredag og deltok på en hyggelig middag 
også fredag kveld. 

Lørdag kl. 10.00 var det klart for årsmøte og medlemsmøte og en 
variert quiz etter lunsj. Ingen quiz i NL uten faglige spørsmål, så her 
fi kk noen hver noe å bryne seg på. – De glade guttene på første 
benk gikk av med seieren og mottok det store påskeegget.

Bilde av våre nye medlemmer, fra venstre: Vidar Nordli, 
Øyvind Høyholm, Frode Thormodsen, John Martin Rostøl, 
Kristina Skogen, André D. Johus, Thomas Rikstad 

NL Quiz vinnerne 2019, fra venstre: Ingar Bjerkeland, 
Stig-Henrik Klophmann, Lars Jensen, André Eldor, 
Christian Ringnes, Terje Krogstad, Anders Hoelstad

Lørdag kveld var vi 50 til bords og 7 av våre nye medlemmer var til-
stede for å motta diplomet som viser at de har bestått prøven som 
personlig medlem i NL.

Det sittende styret i NL ble enstemmig gjenvalgt, med styreleder 
Knut Kildahl, nestleder Anders Møller, styremedlemmer Eirik Lar-
sen, Kent Martinsen, Stein Spjeldnæs og Stig Henrik Klophmann.



BRANSJENYTT

SVN

XS4 PLATTFORM
Kombinerer elektroniske dørkomponenter, 
periferiutstyr og programvare i 
skreddersydde løsninger

SVN DATA-ON-CARD
En sikker måte å kommunisere mellom 
batteridrevne elektroniske låser via nettverk

BLUEnet WIRELESS
Sikker adgangskontroll i sanntid

JustIN MOBILE
Smarttelefon-basert adgangskontroll 
- BLE & NFC

SPACE
Intuitiv, nettleserbasert programvare 

  SALTO SPACE
- EN SMARTERE ADGANGSKONTROLL

SVN-FLEX
Oppdater direkte 
på døren!

Adgangskontroll du stoler på
www.saltosystems.no

info.no@saltosystems.com

Personalnytt:

SALTO Systems AS utvider og anse� er 
en teknisk support på ESS

SALTO Systems AS fortsetter å vokse. Nå har vi ansatt en Teknisk support. Frank Baggen 
er fra 1.april ansatt som Teknisk support i Norge sammen med Glenn Færevik. Frank har 
base på salgskontoret i Bergen. Han vil gå inn i vårt nordiske support-team, og også ta 
del i utdannelse av nye installatører.

Frank kommer fra LockIT i Bergen hvor han som tekniker, blant annet har hatt ansvar for 
adgangskontroll fra Salto Systems. 

For mer informasjon: www.saltosystems.no 
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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

SIKKERHETSSENSORER OG IMPULSGIVERE FINNES PÅ LAGER!
Bea sikkerhetssensorer 4SAFE og FLATSCAN 

Bea radar EAGLE ONE

Bea berøringsfri bryter MAGIC SWITCH

Albuebrytere i ABS AK205 og aluminium AK108 

Radiosender og mo�aker (433,92 MHz) for trådløs bruk av AK108

Håndsendere 1 kanal og 4 kanal

Radiomo�aker med potensialfri reléutgang

Radiosendere og mo�aker med kryptert komunikasjon og rullerende koder  

SLAGDØRSAUTOMATIKK GILGEN FD20!
Alle funksjoner – i én motor (maks 250 kg dør)

Elektromekanisk åpning

Kontrollert �ærlukking stø�et av motor

Svært s�lle åpning og lukking!

Lukking ved hjelp av �ærkra� ved strømbrudd

Vindlas�unksjon (full energi som standard)

Innebygd inversfunksjon for åpning uten strøm (røykven�lasjon)

Montering på overkarm eller dør mulig

Glideskinne eller standard arm

Glideskinne kan monteres både trekkende og skyvende!

GILGEN FD10, 70 mm høy (for 125 kg dør) kommer Q4 2019  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GILGEN_ANN_A4_hr_201906.pdf   1   24.06.2019   14.57.08



02.2019 / 33

MUL-T-LOCK tilbake i Norge  

Vi ønsker å invitere noen seriøse aktører til å bli med oss på denne reisen. Vi er godt i gang, men ønsker å styrke laget. Kontakt Svein Inge på 90022600Vi ønsker å invitere noen seriøse aktører til å bli med oss på denne reisen. Vi er godt i gang, men ønsker å styrke laget. Kontakt Svein Inge på 90022600
Vi leverer også ferdige systemer for de som ikke ønsker å bygge selv. Svært kort leveringstid. Vi leverer også ferdige systemer for de som ikke ønsker å bygge selv. Svært kort leveringstid. 
Vi har et stort lager i Norge med hele MTL-rangen av produkter for Norge, som gir hurtig levering og enkelVi har et stort lager i Norge med hele MTL-rangen av produkter for Norge, som gir hurtig levering og enkel bestilling av varer.bestilling av varer.

MT5®er Mul-T-Locks nyutviklede, patenterte låssylinder som øker sikkerheten 
ved å kombinere to avanserte teknologier:

Sikkerheten ivaretas ved at det er 10 stifter pr sylinder + frontstift for å forhindre 3D print av nøklene.
MTL er verdenskjent for kvalitet og presisjon og holdbarheten er eksepsjonell. Kanskje det 
største utvalget av hengelåser (også med integrert GSM-sender).

Med 3D kopibeskyttelse på nøkler
3–1 system, her kan du miste nøkler to ganger uten å bygge om systemet.
2-1 system, så en kan ha et system på hver side av nøkkelen (hjem-jobb).

KC5 Avansert nøkkelfilemaskin
KC5, en topp moderne filemaskin, som både filer og graverer nøklene i en operasjon. 
Det er kun en profil, det innebærer at det bare er å mate på med emner uten å måtte 
merke eller gjøre dem klare på forhånd, du slipper styret rundt systemnøkler.

MASTERpiece program
Et meget raskt og enkelt program for utregning og oppfølging av låssystemer, dette følger 
med i avtalen uten kostnad for deg. Sender over fil for nøkkelfiling til KC5 maskinen, og lager 
løpenummer på nøklene ved gravering. Regner ut systemet for deg, og hjelper med oppfølging.

VIL DU BLI FORHANDLER OG EN DEL AV A-LAGET? VIL DU BLI FORHANDLER OG EN DEL AV A-LAGET? 

5. Generasjon med sikkerhet

Det er fremdeles noen måneder igjen, 
men tiden går fort og påmeldingen åpner 

allerede 1.oktober!

Kursoversikten sendes ut en drøy uke før påmeldingen åpner.

Det er økning i antall utstillere så det blir enda fl ere spennende 
løsninger og produkter å velge i.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til et nytt Låsesmedtreff  
på Lillehammer i januar!

Låsesmedtre�  2020
23. - 26. januar på Lillehammer

TEKST ANNE LINE M. SAGBAKKEN
FOTO GEIR OLSEN     
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23.mai fi kk vi meldingen at Bjørn Egil Ørnung var gått bort, 82 år 
gammel. Bjørn var æresmedlem i Foreningen Norske Låsesmeder. 
Han var en høyt aktet bransjemann som brukte mye tid på å høyne 
anseelsen av låsbransjen utad mot markedet, både som markeds-
direktør i TrioVing og senere som lobbyist og seniorkonsulent for 
NL. Bjørn har lagt ned mye arbeid for foreningen vår og har gjen-
nomført mange store prosjekter sammen med styret og adminis-
trasjon som bærer frukter som høstes i dag og i mange år frem-
over. Han hadde evnen til å komme helt til målet der andre fant 
hindringer av en slik art at det er godtatt å gi opp, spesielt i byrå-
kratiets hinderløyper.

Han kom inn i låsbransjen på femtitallet hos Ingwald Nielsen 
AS, den gang en av de virkelig store aktørene i bransjen, og han 
beskrev der sine første beslaglister. Da han i 1962 ble ansatt på 
Trio Fabrikker, begynte han også med å utarbeide beslaglister og 
låsplaner. Det ble mange befaringer og besiktigelser av dører i den 
første tiden på Trio. Han så muligheter for å gjøre salg av låser 
og beslag til noe som ikke var en ren salgsvare, men som løsnin-
ger som også er påkrevd av myndighetene. Det var en god tanke 

som vi NL medlemmer tok til oss og utviklet, spesielt gjennom kra-
vet til dørautomatikk og hvordan bransjen utnyttet denne mulighe-
ten til å løfte seg som totalleverandør av dørmiljøet. Han sto også 
bak slagordet Trend mot høyere sikkerhet, som TrioVing brukte i 
mange år. Dette slagordet henger godt igjen og oppfordrer til løs-
ninger på høyere sikkerhet. Bjørn var salgssjef hos Trio og selv 
selger og låssystemkonsulent. Han solgte og satte opp mange 
store låssystemer som fremdeles er operative. Han var TrioVing sin 
mann mot låsesmedene og var med på etableringen av TrioVing 
Sikkerhetssenterkonseptet. 

Bjørn Egil var en meget god tenor og sang i mange år i Olavsgut-
tene sammen med sin bror Kåre Ørnung som ble en godt kjent 
pianist. Vi har gode minner fra festlige lag hvor Bjørn underholdt 
med sin nydelige sangstemme. Noen av oss fi kk være med til Sici-
lia og høre Bjørn synge opera så tårene trillet på både italienere og 
nordmenn. Nå ble det stille og vi lyser fred over Bjørn Egil Ørnung 
sitt minne. 

Knut Kildahl

Til minne om 
Bjørn Egil Ørnung
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ARX   ‑Sikkerhetssystemet med helsesjekk

NL inviterer til årsmøte på Losby gods 
25.april 2020. 

Losby ligger ca. 30 minutter fra Gardermoen og 20 
minutter fra Oslo sentrum.

Losby har en spennende historie og mange aktiviteter å 
by på i tillegg til å være et fl ott sted for selskaper og kurs 

og konferanser.

Invitasjon med påmelding sendes i februar 2020.

NL Årsmøte
25. april 2020

TEKST ANNE LINE M. SAGBAKKEN
FOTO LOSBY GODS
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Virtuelle adgangskort 

sendes til appen, slik 
at du kan åpne dørene 

sikkert og praktisk  
med mobilen.

Jubilanter
50 år

Morten Wiklund Olsen
Rolf Riediger

Trond Erevik Andersen

60 år
Steinar Jensvold

Vi gratulerer!

Nye personlige medlemmer 2019

Ståle Lingaas, 
Låssenteret Ålesund

Jarle Vikerhaug Støvra

Espen Amdahl,
Låssenteret Trondheim

Bjørnar Næss

Ambjørn Pettersen, 
Låssenteret Halden

prodibas

www.prodib.no

FUTURA PRO
Datastyrd maskin som styrs med det inbyggda programmet 
vilket hanteras på den smidiga 10” touchskärmen. 
Liten och smidig maskin som fräser och dekodar laserskurna 
bilnycklar på kod, borrade nycklar på kod och sågtandade 
cylindernycklar på kod och kopia.

Nycklar  Maskiner  Hänglås  Låsprodukter

Prodib AS · Tronstadveien 4 · 1820 SPYDEBERG
www.prodib.no · post@prodib.no
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23. – 26. januar 2020
28. – 31. januar 2021

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.

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

Geir Olsen

Journalist i LåsesmedenNytt fra administrasjonen
Da er vi i gang igjen etter 
en fl ott sommer – det ble 
varmt i år også! Påmelding 
til Låsesmedtreff  nærmer 
seg – kun uker igjen..

Vi har hatt stor interesse fra 
nye utstillere og pr i dag er 
det Nettsoft, Prodib, Pro-
Lock, Qualitronic og Vega 
SMB med x-Lock som er 
nye for 2020. Prodib har jo 
deltatt i mange år gjennom 

AAOSN, men nå har Prodib AS egen avtale med NL.

Vi vil skrive mer om våre nye samarbeidspartnere i de neste 
utgavene av Låsesmeden.

FG kurs kjøres som vanlig i tre dager på Låsesmedtreff , og 
jeg vil sende ut egen mail til de som står som faglig ansvarlige 
NL medlemmer, og som pr i dag ikke har gjennomført kurset. 
Viktig at de melder seg på. -  Kurset er satt opp fredag 13.00, 
lørdag 08.00 og søndag 09.30.

Kursoversikt for Låsesmedtreff  sendes ut ca. 20.september.

Det blir ny samling på Kuben for lærlinger i uke 42 og 43, 
dette er et bra supplement til opplæring i bedrift. Egen mail 
om dette sendes ut i løpet av august.

Minner også alle med lærling om den elektroniske opplæ-
ringsloggen NELFO v/Elskolen har utviklet og som NELFO 
og Foreningen Norske Låsesmeder i samarbeid har tilpasset 
låsesmedfaget. Dette er en digital opplæringsbok som også 
kan brukes helt fra 1.dag på videregående skole og ut læreti-
den. Praksisloggen fi nnes i tillegg som app, både for Android 
og for Apple produkter. Loggen er et veldig godt og viktig 
hjelpemiddel for lærling, bedrift og opplæringskontorer. 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. 

Les mer om dette på NL hjemmesider under utdanning.
Ønsker alle en riktig fi n 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
Åsmyrveien 3
9409 Harstad
Tlf.: 976 55 300
E-post: harstad@certego.no
www.certego.no

Dormakaba
Sjølundveien 7, 9016 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
Mercurveien 6, 9408 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
8012 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: fi rmapost@laasogsikring.no

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

CERTEGO Trondheim AS
Nardovegen 16A, 7032 Trondheim
Tlf.: 73 80 65 50
Faks: 73 80 65 70 
E-post: post.trondheim@certego.no

Låssenteret AS Trondheim
Brubakken 4A, 7353 Børsa
E-post: trondheim@lassenteret.no 
Telefon: 417 00 080

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: fi rmapost@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: fi rmapost@laseservice.no

SOGN OG FJORDANE
Låssenteret AS Nordfjordeid
Øyane 4, 6770 Nordfjordeid 
Tlf.: 41 00 70 00
E-post: nordfjordeid@lassenteret.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
Damsgårdsveien 131, 5160 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
Fjøsangerveien 213, 5073 BERGEN
Tlf.: 962 00 400
E-post: post@heikki-bruvik.no

Lockit AS
Midtunlia 73, 5224 Nesttun
Tlf: 55922080
Epost:post@lockit.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 
E-post: post.stavanger@certego.no

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

Låsesmedmester Hveding AS
Soltunveien 1
4050 Sola
Tlf: 5165 00 00
epost: post@beh.no

Dormakaba
Rennesøygaten 12,
5537 HAUGESUND
Tlf.: 06866 
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 Arendal
Pb. 1630 Stoa, 4857 ARENDAL
Tlf.: 37 02 63 80,
Faks: 37 09 82 40
E-post: arendal@lassenteret.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
Strandgata 40
2821 GJØVIK
Tlf.: 06866
Faks: 61 13 61 01
E-post: gjovik@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
Kongevegen 86
2211 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: fi rmapost@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

Hemer Lås & Dørtelefon AS
Tåsen veien 28
0853 Oslo
Tlf.: 23058010
E-post: post@hemerlas.no

LÅS1
Pilestredet Park 7, 0176 Oslo
Tlf.: 41700000/22112273
E-post: post@las1.no

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

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

Låssenteret Oslo Tveita
Tvetenveien 164
0671 Oslo
Tlf: 41700160
Epost: tveita@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: fi rma@nordic–security.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
Asker Lås AS
Vakåsveien 7
1395 Hvalstad
Tlf: 46803020
Epost: kontor@askerlaas.no

Bergheim Lås AS
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

Dormakaba 
Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
Telefon: 06866
E-post: fi rmapost@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@fl exisikring.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

Lås1 AS
Boecksgate 1
1473 Lørenskog
Tlf: 41700000
Epost: post@las1.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

Romerike Låsservice AS Kløfta
Gjerdrumsveien 4
2040 Kløfta
Tlf: 63810101
Epost: Post@rlas.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: holmen.las@gmail.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, døgnvakt 32202300
E-post: fi rmapost@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

Låsesmed E. Haugan AS
Storgata 66
3182 Horten
Tlf:33099594
Epost: post@laasesmed.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
Rødmyrlia 18, 3735 Skien
Tlf.: 33 00 34 80
E-post: post@nokas-sor.no



Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

Smarte adgangsløsninger 
for din tilfredshet

www.dormakaba.com

 

Låsesystemer Dørlukkere, lås og beslag Glass-systemer
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