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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

Foreningen Norske Låsesmeder
Stiftet i 1977; en landsdekkende forening
av godkjente medlemsbedrifter

ISSN 0804-5054 (trykt utgave)
ISSN 1894-065X (online utgave)

1/21

KNUT KILDAHL,
FORMANN

Leder
En snørik og kald vinter er på hell og vi ser på denne våren som er i anmarsj
med mer håp og tro enn på mange år. Det er fortsatt en uavklart smitte og
vaksinesituasjon og når jeg skriver dette sitter jeg selv i karantene. Mange
av våre medlemsbedrifter har fått merke mer og mer til pandemien og nå
har det vart i mer enn et år med strenge restriksjoner, stengte byggeplasser,
utsatte og skrotede prosjekter, tomme bygg og sosial isolering. Som håndverkere har vi mer kontakt med andre enn de som sitter på hjemmekontor
og er mer utsatt for smitte. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de
som utøver yrket vårt i disse vanskelige tidene og er i første linje og utsatt,
men viktige brikker i et samfunn på krabbegir.
Grunnleggende elektro er en del av faget som denne gangen måtte gjennomføres digitalt for lærlingene. Tilbakemeldingen fra elevene var delt med
mye positivt, men også tydelige på at det ble lite praktisk og dermed mindre
ideelt enn praktiske kurs med lærer fysisk til stede.
FG kurset som vi vanligvis gjennomfører på Låsesmedtreff må i år gjøres
digitalt. NL er i gang med et prosjekt for å digitalisere dette kurset, som vil
gjennomføres i mai.
Vi ser i økende grad at diverse kanaler blir forsøkt brukt for leveranser av lås
og beslag til prosjekter, rammeavtaler og til privatmarkedet.
Vi ser også at det leveres produkter som ikke blir koblet ferdig, men kun
levert og montert av aktører som ikke har kompetanse på dette. NL låsesmeden kommer inn i siste øyeblikk og må få produktene til å spille sammen.

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

Når det skjer en driftsstans er det ofte NL-låsesmeden som blir tilkalt.
Dersom vi har koblet sammen produkter vi ikke har levert og dette svikter,
kan det bli vanskelig med reklamasjon. Det er vanskelig å garantere for produkter vi ikke kan stå inne for selv.
Det er viktig at vi som fag er tidlig inne i prosjektet og koordinerer lås og
beslagsleveransen med de andre aktørene rundt dørmiljøet. Vi vet mange
er dyktige på dette i dag, og dette er jo grunnleggende business for NLlåsesmeden, sikrest for kunden og etter hvert helt avgjørende for valg av
leverandører til faget vårt.
Fra medlemsbedriftene våre merker vi at det er økende krav om dokumentasjon med hensyn til medlemskap i NL ved anbud om dagen, og fra et sikker
hetsperspektiv er det godt å se at flere oppdragsgivere har blitt oppmerksomme på de kravene som blant annet ligger i FG godkjenningen av NL
medlemsbedrifter.
Jeg ønsker alle en helsebringende vår og håper på stor deltagelse på årsmøtet, som også i år blir digitalt.

Knut Kildahl

INNEDØRVRIDER
B868BKN Sort

www.beslagsboden.no
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EIERE: Stemningen
er god - selv når de
to eierne konkurrerer.
Marianne Aker og Torgeir
Evensen har hver sine
ansvarsområder hos
Aker Lås.

AKER LÅS OG NØKKEL:

TRADISJONELL LÅSESMED
med en liten amerikansk vri…
Det er ikke bare i Oslo-området Aker Lås bemerker seg. I snart 25 år har
Låsesmedmedlemmene Marianne Aker og kompanjong Torgeir Evensen også
vært medlem i den Amerikanske Låsesmedforeningen (ALOA).
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

BILNØKLER

- Hvorfor det?
- Vi pleide å reise over til messer i USA. Nå
er det riktignok noen år siden sist, men vi er
fortsatt medlemmer hos våre amerikanske
kolleger, forteller Marianne som var på siste
Amerikaferd i 2015. Da gikk messen av stabelen i Reno i delstaten Nevada, helt på
grensen til California på vestkysten.
Turene til USA ble også grobunn for en viktig del av forretningsporteføljen. Nemlig bilnøkler, som Torbjørn «Tobben» Haugerud
står mest ansvarlig for.
- Vi begynte jo med noen gamle bilnøkler fra
USA, sier Marianne og nevner spesielt én
nøkkel i gull som hun husker godt.
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- Vi hadde en fast avtale med magasinet
Amcar - og Amcarklubben medlemmer ble
gjennom dette tilbudt spesialpriser for å
gjøre nytte av deres tjenester.
- Vi bygde opp igjen gamle låser og fikk
laget nye nøkkelsett. Dette har vi så videreutviklet, slik at vi i dag besitter god erfaring
og unik kompetanse på dette området, forteller makker Evensen.

PLATONISK

- Marianne Aker og Torgeir Evensen har
vært kolleger i mer enn 20 år.
- Vårt forhold er rent platonisk, bedyrer de,
etterfulgt av hjertelig latter. Dog legger de
ikke skjul på at mange kanskje har stusset

litt over forretningspartnerne. Men noe mer
enn et godt, muntert, profesjonelt og utfyllende arbeidsforhold er det altså ikke.
- Vi har en ganske klar arbeidsfordeling. Jeg
styrer det administrative og Torgeir retter seg
mest mot det operative, forklarer Marianne
om arbeids- og ansvarsfordelingen.

MINDRE SERVICE

Den tradisjonelle Låsesmedbedriften teller i
dag 12 ansatte. I fjor ansatte de tre nye
medarbeidere for å møte etterspørselen i
forbindelse med at de nå tar på seg flere
prosjektbaserte oppdrag.
- På grunn av korona, så har vi rettet oss litt
mer mot prosjekter. Service og oppfølging

Trenger man nytt
nøkkelsett til
Corvette´n - så er
Aker lås stedet.
De har i årevis
samarbeidet med
Amcar-miljøet i
Norge.

AKER-GJENGEN: Her er en del av bedriftens ansatte på plass i
butikklokalene i Brobekkveien. Fra venstre: Torbjørn Haugerud,
Kirsten Gjersund, Torgeir Evensen, Marianne Aker, Kristina Skogen,
Sonny Welin og Stig Gundersen.

THE AMERICAN WAY: Gull og glitter må til om nøklene skal skinne slik som
dollarglisene krever. Torbjørn «Tobben» Haugerud viser frem plaketten med
diverse nøkkelemner - noen i gull - som de kan levere til amcar-eiere av
eldre klenodier. Bilnøkler er en del av satsingen til Aker - og har vært det i
lang tid. Det ble dratt i gang med amerikanske bilnøkler.

har dalt litt i denne perioden, men er nå litt stigende, slik at vi
ser frem mot en mer normalisert situasjon ganske snart, forteller
Torgeir Evensen.
- Hvorfor har det endret seg?
- Det er ganske enkle grunner til dette. Folk jobber hjemmefra, eller
bedriften er stengt. Når lokaler ikke benyttes, faller behovet for
reparasjon og vedlikehold, men dette vil selvfølgelig ta seg opp så
snart byggene blir tatt i bruk igjen, forteller Evensen.

KLENODIUM: Nøkkelemne
til Kaiser - nr. to fra venstre er blant de mest sjeldne.

Aker Lås og nøkkel ble stiftet i 2004 av Marianne og Torgeir.
I begynnelsen var de fire ansatte - og siden har de vokst sakte men
sikkert til dagens 12 ansatte som genererer omkring 23 mill. i
omsetning.
I snart halvannet år har bedriften vært en del av Prosero-gruppen.
Det første året under felles vinger har gitt mersmak. - Aker Lås og
Nøkkel er glad for å være en del av Prosero. Det styrker vår markedsposisjon og hjelper oss til videre utvikling, forteller Marianne Aker.
- Hvordan har det gått?
- Veldig bra. Det er omtrent som før. Vi trives veldig godt med dette.
Prosero er en del av oss og vi en del av de, og vi blir absolutt ikke
fulgt med argusøyne. På ingen måte, ler hun.

OSLO ØST

NØKKELPERSON: Torbjørn "Tobben" Haugerud i
sitt rette element. Det er han som har mest "peil"
på bilnøkkelsatsingen.

HER: I disse lyse lokalene i Brobekkveien ved
Alnabru holder Aker lås og nøkkel hus.

Bedriften holder til i Brobekkveien ikke langt fra Alnabru på øst
kanten av Tigerstaden. De retter seg mot både private- og næringslivskunder i Oslo-området og litt nordover i Viken. I Brobekkveien
finner man også butikken.
- I vår butikk tilbyr vi også det meste innen skilt, lås og nøkkel, for
eksempel elektroniske låser, bilnøkler med og uten startsperre,
dørlukkere, kodelåser og dørautomatikk. Vi er et TrioVing Sikkerhetssenter og er spesialister på TrioVing låssystem. I de siste årene
vil vi fremheve at vi er blitt veldig gode på adgangskontroll og porttelefoni, forteller Evensen. - Som kan tillegge at de også opp gjennom årene har bistått i mang en krisesituasjon.
- Opp gjennom årene har vi samlet masse erfaring med alt innen
lås, nøkkel og adgangskontroll. Vi bistår privatpersoner, sameier og
borettslag med både nye installasjoner og serviceavtaler. De som
benytter seg av oss får en profesjonell låsesmed med bred kompetanse slik at man unngår unødvendige sikkerhetsrisikoer og kostnader. Garantisten for dette er også vårt medlemskap i Foreningen
Norske Låsesmeder, avslutter de.
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ASSA ABLOY PULSE
- en del av Incedo™ Open,
vårt nye økosystem for sikkerhet

Nå snakker vi!
-digitalt låssystem med kinetisk energi!

•
•
•
•
•
•
•

Sikker
Ingen batterier
Kostnadseffektiv
Enkel og fleksibel
Installasjon og drift går som en lek
Passer i både nye og gamle låser
Digital og mekanisk i skjønn forening med
dørtelefoni og adgangskontroll
“Kinetisk energi er i fysikken den energi som
er knyttet til et legemes bevegelse, derav
ofte kalt for bevegelsesenergi. Formelt
defineres det som arbeidet nødvendig for å
akselerere tyngdepunkt til et legeme fra ro
til en gitt hastighet. Den avhenger derfor av
legemets masse og dets hastighet.”
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Til fjells da

Korona-mutanten slo til i Nordre Follo

Mannskapet hos Flexi lås og gitter var
allerede godt i gang med hjemmekontor og
smittevern i fokus da det muterte Koronaviruset slo til i Nordre Follo.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Sjefen sjøl, Håkon Myhre hadde allerede stukket til fjells da regjeringen
innførte de strenge bestemmelsene i kommunen de tilhører.
- Broren min var smittet, så for sikkerhets skyld testet jeg meg. Testen
var negativ, og da stakk jeg til fjells, forteller Myhre som har leilighet
midt i skieldoradoet Trysil.
Han har verken dårlig samvittighet eller betenkelighet med at han
dro ut av kommunen som ble så hardt rammet i slutten av januar.
- Nei, slett ikke. Jeg hadde testet meg. Og restriksjonene ble ikke
kjent før dagen etter at jeg dro til Trysil. Og der oppe var det svært
få, slik at jeg uansett ikke var en risiko, eller utsatte meg for smitterisiko, sier Myhre.

BLITT HELDIGITAL

Helt siden koronaen slo til i fjor har Flexi lås og gitter benyttet seg
av hjemmekontor. Mest for administrasjonen og salgsavdelingen.
Montører har kun vært innom jobben for å hente materiell osv.

FLOTTE OMGIVELSER: Fra Ski til Trysil med ski
på veggen og flott utsikt fra «hjemmekontoret».

HELDIGITAL: Håkon Myhre er jublende fornøyd med at bedriften nå har tatt
siste steget inn i den digitale verden. .

I denne spesielle tiden har de fremskyndet prosessen med å digitalisere bedriften. - Vi har benyttet denne tiden godt, og nå har jeg
faktisk ikke ett eneste papir på pulten min. Vi er papirløse, ler han.

ANGRER

Den nye måten å jobbe på har hatt sin pris. - Det har vært et møysommelig arbeid med å få alle nye systemer på plass, implementere dette og få det til å funke. Men nå er det bare en ting vi angrer
på, sier Myhre.
-Og det er?
- At vi ikke har gjort dette før, sier han og ler.

JOBBET FRA FERIESTEDET: Håkon Myhre i Flexi lås og gitter dro til fjells rett før
korona-mutanten lammet hjemkommunen Nordre Follo i januar. Her er han på
plass i ferieleiligheten som ligger rett ved skianlegg og turistsenteret i Trysil.
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VETERAN PÅ VATERLAND: Vidar Langmoen (70) hos Vrio Lås & Nøkkel
er en av dem med lengst fartstid i bransjen med sine 51 år i faget.

VRIO MIN VRIO
Vidar Langmoen er "last man standing" i bransjen
Langmoen er antagelig en av dem med lengst fartstid blant de som fortsatt er aktive i
låsbransjen. Nå er han inne i sitt 51 år og har ikke tenkt å gi seg med det aller første.
- He he. Får holde på så lenge helsa holder, smiler 70-åringen.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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MANNSKAPET: Her er en del av VRIO-gjengen samlet i butikken på Gørnland. Fra venstre : Rune Ødegård, Svein Cato Nysted,
Stein R. Salberg, Thomas Lindstad, Vidar Langmoen og Tomas G.Jannang.

LANG OG TRO TJENESTE: Rune Ødegård er den av de ansatte med
lengst fartstid i Vrio. Han begynte i 1986 - og har med det 35 år i bedriften.

LÅSTREFFET AVSLØRTE SANNHETEN

- Vi hadde en opptelling under treffet for et par år siden. Formålet
var å finne ut hvem - av de som fortsatt er aktive - som har lengst
erfaring. Det endte med at Stein Bugten hos Låshuset - og jeg - sto
igjen til slutt. Jeg mener huske at han trakk det lengste strået med
et par måneders lengre fartstid enn meg, forteller låsesmedfamiliens Grand Old Man.

MÅTTE GJENNOM FORRETNING MED BARNEKLÆR

I 1984 etablerte Langmoen og Terje Krogstad Vrio Lås på østkanten
i Oslo sentrum.
- I begynnelsen delte vi på å være ute på oppdrag og stå i butikken.
De første årene holdt vi til i parkeringshuset rett over gaten for der
vi er i dag. Vi holdt til på ca.10 kvadratmeter innerst i samme lokale
som en barneklær forretning. Dermed måtte våre kunder bane seg
vei mellom handlende mødre for å komme inn til oss, minnes
Langmoen.
Knut Kildahl hadde den gang etablert seg i Løten, men ønsket seg
til Oslo.
- Så han jobbet frilans hos oss noen år før han og Krogstad slo sine
pjalter sammen og startet Eiendomssikring sammen med Steinar
Jensvold, forteller Langmoen.

SENTRALT: Midt i tjukkeste Oslo sentrum holder Vrio til i egne lokaler på rundt
750 kvm. tilsammen med butikk, systemavdeling. lager og administrasjon.

FYRVERKERI

I dag holder VRIO fortsatt sentralt til på Grønland - i det som i sin
tid var Vaterland postkontor.
Dermed har de overtatt hvelvet fra den gang.
- Det benyttes av vår systemavdeling. Tryggere omgivelser finnes
ikke, smiler han og fortsetter:
- Dessuten bruker vi hvelvet som lager for fyrverkeri, som er en liten
bigeskjeft vi driver med rundt jul- og nyttår, forteller sjefen videre.
Lokalene huser stor butikk, administrasjon og systemavdeling.
Hele 480 kvadratmeter disponerer de på gateplan. I tillegg har de
lager i kjelleren på drøyt 300 kvm.
- Vi har vel egentlig litt for god plass. Men lokalene leier vi av vårt
eget eiendomsselskap, så dermed kan vi flotte oss litt, sier Vidar.
De har en 8 % eierandel av bygget på 9500 kvm. i tillegg til tomten
som er på 3,5 mål - midt i tjukkeste Oslo-gryta.

FAMILIEBEDRIFT

Både sønnen Magnus og svigersønnen Thomas Lindstad er sentrale i den daglige driften.
- Jeg har overlatt det daglige hovedansvaret til vår operative sjef
Randy Gomez. Sønnen vår Magnus er innkjøpsansvarlig og svigersønn Thomas er prosjekt beskriver.
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Med dette, og mere til, har vi optimalisert bedriften vår de senere
årene. Vi har puttet folk inn i de områdene de er best på, og blitt
mer spesialisert. Dog er vi fortsatt veldig fleksible, forteller han.
I tillegg er verdt å nevne at Vrio er lærebedrift - og har to karer i
læra nå.
- Jeg har jo også vært litt aktiv i foreningen. Jeg var blant annet
med i opptaksnemnda tidligere og i dag er jeg med i klagenemda
for låsesmedfaget.

NØKKELBEDRIFT: Det er lett
å finne Vrio i Tigerstaden.

SERVICEAVTALER

I det siste har Vrio landet en toårs avtale med opsjon på forlengelse
med Lier Kommune. Dette kommer i tillegg til avtalene de har mest i Oslo og omegn.
- Vi har jo omkring 10 000 systemer som holder oss på tå hev. Det
blir nok av oppdrag med etterleveringer, service, oppfølging og
oppgradering.
Dessuten er vi blitt veldig gode på hotellsystemer. Dermed har vi
hotellkunder både på Skeikampen i Gausdal ved Lillehammer,
Bjørneparken i Hallingdalen samt en rekke steder nedover Sørlandet,
og ikke minst i Oslo forteller Langmoen.

UTVIKLING

VRIO-gjengen er ivrig etter å holde seg oppdatert på nyheter og
utvikling i bransjen, for utvikling i låsesmedfaget er det hele tiden.

Om Vrio Lås & Nøkkel AS
Vrio teller 14ansatte hvorav 4 montører, og var blant de
første TrioVing-sikkerhetssentrene i Norge.
Den tradisjonelle låsesmedbedriften er mesterbrevbedrift
og medlem i Foreningen Norske Låsesmeder.

Din samarbeidspartner og leverandør av sikkerhetsprodukter

ASSA ABLOY sitt Låsesmed-team
Vi er der!

Du finner oss på
vårt Partner Area

Hege
Breivik
Salgssjef
958 09 355

Thomas
Myrhaug
KAM
970 53 262

assaabloyopeningsolutions.no
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Vi kan gjerne
ta et møte

Espen
Syverød
KAM
913 40 559

Vi gir deg avtaler, så du får
hjelp også i morgen

Jan Petter
Nordstrand
KAM
900 12 328

Du får kurs i regelverk,
løsninger og produkter

André
Hulthin
KAM
954 37 902

...og sånn helt personlig
- det er bare å ta en prat

André
Eldor
KAM
489 47 229

Åsa
Smidt
KAM
911 98 701

Når det må fungere.

Skaper trygghet
med økt driftsikkerhet
StepLock er markedsledende innen elektromekanisk låsing.
Funksjonalitet og driftsikkerhet er produktegenskaper som
kan være livsviktige i vår bransje og er noe vi aldri går på
kompromiss med. Vi er stolte av våre produkter og at våre
holdninger alltid ivaretar vårt motto: Når det må fungere.

www.steplock.no
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Tore Doksæter ved siden av veggen som viser
eksempler på deres kjernevirksomhet.De produserer
kort og brikker av alle slag i små og store kvantum
for kunder. Cardtech er distributør av produkter fra
blant andre Datacard, Evolis, Fargo, DNP, Nisca og
Swiftcolor med plastkortskrivere og software som
lar kunden personalisere sine egne adgangskort.

CARDTECH:

Kort MÅ man HA
Til tross for at folk jobber
mer hjemmefra enn noen
gang så er behovet for
adgangskort like stort. Det
klinger godt hos Cardtech.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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«MÅ HA» PRODUKT

- Behovet for våre ting opprettholdes på
tross av at folk er mest på hjemmekontor
for tiden, fastslår Tore Doksæter om erfaringen de har gjort seg i løpet av det siste året.
Koronaen har gjort at mange har måttet
kaste seg rundt for å holde liv i businessen,
men det har ikke vært nødvendig for gutta i
Cardtech.
- Vi holder på omtrent som vi har gjort i
«alle» år. Her er lite nytt. Det endte riktignok
med en liten omsetningssvikt i fjor. Men det
ble ikke så halvgærent tross alt. Svikten
skyldes ene og alene Korona, men dette
retter seg, forteller Doksæter med fatning
og fortsetter:

- Som nevnt ser det ut til at behovet for våre
tjenester er omtrent som før. Adgangskort
må man ha, fastslår Doksæter.

SNART FERDIG MED TENÅRENE

Cardtech så dagens lys i 2002. Tidligere
Norsik ville legge ned virksomheten i Oslo, og
dermed gikk de til oppsigelser. Fire tidligere
ansatte - Tore Doksæter, Magnar Sørengen,
Kristoffer Prydz og Trond Råmunddal - startet
da opp Cardtech. Etter noen strevsomme
år med mye arbeid og fintenking, begynte
virksomheten virkelig å kaste av seg. Neste
år runder de 20 år - like spreke som alltid.

KJERNEVIRKSOMHETEN: Christian Kontorp viser
frem kortet sitt under Låsesemedtreffet for ett par
år siden. Kortet med tilbehør er levert av Cardtech
og viser enkelt frem kjernen i hva de leverer.

ORDNER OPP: Det er Cardtech som sørger for ID- og adgangskortene
under NL-treffene på Lillehammer. Her er Tore Doksæter igang med å lage
kort til denne gjengen fra Bodø Sikkerhet og Lås under treffet i 2019.

PÅ LAGERET: - I tillegg til salg og egen produksjon, har vi også egen
serviceavdeling og lager for å ivareta kundens behov for support og
teknisk hjelp, forteller Tore Doksæter mens han viser oss lageret.

GOD STEMNING: Kristoffer Prydz
og Magnar Sørengen smiler lurt mot
fotografen fra sine indre gemakker.

SERVICE: Jan Andre Rø er firmaets servicetekniker.
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LITEN ENDRING

Det er ikke mye som har skjedd med deres
virksomhet de senere årene. Men forskjellen
fra tidligere er at mange nå benytter appløsninger i hverdagen. Det er på mobilen
det skjer.
Dette har Cardtech fått merke. - Vi ser jo at
flere benytter seg av App-løsninger innen
transportsektoren. Så markedet har krympet noe, men for oss har dette nesten ikke
hatt noen betydning. Vi øker nemlig på
andre områder, forteller Doksæter.

MUNTER OG SPORTY GJENG

På vinduet til et av kontorene henger en
resultatliste godt synlig. «Le Tour de Cardtech 2018» lyser imot oss på veggen til
Kristoffer Prydz. - Vi fikk det for oss at vi ville
fastslå hvem som var raskest opp Tveita
Kneika på sykkel. Etappen gikk fra kontoret
vårt og opp til Tveitasenteret, forteller Tore
Doksæter. Resultatlisten levner ingen tvil
om at det var nettopp Kristoffer Prydz som
gikk seirende ut av bataljen. Det er grunn til
å anta at det er derfor listen henger nettopp
på hans kontorvegg, slik at alle kan bli minnet
på kraftdemonstrasjonen når de går forbi.
- Det tar bare snaue ti minutter opp. Kristoffer
parkerte oss andre med mellom ett og to
minutter, noe han ikke vil skal gå i glemmeboka, smiler Tore Doksæter avslutningsvis.

VED ALNA: Cardtech AS holder til her i
Strømsveien 258 på Oslos østkant.

BEVISET: Resultatlisten fra Cardtech-rittet opp
Tveita-kneika henger lett synlig utenfor kontoret til
klatreetappens suverene vinner Kristoffer Prydz.

KORT OG GODT: På veggen henger noen
korteksempler.

HomeSolution
DRØMMELØSNINGEN FOR UTLEIERE, STYRELEDERE OG BEBOERE
Endre navneskilt med noen tastrykk, og lag ny postassenøkkel
på sekunder.
Logg inn - administrer - logg ut, endre nøkler og skilt
i HomeSolution portalen!
•
•
•
•

Kommuniserer kablet eller trådløst (Wifi, 4G)
Plug-and-play; kabling ferdig lagt inne i postkassen
Ekstern kortleser
Kompatibelt med Unloc

postkasse.no/homesolution
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Modulære Panikkbeslag
med AntiBakteriell overﬂate!

Dobbel
trygghet!
ISEO panikkbeslag lagerføres med faller,

PATENTSØKT

eller Shootbolt, automa�ske bolter, oppe og nede!

NB! Løs trykkstang �l 5000-serien lagerføres også i fargene:
Rød RAL 3000, Grønn RAL 6029, Sort RAL 9005 og Hvit RAL 9016.

•

•

Gjør det enklere å oppnå god luminanskontrast mot dørbladet
der de�e er ønskelig, eller et krav, i forhold �l Universell Utforming.

Sikkerhet i system
fra en fri og
uavhengig leverandør

Boyesen & Munthe AS
Haavard Mar�nsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no
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TS 98 XEA

Formsikkert med høy ytelse
eller driftssikker klassiker?

TS 83
Uansett hvilke krav som stilles
i dine dørmiljøer, er dørlukkere
fra dormakaba et trygt valg.
I vårt produktutvalg finnes det
løsninger til alle tenkelige dørmiljøer.

Ønsker du å vite mer om vårt brede
utvalg av dørlukkere?
Bestill katalogen via QR-koden eller
besøk www.dormakaba.no

Låssenteret fortsetter

OPPTUREN
Tross Korona-tiden ble 2020 nok et år i oppturens tegn for Låssenteret.
Omsetningen endte på 441 mill. med pene 32 mill. på bunnlinjen.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

OFFENSIVE

Ut fra tallene ser man at omsetningen økte fra 330 mill. i 2019,
mens resultatet ble det samme.
- Vi er i flott og stødig vekst - og veldig fornøyd med at vi stadig
øker overskuddet - nær sagt på tross av at vi har vokst betydelig
på kort tid, samt noe utfordringer med Korona, sier Konserndirektør
Ståle Raa, før han legger frem en meget offensiv forventning i budsjettet for inneværende år.
- Vi skal bryte gjennom 600 mill. og overskuddet skal mer enn
dobles fra i fjor. Med god margin, avslører han.

KJØP, ORGANISK VEKST OG NYETABLERINGER

Disse tre ovenfor nevnte ord går igjen i omtaler av Låssenterets
artikler i media de senere årene. De gjelder fortsatt.
På sensommeren ble det hentet inn 200 mill. i en rettet emisjon i
konsernet. De ansatte fikk også anledning til å bli med og bidro
med 10 mill. Ståle Raa sto for 62 mill. mens det svenske oppkjøpselskapet Procuritas sto for resten.
Kapitalinnhentingen sørget dermed for oppkjøpet av låsesmeddelen
fra Dormakaba. En av bransjens aller største nyheter i fjor.
- Mange har fått det for seg at vi kjøpte hele Dormakaba, det er en
smule overdrevet, sier Raa muntert.
Men fjoråret endte også med flere nyheter for Raa-gjengen.
- I tillegg må vi nevne at vi etablerte oss med egen avdeling i Førde.
Vi kjøpte opp Trygge Rom i Bærum samt Låsmester Vest i Egersund, oppsummerer Raa.

De synes å ha flere grunner til å holde på dette.
- Alle våre bedrifter er solide, men kan alltids bli bedre med god
foredling, forklarer han og legger ikke skjul på at den organiske
veksten også skyldes at man selger produkter til langt høyere pris
nå sammenlignet med tidligere.
-Krav og utvikling har sørget for at blant annet dører har økt betydelig i pris, forklarer han.

TAR VARE PÅ FAGET

Låssenterets eier og pådriver Ståle Raa er veldig opptatt av å ta
vare på faget, og ikke minst den faglige utviklingen.
- Vi produserer mellom 10 og 12 svenner årlig gjennom våre 28
avdelinger fra Tromsø i nord til Halden i sør. Blant våre 300 ansatte
finner vi nå snaut 20 lærlinger, forteller Raa.
Dette er med å understreke Raas vyer om å ta vare på faget og
sørge for utvikling av fagkompetanse.
- Dette skal videreføre vår vekst - og ikke minst stolthet til faget,
avslutter Ståle Raa.

FLERE TILBUD

- Hva blir det neste?
- Vi får stadig en del henvendelser. Vi har flere aktuelle kandidater
på blokken og jobber nå konkret med flere mulige oppkjøp. Disse
kommer nok som følge av strukturforandringene i låsbransjen de
senere årene, sier han.

SKAL RUNDE MILLIARDEN

Til tross for dette står målet om å sprenge milliardgrensen ved lag.
Vi skal nå målet om mer enn en milliard i årlig omsetning innen to
år, fastholder Raa.

01.2021 / 17

Den komplette
løsningen for smart
adgangsadministrasjon.
iLOQ 5-serien er en intelligent, fleksibel og
brukervennlig plattform for adgangsadministrasjon.
Den kombinerer verdens første, selvforsynte
digitale låsesystem og verdens første NFC-opererte
mobile adgangsløsning. iLOQ 5-serien ble utviklet
for å øke sikkerheten, minimere administrativt
arbeide, redusere kostnader og ressurser. 5-Serien
består av ett stort antall produkter og løsninger fra
Offline sylindre til Online lesere og mobile løsninger

www.iLOQ.no

VARM I TRØYA: Andreas Setting har vært Norgessjef i litt over ett år for de 14 bedriftene
som er representert under Proseros vinger i Norge. Her på sitt kontor i Tromsø.

KJEMPEJOBB FOR MEG
Proseros Norske sjef er
fornøyd med tingenes
tilstand
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

I over ett år har Andreas Setting hatt Proseroansvaret for det som skjer i Norge.
- En kjempejobb jeg ikke kunne la gå fra
meg, sier Setting som nå titulerer seg som
Country Manager her til lands.

ORGANISK VEKST OG UTVIKLING

Hans oppgaver er allsidige.
Prosero i Norge består av 14 virksomheter
som er representert på 20 steder fra
Kristiansand i sør til Tromsø i nord.
- Alle har vist lønnsomhet over tid og tatt
markedsandeler hvor de er etablert, forteller
Setting som selv har bakgrunn fra låsbransjen i Nord-Norge.

2 MRD

Prosero har på kort tid vokst til en omsetning på 2 milliarder og er nå etablert i alle de
nordiske landene, Norge, Sverige, Finland
og Danmark - hvor altså Setting er ansvarlig
for Norge.
- Vår strategi er å være et hjem for fremgangsrike virksomheter innenfor mekanisk
og teknisk sikkerhet. Vi har stor tro på at
virksomhetene drives og styres best lokalt
og at det er våre medarbeidere ute i våre
virksomheter som er helten som gjør at vi
lykkes. Våre virksomheter skal være hvor
våre medarbeidere blomstrer og utvikler
seg, sier Setting.
Og fortsetter:
-Vi finnes for både små og store kunder,
lokale og nasjonale. Vi tilbyr alt fra enkle til
mer komplekse løsninger. Vi er uavhengig
og har et bredt tilbud av sikkerhetstekniske
løsninger.

VERDIFULLE

- Proseros engasjementer er vinnende og
tilfører så utrolig mye til markedet. Her blir
jeg litt limet for våre virksomheter i det å

skape synergier mellom våre virksomheter
og tilrettelegge for videre vekst.
Den siste tiden har vi samlet jobbet og tilknyttet oss noen flotte nasjonale avtaler.
Blant annet en rammeavtale med Thon
gruppen i Norge, Forsvarsavtalen var et
samarbeid mellom våre virksomheter som
sikret oss 3 av de 6 delområdene vi regnet
på, forteller han videre.

UNIKE

Det er dette som er unikt for oss i Prosero
familien; alltid oss selv, men sammen. Dette
gir oss en bredde og en unik tilpassing i de
markedene vi er etablert.
Vi ønsker å jobbe tett med våre leverandører
for å finne de beste sikkerhetstekniske løsningene og skape denne tilveksten sammen,
sier han.

SER NEDOVER I EUROPA

Prosero legger ikke skjul på at de har ambisjoner langt utenfor Norden.
- Når vi ser fremover håper vi at flere virksomheter i Norden skal ta del av vår reise
og bli en del av Prosero familien, men vi ser
også videre ned i Nord-Europa.
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SAVNER KUNDER OG LEVERANDØRER:
Ken Inge Hanski og Marianne Jetteberg
holder fortet mens de fleste andre jobber
hjemmefra.

NOBY AS:

SAVNER KUNDENE
Vil ut på veien igjen så snart
koronaen gir seg

Det går jo greit. Men verken vi eller våre
kunder og leverandører får besøkt hverandre. Det savner vi, gjentar Hanski.

PÅ TEAMS
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Det er nesten folketomt i lokalene til Noby
ved Lambertseter utenfor Oslo. Bare et
knippe ansatte er å se i de flotte lokalene.
Ved døren står en optisk febermåler, samt
en antibac dispenser. Bakenfor venter
produktsjef Ken Inge Hanski og Marianne
Jetteberg i økonomiavdelingen. Det er fokus
på smittevern og Låsesmedens utsendte må
klareres før man slipper innenfor.
- Vi er veldig få på plass i lokalene. De aller
fleste jobber hjemmefra. Reisevirksomhet
og kundebesøk er på et minimum. Og vi
gleder oss veldig til ting normaliseres slik at
vi igjen kan besøke kunder. Og også besøke
våre leverandører for å bli skikkelig opp
datert på ting, forteller Ken Inge Hanski.
- Vi vil nok merke koronatiltakene ut året.
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Mesteparten av praten med Noby-gjengen
foregikk via Teams.
- Det er blitt den nye hverdagen for de
fleste. Vi var så vidt i gang med hjemmekontor for en av våre ansatte allerede før
smitten lammet oss. Etterhvert har omtrent
alle holdt seg hjemme og løst oppgavene
derfra. Kun montører er innom for å hente
varer og materiell. Selgerne holder seg stort
sett hjemme, og Teams er flittig brukt, forteller selger Martin Lyse.
Salgsasvdelingen hos Noby består normalt
av fire selgere. Tre utegående og én som
holder til inne på kontoret.

KLART SEG BRA

- Fjoråret endte omtrent som året før.
- Så vi har klart oss greit egentlig. Faktisk
veldig bra vil jeg si. Ingen hos oss har vært
permittert. Heldigvis, oppsummerer Hanski.

BESTSELLER

Låsesmedene og medlemskapet i foreningen er viktig for Noby. Og enkelt-produktet
som er mest etterspurt fra låsesmedene er
den manuelle døråpneren med produkt
benevnelsen MD-03.
- Den er populær hos låsesmedene. Kanskje
ikke så rart. Den har mange funksjoner i
samme enhet, samt mekanisk styring og
fungerer uten strøm. Lyd, lys og alt er innebygd, og den er klar for innfelling.
Prisgunstig er den også, forteller de.
Ellers fremhever de at låsbransjen også
handler mye installasjonsmateriell som
kabler, koblingsbokser osv. Flere har også
begynt å vise interesse for Nobys adgangskontrollsystemer.
- Vi savner låsesmedene i disse koronatider, avslutter teamet på Teams.

KORONA AVSTAND: Produktsjef Ken Inge Hanski har justert utstilling- og
kurslokalene, slik at man har mulighet til å ta imot montører for opplæring.
Men de blir ikke mye benyttet nå om dagen.

INNOM: Tekniker Erlend Aas var
på plass da Låsesmeden stakk
innom for fotografering.

PÅ LAGER: Glenn Stauseth og Jonas Bårdli holder åpent på
lageret slik at montørene kjapt kan komme innom å hente varer.

LITT AV HVERT: Inne hos tekniker Erlend Aas finner
man litt av hvert av porteføljen langs veggene.

NOBY AS:
Sikkerhetsleverandøren har 15 ansatte og omsetter for 50 mill.
årlig. NOBY-historien:
Selskapet ble etablert i 1964. Noby AS, tidligere Norsk Bycosin
A/S, ble tuftet på oljetilsetningsmiddelet Bycosin, et tilsetningsmiddel for fyrings- og bunkersoljer. Sjøfartskrisen i 1972 medførte synkende interesse for Bycosin. En av selskapets gründere, Leif Varborg begynte å se seg om etter alternative pro-
duktområder.
Kort fortalt resulterte dette i at Noby introduserte hjemme
røykvarsleren til det norske markedet i 1973. Til tross for svært
høye priser sammenlignet med dagens nivå, omsatte man
10-tusenvis av enheter, først gjennom merkenavnet Early
Warning og deretter First Alert. Det er fortsatt røykvarslere som

HER: NOBY holder til i disse
lokalene i Cecilie Thoresens vei 5
ved Lambertseter.

er deres ledende produkt til tross for at de tonet ned satsingen
i noen år. Men de tok seg raskt opp igjen ettersom de hadde
agentur som passet behovet i markedet.
I 1980 begynte de så smått med innbruddsalarm. Dette har
etter hvert blitt en vesentlig del av deres virksomhet, sammen
med Brann- og kameraovervåking.
Nobys nåværende kjerneområder begynte å ta form allerede
på begynnelsen av 1980-tallet. Fra 1984 ble selskapet en rendyrket sikkerhetsgrossist for innbrudds- og brannalarm. Norsk
Bycosin A/S skiftet også offisielt navn til Noby AS. Etterhvert er
sikkerhetsporteføljen utvidet og inkluderer nå innbruddsalarm,
trådløs alarm, TV-overvåking, brannalarm, alarmoverføring,
røykvarslere, strømforsyninger, installasjonsutstyr, adgangskontroll samt adresserbar brannalarm
Noby tilbyr forøvrig jevnlig kurs til montører på sine produkter.

Markedets mest komplette motorlås
nå med oppdatert plassering av falle og reile

SAFETRON

6500

& 6600
SAFETRON

Besøk safetron.com for mer info
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KEY WEST
Flyttet ut av byen

MOT ØST
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Lokalene i sentrum ble for utfordrende for
driften hos Key West i Oslo.
- Det var flere som spurte etter veien enn de
som kom for å handle, forteller Stig Roar
Punnerud.
Dermed har de flyttet fra Pilestredet Park på
Oslo Vest - til Brennaveien på Gjelleråsen,
nordøst for byen.

SJELEGLAD

Det er en god stund siden de sikret seg de
nye lokalene, og ved årsskiftet tok de skrittet
fullt ut og flyttet. Heretter finner man kontor,
lager og butikk her.
- Vi har et lite lager på Adamstuen nede i
byen. Ellers er alt her nå, forteller Punnerud.
- Jeg er sjeleglad for dette. De senere årene
er det blitt større og større utfordringer med
å drive inne i byen. Det er vanskelig å ta seg

frem, og huseierne er innhentet av ansiktsløse eiergrupperinger. Feelingen er borte.
Før var det litt sånn at vi dro nytte av hverandre. Nå er det bare penga som gjelder,
sier Punnerud.
For et par tre år tilbake hadde Låsesmeden
en reportasje om bedriften som gikk til
anskaffelse av El-varesykkel for å kunne ta
seg frem i tigerstaden hvor veinettet stadig
byr på nye utfordringer.
Et av sitatene i saken lød som følger: «Grøsser når vi må ned i sentrum». Dette henspeilet til utfordringene for de som har sin
gjøren og laden i Oslo sentrum.

NY MANN PÅ LAGET

Tidligere i vinter ble Tom E. Sund ansatt hos
Key West som ny daglig leder.
- Heretter er det han som skal holde i

VERDEN ER IKKE SOM FØR: I dette lokalet ved
Gjelleråsen holder nå Key West til. De flyttet ut av
Oslo sentrum ved årsskiftet.

trådene på kontor og butikk, samt markedsføring og forretningsutvikling, forteller
Punnerud.
Sund kommer fra Dormakaba, som region
leder og ansvarlig på nasjonalt nivå for teknikere. Sund har tidligere jobbet i både Møller
Undall, Låsgruppen og TrioVing, og har fartstid sammen med Punnerud fra tidligere.

FLERE PÅ GANG?

Etter det Låsesmeden er kjent med er det
flere som vurderer å flytte ut fra sentrum.
Punnerud er i hvert fall meget tilfreds med
avgjørelsen.
- Nå er dette et avsluttet kapittel for oss. Si
ifra om du vet om noen som har bruk for en
slik elsykkel, avslutter Punnerud muntert fra
oppe i åsen.

KeyWest har flyttet fra disse
lokalene i Pilestredet Park
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GEZE Counter®
Få A U T O M AT I S K styring av
antall personer i butikken
GEZE Counter® er et system som automatiserer adgangskontrollen
ved å koble den til dørfunksjonen. Denne systemløsningen fra GEZE
hjelper butikkene med å holde kontroll over antall kunder i lokalene.
Så snart butikkens maksimumsantall nås, sørger GEZE Counter® for
å holde inngangen lukket. Når én eller flere kunder forlater butikken,
sender systemet beskjed til adgangskontrollfunksjonen om å slippe
kunder inn i lokalene frem til maksimumsantallet nås på nytt.

Slagdørssystemer
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Skyvedørssystemer

Karuselldører

Vinduesteknik

Les mer

Gla ssystemer

Adgangskontroll og
Sikkerhetssystem

Bygningsteknologi

S erv ic e o g
vedlikehold

KUBEN-SAMLING
Den aller første på Teams

I februar ble den aller første
samlingen for låsesmed
lærlinger på Kuben
gjennomført på Teams.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Fra dataskjermen kunne nærmere 30 elever
følge lærer Tor-Kristian Jenssen ved Kuben
Kurs og Teknologisenter de fire formid
dagene kurset gikk.
Elevene som deltok representerte Låse
smedbedrifter over hele landet. De kunnskapssøkende var fra unge lærlinger til
familiefolk på over tredve år, med forskjellig
bakgrunn; både fra bygg og anlegg samt
også fra flybransjen.
Samlingen gikk over fire dager i februar:
«Skoletiden» var fra 0900-1200.

I løpet av "Teams-samlingen" fikk elevene
kunnskap om følgende emner:
- Ohms lov
- Dokumentasjon/tegninger
- Elektro: Praktisk oppkobling
- Oppfriskning i bruk av måleinstrumenter
- Kabeltype og dimensjonering
- Batteriback-up og dimensjonering
- Info om EKOM

KORONA-TIDER: Her er skjermdump fra første dag på kurset.
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• Alle våre produkter i 400- og 500 serien i rustritt stål
kan leveres med PVD overﬂate i forskjellige farger.
• Vi lagerfører nå et utvalg varianter i sort PVD.
• Andre varianter og farger leveres på forespørsel.
• Vridere og skilt i 500-serien med PVD overﬂate oppfyller korrosjonsklasse 5
etter EN1906:2012 ref sertﬁkat RISE SC0218-18 og branntestet EI120.

• Trygger dører i barnehager, sykehus, eldreboliger og
omsorgshjem så vel som dører med automatikk.
• Athmer ﬁngerbeskyttelse kan erne faren for
å få ﬁngre i klem mellom dør og karm.
• Løsninger for alle kanter av døren.
• Testet og sertﬁsert til 1.000.000 åpninger.

EPS gir pålitelig beskyttelse som strukturerte
hovednøkkelsystem i kontorbygg og andre
næringsbygg og er også en populær løsning
i private boliger.

Standardsylindere med varemerket Boyesen & Munthe
• Oval sylinder 2220, 2237, 2247.
• Snowman-sylinder 2299.
• DIN-sylinder (Euro/Proﬁl) 2206, 2211 og 2211C.
• Knappvrider 2242 og 2241 kan leveres med kundelogo.
• Sylinderskilt innvendig, 567 og 569 (Rokokko), i RST 304 og
utvendige 568 RST 316 L. H: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 mm.
• Svensk variant av knapp, 561, på 6 mm skilt.
• Tilbehør: Skiltskruer, sylinderfesteskruer, sylinderforlengere
oval, runde og sylinderadapter sidefeste til bakkantfeste.
• Alle sylindere leveres på proﬁl tilsvarende 508 og med 3 nøkler.

Sikkerhet i system
fra en fri og
uavhengig leverandør
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Boyesen & Munthe AS
Haavard Mar�nsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no

FØRSTE REISE: Låsesmeden møtte Ståle Hamnvik på sin første tur utenbys etter at han startet opp i
jobben som ny daglig leder for Dormkaba her til lands. Rundt bordet er ansatte support-avdelingen. Fra
venstre: Gjermund Haugestøl, Espen Syversen, Per Kristian Sordal, Jonny Slåttvik og Thomas Kleppe.
På TV-skjermen ser vi Tore Bergengen.

NY SJEF FOR DORMAKABA
…vil rette opp kursen
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Marin terminologi var helt på sin plass da
Dormakabas nye sjef, med navnet Ståle
HAMNVIK, svarte på hvorfor han ville ha
jobben som daglig leder i Norge.
- Jeg skal få Dormakaba på rett kurs, sier
han før han følger opp med ytterligere argumenter på hvorfor han ivret slik etter denne
jobben:

RIGGER FOR FREMTIDEN

- Dormakaba er et kvalitetsfirma i aller øverste
sjikt, med masse gode kvaliteter.
Å få oss på rett kurs betyr mest at vi må
finne vår plass i markedet, og ikke minst
forme vår profil for fremtiden. Det er veldig
mye bra med selskapet. Og masse dyktige
folk, fastslår han.

SOLID BAKGRUNN

Jakten på Jørn Fragges erstatter startet i
sommer da Fragge sluttet som landssjef.
Deres nye leder var på plass i lokalene på
Luhrhaugen i Oslo fra årsskiftet. Med
Hamnvik bak roret er Dormakaba sikre på
at de har kapret rett kaptein til det norske
laget. - Hamnvik har lang ledererfaring og
solid bakgrunn innen salg. Slike egenskaper
er viktige for den som skal lede vår norske

virksomhet videre, sa Kenth Granljung til
bladet Aktuell Sikkerhet da ansettelsen ble
gjort kjent på senhøsten i fjor. Granljung er
senior vice president region Scanbalt i
Dormakaba.
Hamnvik kommer fra Tools AS, hvor han
har vært de fire siste årene. Først region
direktør, før han senere ble salgsdirektør.
Hamnvik kan også skilte med tidligere
direktørstillinger i Maskin K. Lund AS og
Vishay Intertechnology, samt ulike stillinger i
Aggreko.

- Jeg liker best å være på farten, og håper å
kunne farte litt mer etterhvert som vi får mer
bukt med coronaen, sier han før han skynder seg å legge til hvor mange dyktige folk
han allerede har møtt i egne rekker.
- Nå gleder jeg meg til å ta oss videre med
denne gjengen. Sammen skal vi fortsette å
skape verdier for våre kunder og ansatte,
avslutter han energisk.

INGENIØRUTDANNET

Hamnvik er ingeniørutdannet.
- Men jeg har jobbet innen salg fra 1995,
sier den opprinnelige nordlendingen - som
er oppvokst i Lyngen i Troms. Nå er han
bosatt i Oslo med ektefelle og barn.

FLINKE FOLK

Låsesmeden møtte Hamnvik på hans aller
første reise ut til sine kolleger utenfor Oslo.
Der traff han en gjeng fra supportavdelingen
som har base ved Mjøsbyen. Hamnvik forteller at han gleder seg til å bli bedre kjent
med både kunder og ikke minst ansatte i
det ganske land.
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Produktforbedringer
Beslagsboden
For oss er det viktig at alle produktene er
holdbare og varer lenge. Beslagsboden
har derfor implementert flere produktforbedringer på våre dørvridere, både til
utendørs og innendørs bruk.
KROMOVERFLATE

Det er mye som spiller inn for å få en dørvrider til å føles riktig. Riper
på en dørvrider er verken estetisk eller behagelig for hånden.
Derfor har alle våre forkrommede håndtak nå en tykkere kromoverflate som forhindrer riper og slitasje.

STOPPSKRUEN

Etter langvarig hyppig bruk har dørvridere en tendens til å løsne.
Derfor er stoppskruene i dørvriderne nå forsynt med en overflatebehandling som øker friksjonen i gjengene, noe som fører til at
stoppskruene sitter bedre.

O-RING

Alle dørvridere leveres nå med separate O-ringer av gummi som
benyttes når vrideren monteres. O-ringen utvider seg ved raske
bevegelser eller rykk i vrideren, og på denne måten forhindrer den
at skruene som holder vrideren på plass løsner.

Skapt for å deles...

De fleste av våre yttervridere har også matchende innervridere som
kan gi mersalg.

ASSA ABLOY SHARELOCK™
Én dør – flere åpningsmuligheter

assaabloyopeningsolutions.no
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Produktnyheter Prodib AS
HELT NY SERIE UNOCODE maskiner
fra Silca
4 NYE MODELLER.

Silca Unocode ble introdusert i 1989 og har siden da vært absolutt
dominerende innen elektronisk nøkkelfiling, med over 1300 maskiner solgt i Skandinavia.
Etter Unocode Classic kom Compact chassiset og i løpet av årene
har det vært 5 modellbytter og face lifts.
Nå kommer den helt nye F-serien som er en helt ny familie, utviklet
over 6 år til perfeksjon.

F900 Toppmodell, med magasin, robot, utmating av nøkler, merkestasjon for 2 sider på grepp, elektromekanisk bakk, utskiftbare
bakksider, nytt program med 10” skjerm, og kamera for hurtig
avlesning, helautomatisk
F-800 Produksjonsmodell med magasin, robot, utmating av
nøkler, merkestasjon for 2 sider på grepp, elektromekanisk bakk,
utskiftbare bakksider, nytt program med 10” skjerm, helautomatisk
F-600 Grunnmodell med merkestasjon for 2 sider på grepp,
utskiftbare bakksider, nytt program med 10” skjerm
F-400 Basismodell med utskiftbare bakksider, nytt program med
10” skjerm
Maskinene har et helt nytt program med moderne grensesnitt, men
jobber også med SKP Pro (Silca kodeprogram Pro)

SALTO SPACE
Når du vil tilpasse sikkerheten på alle dører

SVN data-on-card

SVN-flex

BLUEnet wireless

JustIN Mobile

Med SALTO SPACE adgangskontroll kan du holde uvedkommende ute og raskt låse eller åpne dørene eksternt i en
nødsituasjon. Med et av markedets største utvalg av lesere
og elektroniske låser i samme system, kan du tilpasse
sikkerheten til hver dør.

Gjør det enkelt; Utvid gradvis som behovet oppstår,
ingen oppgraderingskost, ingen ekstra lisenskostnad.
Velg om du vil ha vegglesere, elektroniske sylindere,
skaplås, hengelås eller dørbladlesere. Online eller offline.
Integrasjon med tredjepartssystemer.
Alt fungerer sammen.
Er du klar for en sikker og fremtidssikret løsning?

+47 63 95 40 20
www.saltosystems.no
info.no@saltosystems.com
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Nyheter fra Randi
Vi er stolte av å kunne presentere vår nyeste
vrider, Randi-Line® SPIRA. SPIRA er blitt til
i tett samarbeide med Arkitekt MAA
Jørn Schütze.
”Arbeidet med Randi-Line® SPIRA pågått over en lengere periode,
hvor vi har arbeidet oss igjennom en rekke forslag med henblikk på
å fremelske et ultimativt enkelt svar på en ny vrider, som har identitet, er god å røre ved, håndriktig, har enkelhet og finnish, som
karakteriserer bruksvennlighet.

BFS ES 80 IP67
Art. nr. 100754

BFS SI 18 5V
Art. nr. 100736

Vi har i prosessen arbeidet tett sammen med Randi A/S, og har
bevisst styrt mot å skape en vrider, som fremstår i balanse og likevekt, så det automatisk går tilbake i vannrett posisjon etter bruk. Vi
har minimert materialet på dørvriderens ytterside, som er utkraget
fra kjernen, som har mere gods og tyngde av hensyn til stabiliteten
og holdbarheten i SPIRA.
En forsenkning i Randi-Line® SPIRA gir vrideren identitet, og fremmer vrider, holdbarhet, og funksjon i SPIRA.
Randi-Line® SPIRA kommer fra Coil prinsippet, hvor kjernen ligger
som en Coil og vriderens design avspeiler seg i bruken av en Coil“.

NYHETER 2021
BFS ES 80 IP67: Vår berøringsfrie albuebryter kommer nå også i en egen variant som
har IP67 klassifisering for utendørs bruk.

BFS SI 98 5V
Art. nr. 100728

BFS SI 18 5V: Er et berøringsfritt IR-øye uten monteringsplate eller monteringsboks.
Den kommer med IP67 klassifisering, og krever 5V tilførsel av strøm.
BFS SI 98 5V: IR-sensor med utenpåliggende monteringsboks og IP67 klassifisering.
Krever 5V tilførsel av strøm.

Disse produktene har ikke justeringsmulighet for leseravstand og åpningstid.

Tlf: +47 33 44 03 40 | Epost: post@bfs.as
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Åpne døren med albuen
RANDI-LINE® L-BOW

Designer Mads Miltersen har i samarbeide med Randi A/S designet
et plastgrep, som gjør det mulig og åpne og lukke døren med
albuen – Samtidig minimerer L-Bow risikoen for smittespredning
via vrideren.
Randi-Line® L-Bow kan uten bruk av verktøy lett klikkes på våre
L og U vridere i 16 & 19 mm, ut over det har vi også et albuegrep
som passer til en 16 mm coupe vrider.
Albuegrepet kan gjøre en forskjell på sykehus, i barnehager, på
pleiehjem og hos giktpasienter, som kan ha problemer med og ta
tak i dørvrideren.
For ytterligere informasjon kan vi kontaktes på e-post:
sales@randi.dk

www.prodib.no
prodibas

Nøkler Maskiner Hengelås Låsprodukter

UNOCODE F900

La oss få presentere Silcas Unocode F-serie!
Den eksklusive Unocode F900 er en alt-i-ett løsning
når det gjelder å kode og kopiere nøkler med stil.
Superraskt kamera for avlesning av delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av bakk og frontkåpe, 10” touchskjerm, magasin,
sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig gravering på greppet.

UNOCODE F600
På Unocode F600 finner du automatisk
fresing på kode og kopi, gravering på
begge sider av greppet.
Superraskt kamera for avlesning av
delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av
frontkåpe, 10” touchskjerm.

UNOCODE F800
Samme løsning om sin
storebror F900, men
uten kamera for identifikasjon av nøkkel og
delning.
Automatisk stengning
og åpning av bakk og
frontkåpe, 10” touchskjerm, magasin, sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig
gravering på greppet.

UNOCODE F400
Automatisk fresing på kode og kopi.
Superraskt kamera for avlesning av
delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av
frontkåpe, 10” touchskjerm.
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PRESSEMELDING 2021

Ingeborg Beslag & Låssystemer tar smittevern på alvor
Jessheim Storsenter og Ingeborg Beslag & Låssystemer tar smittevern på alvor. Jessheim
storsenter gjør det de kan for å sikre både kunder, egne ansatte og ansatte i butikkene,
slik at det skal være trygt både å jobbe og handle der.
Før jul jobbet to drevne teknikere fra Ingeborg Beslag & Låssystemer
(IBL) med montering av berøringsfrie impulsbrytere på dører over
hele senteret.
«Her på Jessheim Storsenter ser vi alltid etter løsninger som øker
tryggheten og er mer sømløs for kunden. Dette året har vært
spesielt, og kravet til graden av omstilling og tilpasning har blitt forsterket. Trygghet kommer øverst på listen over de grunnleggende
verdier vi står for, og jobber resolutt for at våre kunder skal både
være trygge og føle seg trygge. Denne løsningen som IBL leverer
passer utmerket i våre visjoner for fremtiden der handel, sømløshet
og trygghet går hånd i hånd. –Jon Bakke – senterleder Jessheim
Storsenter»
Optimisme i tøffe tider
Ingeborg Haukerud startet bedriften for 23 år siden og Ingeborg
Beslag & Låssystemer (IBL) er nå et solid og anerkjent firma i
sikkerhets og byggebransjen. For ca 3 år siden, begynte et oppkjøps"raid" av låsesmedfirmaer, med opptil flere kjededannelser.
IBL hadde mye ugjort og bestemte seg for fortsatt å stå på egne
bein. Den offensive strategiplanen inkluderte nyansettelser og
bedriften teller nå 26 ansatte.

Men så begynte støtteordningene fra regjeringen å komme. Alle
ansatte viste en rørende stå-på-vilje og de ble kreative og tilpasset
seg raskt situasjonen. En av teknikerne som også har fagbrev som
snekker, monterte dører for en entreprenørkunde, slik at de fikk inn
dører som IBL skulle montere lås- og beslag på.
I tillegg åpnet det seg nye muligheter. Løsninger med berøringsfri
døråpning har blitt veldig populært og det er bare så vidt leverandørene greier å skaffe nok produkter.
Kjerringa mot strømmen, eller låsesmedmesteren mot strømmen...
Ullensaker har nå blant landets høyeste arbeidsledighet. I denne
kommunen har IBL, i løpet av 2020, økt med 4 ansatte. De har
valgt å følge vekstplanen på tross av koronaen. Ingeborg regner
med at det for låsesmedene som leverer og monterer sikkerhetsløsninger på nybygg, vil oppleves en nedgang i tilgjengelig oppdrag, og at effekten av dette vil merkes for fullt i 2021/2022.
Ut over det er daglig leder Ingeborg Haukerud optimist m.h.t. framtida. Med mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse,
øker det jevnt og trutt med innkomne oppdrag.

Så kom koronaen
Og med den, både avbestillinger og utsettelser av oppdrag. IBL
hadde tatt høyde for mange mulige scenarier i strategiplanen, men
pandemi var ikke en av dem. Bekymringene for høye faste utgifter
og for ansattes velferd slo inn umiddelbart.

Ingeborg Beslag & Låssystemer AS er en totalleverandør av sikkerhetssystemer til nybygg og eksisterende
bygg. Vi prosjekterer, leverer, monterer, idriftsetter og har
service på komplette løsninger av låser, beslag og sikkerhetssystemer. Med vårt slagord «Vår løsning – din trygghet», har vi spesialisert oss på gode løsninger for kunden,
og opplever en stadig økning av oppdrag, i tråd med vår
vekststrategi. Bedriften har 26 ansatte, er etablert på
Jessheim og har en ledende posisjon på Romerike. Vi er
mesterbedrift, TrioVing sikkerhetssenter, medlem i foreningen Norske Låsesmeder, FG-godkjent låsesmedbedrift og
godkjent opplæringsbedrift. Ingeborg Beslag &
Låssystemer AS ble etablert av Ingeborg Haukerud i 1998,
som er landets første kvinnelige låsesmedmester.
Henrik Olsson og Idar Hansen monterer berøringsfrie albuebrytere

Nyhet fra SALTO Systems

Wave XS - Berøringsfri for å sikre høyere hygienekrav
Siden Covid-19-pandemien startet, har vi blitt enda mer klar over
viktigheten av god hygiene. WAVE XS fjerner risikoen for infeksjon
ettersom det ikke er fysisk kontakt. Den nye WAVE XS kan instal
leres og brukes til mange forskjellige formål, f.eks. som Åpneknapp
for å åpne en dør, slå på lyset, tilkalle heis - bare noen få av de
mange alternativene. Med sine dimensjoner passer den i forskjellige miljøer og slank design betyr at den ikke stikker ut fra veggen.

FUNKSJONER:

• Mange designalternativer - teksten"EXIT" eller 6 ulike ikoner
• Leseravstanden kan stilles inn til mellom 1-25 cm
• Aktiveringstiden kan stilles inn på 3, 5, 10, 15 eller 20 sekunder
eller bi-stabil funksjon.
• Skap din egen design med gratis programvare - Last opp din
egen tekst, bilde og farge!
Kontakt din SALTO-selger for mer informasjon
www.saltosystems.no.

Ny ansatt hos SALTO Systems
Vi ønsker vår nye Key Account Manager/
Selger Inge Bråthen velkommen. De siste
årene har vi vokst mye i omsetning i Norge, og
derfor utvider vi igjen organisasjonen. Han vil
jobbe med kunder, og spesielt låsesmed
kunder, på Østlandet.
Inge Bråthen er 45 år og bor i Svelvik. Inge har
jobbet i låsesmedindustrien i mer enn 20 år.

Han har tidligere jobbet som salgssjef både i
Møller Undall, Dormakaba, og kommer nå fra
samme stilling i Geze der han hadde ansvar
for låsesmedkunder over hele landet, så han
er godt kjent i bransjen. Inge Bråthen er en
fagmann som vi ser frem til å ta inn i SALTO
Systems familie.
Inge ser frem til å besøke kunder når Korona
tillater det. Inge startet 1. februar.

Plastkort og tilbehør – bestill online!
I Sotera webshop kan du bestille alt du trenger for å
produsere egne id- og adgangskort. Vi fører printere og
fargebånd fra både HID® FARGO® og Magicard, samt
originale SALTO-produkter.

sotera.no

NYHET!
Kortholdere
som beskytter
mot smitte
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Nye Låsesmedsvenner
Hos Ingeborg Beslag og Låssystemer tok Kevin Bråten og
Henrik Olsson svennebrevet som Låsesmeder høsten 2020
Vi gratulerer!

Ada Talaasen har fått mesterbrevet, hun jobber hos Romerike
Låsservice Hun er 22 år og er den andre kvinnelige låsesmeden i
Norge som har fått mesterbrevet.
Vi gratulerer!

Kevin Bråten

Henrik Olsson

Ada Talaasen

Thomas Johansen, har bestått
svenneprøven og er ansatt
som låsesmedsvenn hos
Låssenteret AS avd. Oslo
Kalbakken. På bildet er han i
gang med montering av
dørautomatikk, panikkbeslag
og elektronisk lås.

KeyWest gratulerer Fredrik
Østerby Knudsen med
svennebrevet i låsesmedfaget
– Bestått meget godt!
«Vi er alle imponert over
innsats, arbeid og resultat!»

Vi gratulerer!

Fredrik Østerby Knudsen

Würth bilinnredning
V3 systemet det lette og sikre alternativet!

Med en kombinasjon av aluminium, stål og plast for individualitet
og lav vekt, utnytter V3 innredningen den begrensede plassen i
varerommet optimalt. Den intelligente kombinasjonen av
materialer reduserer vekten, som igjen har en positiv
innvirkning på blant annet drivstoffkostnaden.

Thomas Johansen

2021-TREFFET ER

AVLYST
Nytt Låsesemedtreff << som vanlig på Lillehammer i 2022
FG-Kurs på nett i år.
<<

Låsesmedtreffet for inneværende år ble
først utsatt fra januar til sommeren. Før jul
måtte man dessverre kaste inn Koronahåndkleet for disse planene også.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

INTET TREFF I 2021

Låsesmedtreff 2021 måtte dessverre avlyses. Før sommeren 2020
flyttet vi det til juni 2021 og trodde vi hadde tatt godt i. - Men da
myndighetene før jul ikke kunne garantere at alle over 18 år ville få
vaksinen i løpet av første halvår, ble usikkerheten for stor, og vi
bestemte oss for å avlyse forteller Anne Line M. Sagbakken. - Vi
jobbet også med muligheten for et digitalt arrangement med kurs
og utstilling legger hun til. Det er mange spennende muligheter på
den digitale arenaen om dagen. - Men vi vurderte at kostnaden for
å gjennomføre dette på best mulig måte ble for høy i forhold til
nytteverdien - og dessuten er jo dette en gjeng som vil møtes!

NESTE ÅR

- Vi satser på å kunne arrangere treffet på forhåpentligvis tilnærmet
vanlig måte i 2022, sier hun videre.

Alle samarbeidspartnerne våre er klare for ny messe tilrettelagt for
medlemmene våre i 2022. - Dermed er det bare å smøre seg med
tålmodighet til verden har vendt tilbake til det normale, og gjøre seg
klare for lykkelige gjensyn på Lillehammer neste år.

FG KURS PÅ NETT INNEVÆRENDE ÅR

Det vi skal gjennomføre digitalt i 2021 er FG- kurset, slik at medlemsbedriftene våre kan opprettholde FG sertifiseringen, forteller
hun. Kursdato er satt til 6.mai og invitasjon med link til påmelding
ble sendt ut før påske.
Underveis i kurset kan man sende inn spørsmål til kursholder, som
er Jan Petter Nordstrand, og som vil besvare spørsmålene når
kurset er over. – Helt til slutt vil deltagerne måtte gjennomføre en
avkrysningsprøve, forklarer Sagbakken.
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Jubilanter
50 år

60 år

Torbjørn Haugerud

Randi Pihl-Jonstang

Steinar Weum Strøm

Kent Martinsen

Helge Dalen

Arne Fr. Rauan

System 20
System 20 har en unik konstruksjon med 2 uavhengige
sperreelementer bestående av toppstifter og 3 sidestifter.
Dette gir gode egenskaper med beskyttelse mot
manipulasjon og et stort antall kombinasjoner.
System 20 er utviklet for norske låsesmeder med nytt
komplett uttak for Distributørnivå.

Inge Karlsen
Frode Thormodsen
Bengt Gerhardsen

NL gratulerer så mye med dagen!
assaabloyopeningsolutions.no

HomeSolution
DRØMMELØSNINGEN FOR UTLEIERE, STYRELEDERE OG BEBOERE
Endre navneskilt med noen tastrykk, og lag ny postassenøkkel
på sekunder.
Logg inn - administrer - logg ut, endre nøkler og skilt
i HomeSolution portalen!
•
•
•
•

Kommuniserer kablet eller trådløst (Wifi, 4G)
Plug-and-play; kabling ferdig lagt inne i postkassen
Ekstern kortleser
Kompatibelt med Unloc

postkasse.no/homesolution
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Nytt fra administrasjonen

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

I skrivende stund er det et år siden alle smitteverntiltakene i
Norge ble iverksatt og nå er vi igjen inne i en økende smittetrend. La oss håpe vi får snudd den med tiltakene som er satt
inn nå - og etter hvert som flere og flere blir vaksinert. Vi gleder oss alle til en tryggere og mer normal hverdag.

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.

I mellomtiden jobber vi på – NL skal gjennomføre digitalt FG
kurs 6.mai med Jan Petter Nordstrand som kursholder. Invitasjon med påmelding er sendt alle medlemmer.
Årsmøtet i NL skal også i år holdes digitalt, dato for årsmøtet
er 2. juni og invitasjon med påmelding sendes medlemmene
i løpet av april.
Før sommeren planlegger vi også nye opptaksprøver i NL.
– Vi må bare vente til det er trygt å arrangere.
Planleggingen av Låsesmedtreff er så smått i gang, og vi ser
frem til å kunne arrangere et hyggelig og produktivt treff for
bransjen i 2022. – Alle våre samarbeidspartnere er med
videre, vi har også fått forespørsler fra flere nye som ønsker å
delta, samt at vi på nyåret fikk Servicegruppen som ny
samarbeidspartner.
Digitale møter er vel og bra på mange måter, men vi trenger
og treffes ansikt til ansikt igjen, i samme rom – det er en annen
dynamikk ved det.
Som dere kan se under Bransjenytt utdannes det stadig nye
Låsesmedsvenner. Medlemsbedriftene tar ansvar og gjør en
flott jobb. Det samme gjør de som er i Prøvenemndene rundt
om i landet. For at vi skal ha en bransje med fagkunnskap er
vi avhengig av bedrifter som tar inn lærlinger, vi er avhengig av
de ildsjelene som er i Prøvenemndene. – Vi er avhengig av frivillige fagpersoner som stiller opp i arbeidsgrupper og jobber
for låsesmedfaget. Låsesmedfaget er så heldige som har folk
som bruker av tiden sin til dette, både når det gjelder utvikling
og oppdatering av lærebøker, nytt utdanningsløp og nye læreplaner. – Fagpersoner som deltar i arbeidsgrupper med FG,
Standard Norge og NHO, ressurspersoner som stiller opp på
Kuben og ikke minst instruktørene som pleier å stille opp på
Låsesmedtreff, og deler av sin kunnskap over flere dager for
at bransjen skal få ny fagkunnskap og utvikle seg videre.
Ønsker alle en fin vår og gleder meg til vi kan treffes igjen!
Anne Line M. Sagbakken
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TROMS OG FINNMARK
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
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
Harstad Låsservice AS
Verkstedveien 1A, 9406 HARSTAD
Tlf.: 934 77877
E-post: post@harstadlas.no
www.harstadlas.no
Låssenteret AS Tromsø
Sjølundveien 7, 9016 Tromsø
Tlf.: 41700055
E-post: tromso@lassenteret.no
www.lassenteret.no
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
Bodø Sikkerhet & Lås AS
Stormyrveien 8, 8008 Bodø
Tlf.: 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

VESTLAND
Låssenteret AS Nordfjordeid
Øyane 4, 6770 Nordfjordeid
Tlf.: 41 00 70 00
E-post: nordfjordeid@lassenteret.no

Låssenteret AS Marvik
Kvalebergveien 21,
Postboks 223, 4001 STAVANGER
Tlf.: 417 00 175
E-post: marvik@lassenteret.no

Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 7708 STEINKJER
Tlf.: 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
E-post: firmapost@laasogsikring.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

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

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

Dormakaba
Damsgårdsveien 131, 5160 Bergen
Tlf.: 06866, Faks: 55 20 74 99
Døgnvakt: 913 80 655
E-post:
butikk.bergen@dormakaba.com

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

Hardanger Glass og Lås
Eitrheimsvegen 146, 5750 ODDA
Tlf.: 99 50 70 70
E-post: post@hgl.no

Bravida Norge AS avd. Lås og
Sikkerhet Trondheim
Tungasletta 10
7047 Trondheim
Tlf: 73960500
Epost:
sikkerhet.trondheim@bravida.no

Heikki Bruvik AS
Fjøsangerveien 213, 5073 BERGEN
Tlf.: 962 00 400
E-post: post@heikki-bruvik.no

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

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
Tlf.: 417 00 080
E-post: trondheim@lassenteret.no
Dormakaba
Ingvald Ystgaardsvei 23
Postboks 4053 Angeltrøa,
7457 Trondheim
Tlf.: 06866, Faks: 73 89 30 01
E-post:
butikk.trondheim@dormakaba.com
System Sikring A/S
Klæbuvn. 138 Postboks 2998,
7438 TRONDHEIM
Tlf.: 73 82 07 30, Faks: 73 94 53 10
E-post: firmapost@systemsikring.no
MØRE OG ROMSDAL
Låssenteret AS Kristiansund
Nordmørsveien 71A,
6517 KRISTIANSUND N
Tlf.: 417 00 070
E-post: kristiansund@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Molde
Fannestrandvegen 55, 6415 MOLDE
Tlf.: 417 00 060
E-post: molde@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Ulsteinvik
Storehølvegen 21, 6065 ULSTEINVIK
Tlf.: 417 00 040
E-post: ulsteinvik@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Ålesund
Brusdalsvegen 169, 6011 ÅLESUND
Postboks 7707, 6022 ÅLESUND
Tlf.: 417 00 050
E-post: alesund@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låsservice Ålesund AS
Postveien 13, 6018 ÅLESUND
Tlf.: 70 16 10 00, Faks: 70 16 10 91
E-post: firmapost@laseservice.no
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Lockit AS
Midtunlia 73, 5224 Nesttun
Tlf: 55 92 20 80
E-post: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 Søreide
Ytrebygdvegen 11, 5251 Søreidgrend
Tlf.: 417 00 100
E-post: bergen@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Førde
Hafstadvegen 35
6800 Førde
Tlf: 41700075
Epost: forde@lassenteret.no
ROGALAND
Bjelland Automatic AS
Støperigaten 34, 4014 Stavanger
Tlf: 51 55 51 51
E-post: post@bjellandautomatic.no
CERTEGO Stavanger AS
Auglendsmyra 2, 4016 Stavanger
Tlf.: 51 95 12 80, Faks: 51 95 12 81
E-post: post.stavanger@certego.no
CERTEGO Haugesund
Karmsundgata 61, 5531 HAUGESUND
Tlf.: 971 55 300
E-post: haugesund@certego.no
Låssenteret AS Egersund
Gamle Sokendalsveien 36,
4372 Egersund
Tlf: 417 00 195
Epost: egersund@lassenteret.no
Låsesmedmester Hveding AS
Soltunveien 1, 4050 Sola
Tlf: 51 65 00 00
E-post:post@beh.no
Låssenteret Haugesund
Raglamyrvegen 11
5536 HAUGESUND
Tlf.: 41700180
E-post: haugesund@lassenteret.no
Låssenteret Stavanger
Forusbeen 80, 4033, Stavanger
Tlf.: 417 00 030
E-post: stavanger@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Låssenteret Arendal
Åsbieveien 8, 4848 Arendal
Tlf.: 417 00 020
E-post: arendal@lassenteret.no
CERTEGO Kristiansand AS
PB 8163, 4675 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 12 30, Faks: 38 11 12 39
E-post: post.kristiansand@certego.no
Låssenteret AS Kristiansand
Vige Havnevei 6, 4633 Kristiansand
Tlf: 417 00 190
E-post: kristiansand@lassenteret.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
INNLANDET
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
Gjøvik Glasservice AS
Østre Totenveg 128
2815 GJØVIK
Tlf.: 611 71020
E-post:
morten.olsen@gjovikglasservice.no
www.gjovikglasservice.no
CERTEGO Lillehammer AS
Korgveien 33, 2619 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 71 10, Faks: 61 24 71 11
E-post: post.lillehammer@certego.no
Låssenteret Gjøvik
Strandgata 40, 2821 GJØVIK
Tlf.:417 00 145
E-post: gjovik@lassenteret.no
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: firmapost@lassikring.no

OSLO
Access Låsspesialisten AS
Grefsenveien 9B,0482 Oslo
Tlf.: 2222 8888
E-post: post@22228888.no
www.22228888.no

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

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

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

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

CERTEGO AS Oslo Alna
Strømsvn. 266, 0668 OSLO
Tlf.: 09145
E-post: oslo@certego.no
www.certego.no

VIKEN
Asker Lås AS
Vakåsveien 7, 1395 Hvalstad
Tlf: 468 03 020
E-post: kontor@askerlaas.no

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

Bergheim Lås AS
Industriveien 5, 2020 Skedsmokorset
Tlf.: 934 24 111
E-post: Knut@bergheimlas.no

Hemer Lås & Dørtelefon AS
Tåsen veien 28, 0853 Oslo
Tlf.: 23 05 80 10
E-post: post@hemerlas.no

CERTEGO Asker & Bærum AS
Billingstadsletta 14,
1396 BILLINGSTAD
Telefon: 66 77 81 00
E-post: post.asker@certego.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 Kalbakken
Stålfjæra 9, 0975 OSLO
Tlf.: 417 00 010
E-post:
oslo.kalbakken@lassenteret.no

Dormakaba
Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
Tlf: 06866
E-post: firmapost@dormakaba.com
Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tlf.: 99 55 66 66, Faks: 64 97 77 03
E-post: post@flexisikring.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 5, 2040 Kløfta
Tlf: 63 81 01 01
E-post: Post@rlas.as
Låssenteret AS Bærum
Bærumsvn. 473, 1351 RUD
Tlf.: 417 00 045, Faks: 67 80 80 90
E-post: baerum@lassenteret.no
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: post@lexow-las.no
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 Østfoldhallen,
1662 ROLVSØY
Tlf.: 69 33 91 60, Faks: 69 33 91 70
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.fredrikstad@certego.no
Avarn Security Teknikk AS
Hundskinnveien 96,
1711, Sarpsborg
Tlf.: 91502580
E-post:
teknisk.ostfold@avarnsecurity.no  

Låssenteret Oslo Tveita
Tvetenveien 164, 0671 Oslo
Tlf: 417 00 160
Epost: oslo.tveita@lassenteret.no

Follo Lås og Glass–sikring AS
Kjeppestadveien 4, 1400 SKI
Tlf.:90 19 95 90
E-post: sikring@follolas.no

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

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

Avarn Security 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

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 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

Nordic Security AS
Karoline Kristiansensvei 8,
0661 Oslo
Tlf.: 67 900 200, Faks: 66 82 32 01
E-post: firma@nordic–security.no

KeyWest Lås og Sikkerhet
Brennaveien 2, 1481 Hagan
Tlf.: 22 11 22 73
E-post: stig@keywest.no

Dormakaba
Gråterudveien 16, 3036 DRAMMEN
Tlf.: 06866, døgnvakt 322 02 300
E-post: firmapost@dormakaba.com

Lås1 AS
Boecksgate 1, 1473 Lørenskog
Tlf: 417 00 000
E-post: post@las1.no

Viken Lås og Sikkerhet AS
Hamborggata 21, 3018 Drammen
Tlf.: 418 67 000
E-post: post@vikenls.no
www.vikenls.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
R.Bergersen Sikkerhet & Design AS
Sinsenvn. 4, 0572 OSLO
Tlf.: 22 04 07 50, Faks: 22 04 07 97
E-post: post@sogd.no

Låsekspressen AS
Vilbergveien 196, 2016 Frogner
Tlf.: 466 43 211
E-post: post@laasekspressen.no
www.laasekspressen.no
Låssenteret AS Follo
Haugenveien 27, 1423 SKI
Tlf: 417 00 120
E-post: follo@lassenteret.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

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

VESTFOLD OG TELEMARK
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
Låssenteret AS Sandefjord
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf.: 417 00 135
E-post: sandefjord@lassenteret.no
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: 330 99 594
E-post: post@laasesmed.no
Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7, 3110 TØNSBERG
Tlf.: 333 52 737
E-post:
post@sikkerhetskompaniet.no
Brann–og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 46 33, Faks: 35 55 30 30
E-post:
lasesmed@brann-sikringservice.no
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

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
Tlf.: 417 00 130
E-post: kongsberg@lassenteret.no
www.lassenteret.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

