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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)
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KNUT KILDAHL,
FORMANN

Leder
Låsesmedtreﬀet på Lillehammer ble nok en gang en stor suksess
og jeg vil takke alle som deltar og bidrar til at hele bransjen kan
samles for å styrke våre felles mål om god kvalitet på sikkerhetsleveranser til samfunnet vårt.
Treﬀet er virkelig blitt en viktig arena for å styrke kompetansen som
skal til for å holde tritt med den rivende utviklingen i faget vårt.
Dette blir lagt merke til rundt i andre bransjer og i andre land.
En ny EN standard NS-EN 16034 (del for ytterdører) er gjeldende
fra 1. november 2019. Denne sier at dørprodusenten skal levere
en klassiﬁsert dør med alt utstyr som gjør at døra oppfyller dokumentet den er testet etter og CE merkingen som er påført. Det kan
også tolkes som at dørprodusenten skal ha ansvaret for monteringen av døra og ev. gjennom byggeperioden til døra tas i bruk av
sluttbruker. NL jobber for felles kjøreregler og et mål om sertiﬁsering for de som skal montere døra og ettermontere tillatt beslag.

Denne ordningen kan vi NL låsesmeder påvirke ved å anbefale
bruk av TS3160 som er en beskrivelse for beslag i klassiﬁserte
dører. Da kan dørprodusentene utstyre døra med lås og beslag
for byggeperioden og NL-låsesmeden tilpasser lås og beslag som
skal tilfredsstille særnorske krav med pre kvaliﬁserte løsninger.
Jobben med nye læreplaner for faget vårt er i gang. Vi gjør enda en
dreining mot det elektromekaniske, samtidig som vi må verne om
det håndverksmessige særegne låsesmedfaget.
Årsmøtet denne våren er på Støtvig hotell med en forening som er
i god vekst og der samarbeid er i fokus. Jeg gleder meg til å sees
der for matnyttige drøftinger om saker som påvirker oss NL-låsesmeder hver dag.
Ønsker alle en riktig ﬁn påske og vår!
Knut Kildahl

Med vår smarte startpakke er det
enkelt å komme i gang med et
moderne adgangskontrollsystem

GO!
Aldri har det vært lettere å åpne dørene
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1 SNAKK OM FULLTREFF: Ikke bare var messen i enda bedre
og ny drakt. Ikke minst ble det bemerket at det krydde av
besøkende gjennom hele dagen.
2 VANT: André Strandberg fra Dormakaba jublet for seier i
Assa Abloy-konkurransen.
3 USA TUR: Olav Moe forsøker å friste Ståle Raa med tur til
Las Vegas og den ventende amerikanske låsesmedmessen.
4 NYHET: Svein Hovde hos Sikkerhet og Design lanserte
deres siste tilskudd. Systemlåsene fra CES.
5 LANGVEISFARENDE: Denne gjengen fra Bodø Sikkerhet
og Lås får ordnet deltagerbevis av Tore Doksæter hos
Cardtech.
6 FRISTELSER: God mat må til. Her noen glimt fra
lunsjbufeén.
7 BOBLER FOR LEDSAGERNE: Favorittchampagnen til
Winston Churchill - Polroger - var blant drikkene som ble
presentert ledsagerne av Jon Lunke.

1

FULLT HUS OG FULL FRES

lnnertier på
10-års jubileet

640 deltagere - 44 kurs - 23 utstillere
For tiende gang kom låsesmedene til Lillehammer. Tidenes bransjetreff
tiltrakk seg ﬂere enn noen gang, og endte med en økning på 20 prosent
fra i fjor. Kurs, messe og masse påfyll - både faglig og sosialt preget de
tre jubileumsdagene.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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Aptus

LÅSESMEDTREFFET
UTSTILLERE

Beslagsboden

BFS Norway

Cardtech

Dørteknikk Microbuild
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NeXus

Noby AS

Elok

Randi

Dormakaba
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LÅSESMEDTREFFET
UTSTILLERE

Geze

RCO

iLOQ

Boyesen & Munthe
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Safe4

Teletec

Sikkerhet & design

Stansefabrikken

01.2019 / 9

LÅSESMEDTREFFET
UTSTILLERE

STEP Lock

Würth

Siedle
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SALTO

VI ÅPNER 28. MARS
NORGES RÅESTE LÅSESMEDBUTIKK

• Med over 200 varianter låskasser på lager
• 48 timers leveringsgaranti på låssystemer
• 150 m² nyoppusset butikk
• 1700 m² lager plassert sentralt i Oslo
• Hos oss møter du fagfolk

avdeling: Trondheimsveien 47, 0560 OSLO (utvalg av møbelhåntak og dørvridere)
avdeling: Sinsenveien 4, 0572 OSLO (proff-butikk) · døgnåpen tel. 22 04 07 50 · www.sogd.no · post@sogd.no
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VISTE SEG FREM I NY DRAKT:
Produktsjef Håkon Sandmark var én av
de tre ansiktsløse friskusene som viste
seg frem i ny drakt på vegne av Assa
Abloy Opening Solutions Norway på
messen i år.

l ny drakt

Assa Abloy Opening Solutions Norway
viste seg frem for hele bransjen
Den største forandringen på årets messe var nok Assa Abloy
Opening Solutions Norway - omtalt som AAOSN. TrioVing er borte.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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LYSEBLÅ

Med nye farger og uttrykk ble giganten ettertrykkelig vist
frem. Under en svevende blå ring vandret ansiktsløse
blå skikkelser hvileløst omkring. Dette vil nok ikke bli
glemt.

OMFATTENDE NAVNENDRING

Assa Abloy Opening Solutions Norway blir nok ikke sett
på som et kortfattet og enkelt navn.
Men de virket godt forberedt på dette under lanseringen 1.november.
- Dette oppfattes kanskje som et langt og omfattende
navn. Men det nye navnet inneholder to viktige elementer; merkevaren ASSA ABLOY og forretningsbeskrivelsen Opening Solutions. Dette forteller på en god
måte hvem vi er og hva vi tilbyr markedet, sa administrerende direktør Pål Mathisen da.

I TAKT MED FREMTIDEN: Ansiktsløse
Odd-Harald Danielsen fór rundt
hotellet og delte ut ﬂyers sammen med
marketing- og kommunikasjonssjef
Morten Svensen.

FARVEL

TrioVing har vært en del av ASSA ABLOY-gruppen i mer
enn 20 år og har hatt ASSA ABLOY som en del av logonavnet i mer enn 10 år. Bortsett fra at TrioVing sikkerhetsentre består, er helnorske TrioVing nå en saga blott.

KRAFTSAMLING

Samtidig med navneendringen skal den skandinaviske
organisasjonen styrkes.
Derfor skal blant annet all skandinavisk sylinderproduksjon samles i Eskilstuna i Sverige. I tillegg samles all
skandinavisk lager og logistikkvirksomhet hos ekstern
tredjepart i Gøteborg fra denne våren.
- Økt innovasjonstakt, raskere produktutvikling og dedikert kundefokus er avgjørende for å kunne vokse i vårt
marked, sier Skandinaviasjef Marie Samuelsson på
deres hjemmesider.
Det understrekes at ASSA ABLOY har levert vekst i alle
år siden oppstarten i 1994 og ønsker å fortsette med det.

NY DIMENSJON: Ringen over Assa
Abloy-standen vil nok bli husket
lenge for de som var på årets messe.

GÅR VIDERE PÅ EGENHÅND: Bruddet med Assa Abloy gjør at Silca nå står på
egne bein i Norge. Prodibeier Benny Hansson viderefører driften her til lands med
Torodd Folkøy og Kerim Saidi på laget. Ytterligere to medarbeidere skal ansettes
med det første.

SILCA UT

I forbindelse med omleggingen tar Silca farvel med Assa
Abloy.
Fra nå er italienske Silca på egenhånd i Norge som en
del av porteføljen til Benny Hanssons Prodib AB som nå
også blir til norske Prodib AS. Det nystartede selskapet
består i skrivende stund av to ansatte, Torodd Folkøy
og Kerim Saidi.
- Prodib vil etter planen bli styrket med ytterligere to i
løpet av våren, forteller Benny Hansson til Låsesmeden.

APTUS INN

Aptus blir nå å ﬁnne under produktporteføljen i ASSA
ABLOY-systemet.
- Det falt seg naturlig, sier Andreas Ring. Han har vært
med Aptus siden de etablerte seg her til lands for
omkring ﬁre år siden. Aptus electronic AB trer nå inn i
AAOSN, forteller Andreas Ring som viderefører ansvaret for Aptus produktportefølje. Men nå under Assa
Abloy-paraplyen.
- Dette skjer også med Aptus både i Sverige og Danmark. Nå blir alt sentralisert i samme land. Kundene vil
ikke merke annen forskjell enn at det blir ﬂere personer
som kan ta seg av dem. Vårt mål er bedre oppfølging
- og vi skal selge Aptus sammen med salgsavdelingen i
AAOSN, avslutter Ring.

NYE KOLLEGER: Aptus er blitt en del av Assa Abloy Opening Solution Norway.
Her er nye og gamle kolleger på ett brett. Fra venstre: Arild Kristiansen,
Jarle Andresen, Marianne Hauger, adm dir. AAOSN: Pål Mathisen, Håkon
Sandmark, ansv. Aptus prod.portefølje: Andreas Ring, Håkon Lie, Odd-Harald
Danielsen, Jan Erik Sannerud og Joakim Lindström.
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Markedets bredeste
sortiment av el-sluttstykker

Fire serier el-sluttstykker
STEP elektriske sluttstykker er inndelt i fire serier. I hver
serie finnes produkter med unike egenskaper tilpasset
for ulike funksjoner, krav og situationer. Tilsammen utgjør
de markedets bredeste sortiment, sørger for trygghet og
øker driftssikkerheten i alle type dørmiljøer. Les mer på
www.steplock.no

Når det må fungere.
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StepLock Norway AS Per Sivles gate 6, 3018 Drammen, Norway
+47 23 00 30 00 | post@steplock.no | www.steplock.no

GDPR

- Kjedelig, men nødvendig
Omkring 40 møtte tidlig lørdag morgen
for oppdatering på GDPR - den nye
personvernforordningen som ble
iverksatt i fjor sommer. Siviløkonom
Stig Hammer fra Markedspartner var
tilkalt for å klargjøre retningslinjene fra
Datatilsynet.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

IKKE HELT PÅ STELL

Han gikk rett på sak.
-Hvor mange her har kontroll på GDPR?
Hånd i været!
Ikke én eneste én rørte på seg.
-Nettopp ja, konstaterte Hammer. Han virket ikke overrasket.
Selv har hans ﬁrma brukt mellom 15002000 timer å utrede GDPR-forskriften.
- Det kan man jo gremmes over. Men selv
om dette er både kjedelig og tidkrevende er
det helt nødvendig, forklarte han.

AVTALE MED KUNDENE

GDPR-forskriften gjelder altså hvilke personlige opplysninger man lagrer. Loven
omfatter ikke ﬁrmaoppysninger.
- Men gjelder likefullt overfor ansatte i ﬁrmaer, om noen skulle lure på det, fortalte
Hammer.
Noe av det første Hammer lurte på var
om man hadde fått ut avtaler vedrørende
datalagring til kundene. Slik at de kunne gi
sin tilslutning.
Selv har MarkedPartner gjort dette.
- Vi ﬁkk umiddelbar repsons fra de ﬂinkeste
i klassen. Omkring 10 prosent.- Så fulgte
vi opp dette. Og tilbakemeldingene økte.
Sånn sett har vi gjort vårt og har dermed
vårt på det tørre, mente Hammer.
Men det er viktig at man kan dokumentere
at avtalen er presentert. Og at man har fulgt
opp dette i rimelig grad. Så er resten faktisk
kundens ansvar, skal man tro Datatilsynets
retningslinjer.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

I tillegg til navn, fødselsnummer, adresse,
telefonnr, og e-post kan også ting som lydopptak, bilder, Biometri som ﬁngeravtrykk

- irismønster - hodeform og også reg. nr.
på et personlig kjøretøy være å anse som
personopplysninger. Også opplysninger om
adferdsmønstre om personer regnes som
personlige opplysninger. Og kan ikke lagres
uten samtykke, ble det opplyst.
I tillegg har man det man kaller sensitive
personopplysninger. Det er blant annet:
Religiøs overbevisning, seksuell legning,
helseopplysninger med mer.
Det skal ekstremt mye til for å kunne innhente- og behandle slike opplysninger på
lovlig grunnlag.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYNINGER?

Hammer ramset opp hva som menes med
behandling av slike opplysninger:
- Innsamling
- Registrering
- Sammenstilling
- Lagring
- Utlevering
Eller kombinasjoner av dette. Behandling av
personlige opplysninger krever samtykke.

SEKS GODE GRUNNER

Det ﬁnnes seks ulike lovlige
behandlingsgrunnlag.
1. Samtykke
2. Nødvendig for å oppfylle en avtale
3. Nødvendig for å oppfylle en rettslig
plikt
4. Nødvendig for å beskytte vitale
interesser
5. Nødvendig for å utføre oppgave i
allmenhetens interesse eller for å
utøve oﬀentlig myndighet.
6. Nødvendig for å ivareta legitime
interesser eller interesseavveiing

OMFATTENDE: Stig Hammer forsøkte
etter beste evne å belyse hvordan
låsesmedene skal forholde seg til GDPR,
personvernforordningen i Datadirektivet
fra EU som ble gjort gjeldende i Norsk lov
fra i fjor sommer.

KONTROLL

Forodningen gjelder opplysninger innhentet
og lagret både elektronisk- og på papir.
Alle innhentede opplysninger skal man ha
kontroll på. Man har plikt til å varsle Datatilsynet om ethvert sikkerhetsbrudd innen 72
timer. Da skal dette være reparert og nye tiltak iverksatt. Dessuten har man har plikt til
å gi umiddelbart innsyn til impliserte. Samt
også slette opplysninger så snart dette
kreves.
Dette gjelder også jobbsøknader.
Gjelder også alt som er nedtegnet på papir.

DATATILSYNET

Det er Datatilsynet som har tilsynsmyndighet overfor GDPR-forordningen.
- Det er viktig at all aktivitet dokumenteres,
rådet Hammer.
- Uansett hva man foretar seg, eller ikke,
så er det viktig å kunne vise til planer og
beskrivelser slik at man kan dokumentere
at man har gjort bevisste vurderinger. Ellers
vil antagelig tilsynet gå ut fra at man ikke har
vurdert problemstillingen, forklarte Hammer.
Dog kan ikke enkeltpersoner mene seg
krenket om samme person har lagt ut
samme opplysninger på Sosiale Medier
eller lignende, slik at de ligger lett tilgjengelig for oﬀentligheten.

HVEM VET?

- Hvem kan man spørre når man er usikker?
- Datatilsynet har en veiledning vedrørende
databehandlingavtaler. Men bortsett fra
dette er det ingen «hotline» man kan ty til,
forteller Hammer.
Og avslutter:
- Denne forordningen kan virke overdrevet.
Men vi MÅ forholde oss til den.

01.2019 / 15

LÆREVILLIG: Lars Kristian Saltermark blir rettledet av instruktør
Daniel Sørlie Treider. Saltermark er en ivrig kursgjenger som
merker at behovet for faglig utvikling er nødvendig i bransjen.

Viktig med kurs
Lars Kristian Saltermark hos Follo Lås og Glass-sikring merker at kravene
til å kunne beherske elektro i jobbhverdagen krever etterutdanning. Derfor
er han svært tilfreds med kursene som tilbys.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

BARE MÅ HA

Vi traﬀ han på kurset Elektro Videregående hvor instruktørene
René Ringnes og Daniel Sørlie Treider fra Låsekspressen sto for
opplæringen.
- Dette er et kurs jeg føler jeg må ha, forteller Saltermark, mens han
tar fatt med arbeidsoppgavene på det spesiallagede koblingsbrettet. Opplæringsbrettene er det instruktørene som har laget, og de
skal benyttes videre i for lærlingene på Kuben i Oslo.
- Hvorfor er det viktig med kurs?
- Det er nødvendig. Jeg involveres i stadig ﬂere elektro-baserte
oppdrag. Jeg må jo vite hva jeg driver med og hvordan ting skal
gjøres, sier Saltermark. Han var ferdig utdannet låsesmed i 2015.
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IVRIG

I løpet av årene har unggutten har rukket å få med seg en rekke kurs.
I tillegg til grunnkurs- og videregående elektro, har han også kurs
i dirking, FG og Universell Utforming. Låssystemer og åpningsteknikk har han også fått med seg. I tillegg til diverse leverandørkurs.

PRAKTISK TILNÆRMING

Elektrokursene på Lillehammer har en praktisk tilnærming, hvor
man får konkrete oppdrag å prøve seg på. Oppgavene blir mer vriene i takt med progresjonen i kurset.
- Dette er som en workshop hvor de lærer gjennom å prøve og feile
under veiledning fra oss. Vi har ikke mye teori, annet enn at de får
innføring i hvordan de skal tegne koblingsskjema. Skjemaer som er
enkle å lese og enkle å forstå, forteller Ringnes.

RETTLEDER: Joachim Horn og Andreas Olsen iferd med å løse
oppgaven de har fått av instruktør René Ringnes som står i
bakgrunnen for å hjelpe Per Paasche og Ove Ødegård.

Olav Moe og Jack Skaftnes holdt grunnkurs i Kombinasjonslås.

HÅNDLAGET: En må ha rett håndlag og kjenne knepene for å
hjelpe nøkkelløse folk ut av knipa.

FG FORPLIKTER: Alle NL-medlemsbedrifter er FG-godkjent. Det øker
deltagelsen hos Jan Petter Nordstrand som underviser i FG-regler og
forskrifter.

Vær tidlig ute med påmelding til Låsesmedtreﬀ

Slik får du plass på akkurat det kurset du ønsker deg
Det var en overveldende interesse og påmelding til Låsesmedtreﬀ 2019. Arrangementet økte med hele 20 %. Og folk
meldte seg på helt til siste uke før treﬀet.
Ettersom Låsesmedtreﬀ stadig når nye høyder med antall deltakere, er det viktig å være tidlig ute med påmelding til både
treﬀet og ikke minst kurs. Anne Line M.Sagbakken i NL, forteller at mange medlemmer sitter klare 1.oktober - og at det
allerede i løpet av få timer var 260 påmeldte.
Påmeldingsperioden til Låsesmedtreﬀ er hvert år mellom
1.oktober og 1.november og det er „først til mølla“ prinsippet som gjelder. Alle medlemsﬁrmaer og personlige medlemmer mottar kursprogrammet en uke før påmeldingen åpner. –
Dette slik at de kan være forberedt på hvilke kurs som går når.
Til tross for at det nå er 44 kursavviklinger inkludert leverandørkurs i løpet av helgen, er det noen som dessverre ikke får
det kurset de aller helst skulle ønske seg. I hvert fall ikke i første omgang. – Men ofte ordner det seg etter hvert.
Jeg har en del som setter seg på venteliste på kurs forteller
hun. Det hender at folk trekker seg eller endrer kurssammensetning- så det lønner seg absolutt å sette seg på venteliste.
Man kan også sjekke når vi er på Lillehammer om det har
skjedd endringer i siste liten.

En del praktiske kurs har begrenset med plasser. Dette skyldes at vi skal ha kvalitet på det vi driver med. Instruktørene
ønsker ikke å ha for mange deltagere, slik at de mister muligheten for personlig oppfølging underveis. Dette er viktig, slik
at alle blir fornøyd. Det er jo dét vi ønsker alle sammen, legger hun til.
Planleggingen av Låsesmedtreﬀ 2020 er nå allerede i gang!
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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.
18 / 01.2019

QUIZ: Litt ﬂau Knut Kildahl ble satt til veggs av Kuram.
VANT LEVERANDØRKONKURRANSEN: Ronny Larsen fra Låssenteret
vant 1.premien i leverandørkonkurransen - reisegavekort på 14.000.

FLINK ASSA: Håkon Sandmark fremførte sangen "Du Låser Opp"
under festmiddagen.

TRANGT I DØRA: 580 på vei til bords og festmiddag.

580 til fest med

Narvestad, Kuram, Presten Svein,
Piirka og Yngve Freiholt
Kvalitet er viktig i låsbransjen. Også på fest.
Lørdag kveld var det høy klasse både rundt bordene, på menyen og fra scenen.
Ikke minst menyen var det schwung over.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

FJONGE I MATVEIEN

Robert Stoltenbergs alter ego Roy Narvestad er ikke spesielt fjong i matveien. Dermed ordla han seg slik om menyen:
Forretten: -Dette høres jo ut som to
sumobrytere.
Hovedretten: -Herregud! Dette er jo rene
erotikken. Som et avsnitt fra Cupido!
Deretter fortalte han om søsteren Ruth som
hadde forsøkt å dolle seg opp til fest ved å
bleke håret.
- Hun ville bli som Pamela Andersson. Men
endte som Høggern i Vazelina, fortalte han.

MOTESHOW

Komiker Robert Stoltenberg sørget for hjertelige gjensyn på rekke og rad. Ikke bare
fra eget repertoar, med Narvestad, Kuram,
Piirka med ﬂere. Noen ﬂotte utvalgte fra

bransjen ﬁkk - mer eller mindre motvillige
- prøve seg på catwalken sammen med
moteguru Yngve Freiholt.
- Når vi ser på kjolen til denne modellen,
kan vi vel si som på Telenor: Delvis dekning, fortalte moteguru Freiholt mens latteren runget. Deretter ﬁkk hver og en vrikke
seg rundt på scenen i sine ﬂotte kledninger. Under kyndig veiledning fra selveste
Freiholt.

ARTIST FRA EGNE REKKER

Innvandreren Kuram utsatte styreleder i NL
Knut Kildahl for en røﬀ quiz, Hvordan Kildahl
klarte seg?
Vel: Han imponerte mer med sin «du holder
deg godt historie» fra Løten. Latteren satt
momentant da sistnevnte også avbrøt seg
selv underveis i sin tale til bransjen: - Dætti
blir fryktelig stuslig egentlig, utbrøt han. Og
løftet glasset!

Forrett: Takistekt laks med shiso sesamfrø,
soyasirup, wasabimajones og tapiokachips.
Hovedrett: Indreﬁlet av okse og rødvinsbraiserte oksekjaker, med bakt jordskokk,
jordskokkrem, grønne bønner, Pommes
Macaire og rødvinsaus.
Dessert: Masarin med bringebær og hvit
sjokoladeganasj, bringebærgelé, bringebærkrem, coulis og youghurt-is.

Etter diverse heder og ære ble vi løftet opp
og ut i natten av bransjens egen Håkon
Sandmark - som fremførte den udødelige klassikeren «Du låser opp» - tuftet på
Rolf Løvlands «You raise me up» fra Secret
Garden.
Så ble festen rundet av med dans og sprell.

DETTE BLE SERVERT:
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25 tonn

med batteriavfall
spares hvert år

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

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

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

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

BRANSJENYTT

Nye navn i RCO Security AS

Nye navn i Steplock Norway AS

Vidar Kongsrud har mer enn 15 års erfaring fra sikkerhetsbransjen hvorpå starten
var hos Securitas Teknikk,senere Niscayah.
Vidar har også tidligere hatt regionsansvar
for Vestlandet i ca. 6 år, da hos Siemens,
Security Products.
Sist kommer Vidar fra Hydrea, nå Garda Sikring AS hvor teknisk salg av perimetersikring
var blant oppgavene.

Robert Cristoﬀersen
Salgskonsulent i Steplock Norway AS
Han har ﬂere års erfaring fra Låsesmedbransjen og Svennebrev og Mesterbrev som
Tømrer.

Geir Thomassen har også sin fortid fra sikkerhetsbransjen med ca. 7 års fartstid, blant
annet hos Siemens, Security Products med
Bewator og Autronica Fire & Security. Geir
har siden 2014 jobbet med andre tekniske
løsninger mot Retail bransjen.

Kenneth Slåtsveen Bøhren
Salgskonsulent i Steplock Norway AS
God erfaring fra bransjen med Svennebrev i Låsesmedfaget, samt NL godkjent
låsesmed

Boyesen & Munthe AS
Knut Echroll er pr. 1 juni 2019, ansatt som
Salg og Teknisk support samt del av innkjøpsteam. Han skal jobbe mot B&M sine
kunder i hele landet.
Knut har sine røtter innen vår bransje, og
kommer fra DORMA Norge AS og dormakaba AS. Han vil være en person som
våre kunder vil ha glede av i fremtiden.
Vi vil med dette øke våre aktiviteter innen
Salg og Teknisk support for våre kunder, sier
Atle Knudsen daglig leder i B&M.

SALTO Systems AS har ansatt Jan
Christen Danielsen som salgssjef i Norge

SALTO SPACE
EN SMARTERE ADGANGSKONTROLL
En av markedets mest fleksible måter å sikre dine
bygninger uten å komme på kant med bygningsdesign.

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 ﬂotte veksten har SALTO
Systems ansatt Jan Christen Danielsen,
som salgssjef i Norge. Han kommer til å ha
ansvar for salgsorganisasjonen i Norge og
for å utvikle partner- og forhandlernettverket
i Norge. Jan Christen begynte i SALTO Systems AS 2. mai i 2018 som Key Account
manager. Jan Christen er 53 år og kom fra
dormakaba, der han var markedsansvarlig
og Key Account Manager innen adgangskontroll og elektroniske nøkkelskap. Fra midten av 2016 hade han
hovedansvaret for budsjett, salg og kundebehandling opp mot
dormakaba sine partnere.
Jan Christen gleder seg veldig til å få være med på å gjøre SALTO
sine produkter til de fortrukne produktene innen adgangskontroll.
For mer informasjon: www.saltosystems.no

SVN
NYHET!
SVN-Flex - Oppdater
direkte på døren!

Kombinere elektroniske dørkomponenter og programvare i
nettverksbasert adgangskontroll uten ledninger og skape et
trygt miljø i skolen, på sykehus og på andre arbeidsplasser.
PS. Du vet vel at vi har integreringer til flere av markedets
ledende plattformer? DS.

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

Adgangskontroll du stoler på.
www.saltosystems.no
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BRANSJENYTT

Nytt fra R. Bergersen Sikkerhet & Design

I skrivende stund er R Bergersen Sikkerhet & Design AS i god gang
med å fornye sitt butikkonsept spesielt rettet mot det profesjonelle
markedet.
«Vi ønsker å vise et bredt sortiment innen alle varegrupper som en
profesjonell låsesmed trenger i sitt daglige virke. Dette ønsker vi å
gjøre gjennom å vise utvalget i vår butikk på en måte der våre kunder og samarbeidspartnere får et godt overblikk over hva vi leverer.
Våre kunder skal oppleve oss som en fullverdig leverandør, og som
en solid støttespiller i hverdagen»
- sier Svein Hovde.

«Vi er i ferd med å etablere CES som vår samarbeidspartner for
systemproduksjon. CES er en fullverdig produsent av kvalitetsprodukter innen systemlåser, og tilfredsstiller alle krav vi har til en
slik type leverandør. Da vi har egen produksjonsavdeling for låsesystemer, er dette en veldig god mulighet til å gi våre kunder det de
etterspør på en solid og eﬀektiv måte. Vi har også innført 48-timers
leveringsgaranti hvis noen av våre kunder trenger en hurtigleveranse av låsesystem.»
– sier Kjell Arne Jensen- Systemansvarlig hos R. Bergersen Sikkerhet og Design.

R Bergersen Sikkerhet & Design har også inngått avtale med
den Tyske kvalitetsleverandøren av nøkkelsystemer CES.

BFS W3-A EA
Har deksel i metall, vannavstøtende design og belyst panel.
Den er sterk, stabil og pålitelig.
DC 12-24V med et strømforbruk på 35mA ved DC 12V.
Åpningsmuligheter med kun kort, kun kode eller kort og kode.
Kan ha opptil 1200 brukere og har klassifisering IP65.
Døråpningstid på 1 - 99 sekunder og leseravstand på 3 - 6 cm.
Temperaturområde på -40°C - 60°C og tåler luftfuktighet 0 95%.
BFS BRS-02 Værhus kan kjøpes separat.

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

22 / 01.2019

www.bfs.as

Kort- og kodeleser i samme enhet
• Kompaktmodell A66 er enkel å installere
• Inntil 500 EM / Mifarebrikker kan benyttes i A66 direkte
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Kan oppgraderes med dørsentral og utstyres med
moduler for porttelefoni, motorlås- og alarmstyring.
A66 kan da bygges ut til et fullskala adgangskontrollKan
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PRODUKTNYTT

Produktnyhet fra Steplock - Solenoidlåser
STEP 100 er en serie solenoidlås utviklet
for daglåsing. Konstruksjonen er tatt frem
med STEPs høye kvalitetsstandarder og
gode materialvalg som sørger for en kraftfull
ytelse og høy driftssikkerhet. Låsen har ﬂere
ﬂeksible egenskaper og kan benyttes i dørmiljøer med både brann- og rømningskrav.
Solid konstruksjon med høy ﬂeksibilitet
STEP 100 leveres med moderne eller klassisk plassering av falle samt med eller uten
split funksjon. Hvis du velger en av produktene med split funksjon, kan du tillate
at en valgfri side åpnes ved hjelp av mekanisk utpassering. Krav til rømning og høy
driftssikkerhet ivaretas ved at den mekanisk styrte siden har en solid innfesting der
split funksjonen sikres av rustfrie og herdede detaljer.

Låsen har ﬂere valgfrie funksjoner, som
slagretning, rettvendt/omvendt funksjon
samt valg av mekanisk aktivert side. Låsen
er utviklet for en enkel drifts settelse der
innstilling av de valgfrie funksjonene gjøres
enkelt og lett tilgjengelig fra låshusets utside.
Innebygde mikrobrytere indikerer lukket og
låst posisjon samt betjening av dørvrider, for
kommunikasjon med adgangskontrollsystem. Oppfyller både rømning- og brannkrav
Med STEP nødutstyr og STEP 100
solenoidlås ivaretar krav til sikker rømning
i henhold til EN 179. All betjening fra innsiden kan utføres med en og samme dørvrider. Branntestet opp til E/EI 120.
Ta kontakt med StepLock for ytterligere
informasjon. www.steplock.no

ARX ‑Sikkerhetssystemet med helsesjekk
24 / 01.2019

Certego satser på lærlinger

MEDLEMSNYTT

For å sikre den kompetansen vi trenger for å kunne levere tjenester av høy kvalitet og profesjonell service, satser CERTEGO på lærlinger. Lærlingeordningen er også en unik mulighet for oss å sikre
kompetanseoverføring, samt utdanne fremtidens ledere og fagspesialister. For mange lærlinger er læretiden starten på en lang og
innholdsrik karriere i sikkerhetsbransjen. For noen er det også det
første møtet med arbeidslivet. Dette er et stort ansvar alle lærebedrifter må være seg bevisst. Vi etterstreber hver dag å kunne
gi våre lærlinger gode arbeidserfaringer, som de kan ta med seg
videre i arbeidslivet og på sin ansattreise her hos oss.
I skrivende stund har vi 13 lærlinger i CERTEGO, ﬂere med planlagte svenneprøver i løpet av våren 2019. Sammen med Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro (OTDE) og Opplæringskontoret for Mekaniske fag (OKMF) har CERTEGOs dyktige fagledere, samt mange kompetente veiledere ført åtte lærlinger frem til
bestått svenneprøve det siste året. I tillegg har ﬂere tatt fagprøven
som privatister.

Følgende personer har tatt fagbrev i CERTEGO siste året:

William Meidell, Lasse Wedøe Andersen, Marius Tyrhaug, Petter Adelsøn, Emilie Homstvedt, Ada Talaasen, Rebecka Mauritzen, Stian Grønfur, Daniel Glomstad, Aina Paulsen (fagbrev
i logistikk). (Vi tar forbehold om at ﬂere kan ha tatt prøven før
magasinet ble trykt).

For mer informasjon, gå inn på CERTEGO sine hjemmesider
www.certego.no

NYHET FRA STANSEFABRIKKEN!
ELEKTRONISK REDIGERBART POSTKASSESKILT
– OVERFØR TEKST FRA APP PÅ MOBILEN!

•
•
•
•
•

Passer alle våre innendørs systempostkasser
Kan ettermonteres på eksisterende postkasseanlegg
Gratis app ’Applate’ for redigering av tekst
Sender tekst fra app via Bluetooth
Enkel i bruk, sparer tid!

Les mer på www.postkasse.no !
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FIRMAPROFIL
NORDIC SECURITY

HISTORISK FASADE: Nordic Security holder til
i lokaler fra en svunnen tid da selveste Nittedal
fyrstikkfabrikk holdt til på samme sted.

Smart, moderne og miljøbevisste

- Et must for oss
Den tradisjonelle låsesmedbedriften Nordic Security i Oslo har fornyet seg på mange områder de siste årene. De vokser stadig og behovet for miljøsertiﬁsering er en
stadig påminnelse. I tillegg har de automatisert både økonomi og arbeidsstyring ved
hjelp av smarte elektroniske verktøy.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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EIER OG SJEF: Serviceleder Ståle Andersen er en av ﬁre
som er inne på eiersiden. Kjetil Byman er satt til å lede de tolv
ansatte, som i fjor bidro til omsetning på 20. millioner kroner.

SYSTEMANSVARLIG: Cathrine Pfeuti
har lang fartstid og tar hånd om både
systembygging og kunder.

PÅ FYRSTIKKTORGET: I butikken på Fyrstikktorget ved Helsfyr
tilbyr Nordic Security det meste en forventer av en Låsesmed.
Her er fra venstre: Daglig leder Kjetil Byman, Serviceleder Ståle
Andersen, Kontor og regnskapsmedarbeider Janne Aaserød og
Cathrine Pfeuti som er system- og butikkansvarlig.

- Ved deltakelse i oﬀentlige anbud, virker
miljøaspektet å være påkrevet for i det hele
tatt å komme i betraktning, forteller daglig
leder Kjetil Byman.
Derfor er de medlem i både Renas og Grønt
punkt, og har etablert rutiner for kildesortering av elektronisk avfall, emballasje, papp,
og plast.
I disse dager jobbes det også iherdig med
mål om å bli sertiﬁsert som Miljøtårn-bedrift.
Dette er kjempeviktig når vi skal kapre kunder. Både oﬀentlige, og hos større aktører
ellers i bransjen, sier Byman.

EL BILER

Nordic Security holder nå til på Fyrstikktorget i de gamle lokalene til ærverdige Nittedal Fyrstikkfabrikk. - Å være der kundene
er, gjør jo at vi vi slipper å reise mye, forteller Byman.
I tillegg har bedriften lagt vekt på at biler i
bedriftens tjeneste er av nyere dato, og de
har nå to elektriske servicebiler.
Blant annet har dette gjort at vi har spart
både miljøet og bedriftens økonomi, konstaterer Byman.

VIL BLI FLERE: Medarbeiderne ser frem til å få ﬂere kolleger for å ta
unna stadig økende arbeidsmengde. Fra venstre: Servicetekniker/avd.
leder Elektro Erling Olesen, servicetekniker Martin Nymoen, butikk- og
systemansvarlig Cathrine Pfeuti, kontor og regnskapsmedarbeider
Janne Aaserød og den tidligere ﬂymekanikeren, nå servicetekniker
Dragan Gacinovic.

FAKTA Nordic Security
• Nordic Security AS ble etablert i 1995 under navnet Arbeidsplass og Bolig
Tilpasning AS.
• I 2002 ﬁkk bedriften nye eiere med bakgrunn fra sikkerhetsbransjen, og 2007
startet bedriften en dreining mot lås og sikkerhet.
• Eierne Cato Kristiansen og Låsesmed Erik Larsen kom fra alarm- og
låsbransjen der de begge hadde lang fartstid.
• Frem til 2007 drev bedriften hovedsakelig med tilrettelegging av boliger for
funksjonshemmede på oppdrag fra Hjelpemiddelsentralen i Akershus.
• De utvidet med Epilepsi-overvåkningsanlegg fra 2005 til 2010, med leveranser
til alle landets fylker.
• I 2011 fusjonerte bedriften inn en av sine samarbeids-partnere FG Lås og
Dørmiljø AS med låsesmedene Ståle Andersen og Steﬀan Andersen.
• Gjennom fusjonen har selskapet vokst frem til å bli en anerkjent leverandør
innen lås, dører og elektronisk sikring i Oslo området.
• I 2012 ﬂyttet bedriften til bedre egnede lokaler på Fyrstikktorget ved Helsfyr.
• De er en Mesterbedrift innen låsesmedfaget og et TrioVing/ASSA ABLOY
Sikkerhetssenter.
• Godkjent lærebedrift i låsesmedfaget. Godkjent leverandør i STARTbank.
• Bedriften Nordic Security er et FG-godkjent låsesmedﬁrma og medlem av
foreningen Norske Låsesmeder. Bedriften håper å bli godkjent Miljøfyrtårnbedrift i løpet av kort tid. De teller i dag tolv ansatte men regner med å øke til
14 i løpet av året.
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VELUTDANNET MANNSKAP:
Høyt skolerte kolleger sørger for å
trygge arbeidsplassen. Man håper
dette solide arbeidsmiljøet skal
lokke ﬂere til jobb på den sosiale
arbeidsplassen i Oslo.

MODERNE ØKONOMI OG ARBEIDSSTYRING

Som de ﬂeste av dagens bedrifter er også Nordic Security stadig
mer presset. Både på tid og penger. Derfor har en teknisk elektronisk omlegging stått i høysetet siden Byman ble satt til rors i fjor
sommer.
Dette vet bedriftens eiere å sette pris på.
- Mindre papir og mer eﬀektivitet, oppsummerer deleier og servicesjef Ståle Andersen, som virker å trives med tingenes tilstand
i bedriften.

LITT UTRADISJONELL

Elektriske sluttstykker

900-serien

Nordic Security leverer og monterer dører også. Vi leverer alt innen
lås og dørmiljø, smiler Andersen. Videre er de skikkelig varme i
trøya både når det gjelder adgangskontroll og diverse låssystemer.
At bransjen stadig blir målt på tilnærming til elektroniske løsninger
løser Nordic Security ﬁnt, med både ﬂy!- og bilmekanikere blant
sine serviceteknikere.
De har også ﬂere låsesmeder på laget, men skulle gjerne hatt ﬂere.
Som godkjent lærebedrift har de én i opplæring.
- Vi forsøker å lokke med andre ting enn bare lønnsnivå. Med et
sosialt arbeidsmiljø med hyppige sosiale tiltak, og ikke minst ﬂotte
og høyt skolerte ansatte, satser vi på å lokke til oss ﬂere dyktige
medarbeidere, sier herrene Andersen og Byman.

KONKURRANSE

For de
tøffeste
miljøene
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Som vanlig på Oslos østkant, så blir de pustet i nakken av sine rivaler.
- Men det er god stemning. Vi har levert masse adgangskontroll
på Sørenga og i Barcode. Men holder oss unna store prosjekter.
Vi satser vel heller på service- og rammeavtaler, forteller Kjetil Byman.
Nordic Security kan blant annet vise til Stein Erik Hagens Canika
som en god storkunde. I tillegg til KLP-eiendom samt diverse gårdeiere og borettslag.
Av rammeavtaler kan vi skilte med oppdrag for blant annet Departementets Service- og Sikkerhetssenter, U.D, Diakonhjemmet Sykehus etc.
Firmaet innehar høy kompetanse med følgende fag/svennebrev:
1.stk mesterbrev i låsfaget
4.stk fagbrev/svenn i låsfaget
1.stk fagbrev/svenn tømrerfaget
1.stk fagbrev maskinmontør innen mekanikerfaget
3.stk NL medlemmer med godkjent låsesmedprøve
I tillegg er Erik Larsen sensor i låsesmedfaget
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TROVERDIG
SIKKERHET

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
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STORSLÅTT: Geir Bjørnstad og Joakim Berdahl har vært med
å sørge for lås og beslag på omkring 1000 dører som Rema
1000 gründeren Odd Reitan har kostet på i forbindelse med
nyrenoveringen av Britannia Hotel. Her er de fotografert i vinter i
det som nå er blitt resepsjonen.

Stengte i tre år og

Pusset opp for
èn milliard

Beslag-Consult var med på tidenes prestisjeprosjekt i Trondheim.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Gutta hos Beslag-Consult har hatt sin fulle hyre de siste tre årene
med tidenes prestisjeoppdrag på nyrenoverte Britannia Hotel i
Trondheim.
- På det meste har vi hatt seks karer i sving for å montere blant
annet lås og beslag på nær 1000 dører, forteller prosjektansvarlig
Geir Bjørnstad hos NL-medlemmet Beslag-Consult AS.

SKJULT

Den omfattende jobben har bydd på mange utfordringer, noe
Bjørnstad & co. har vist å sette pris på.
- Det er jo litt av et prestisjeprosjekt og mye av det vi har montert
har blitt spesialtilpasset. Heldigvis kom vi inn såpass tidlig at vi har
vært i dialog med produsentene hele veien. Dørene er levert fra
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Spania og vi ﬁkk fulgt opp slik at det gikk greit med hensyn til våre
standarder, forteller Bjørnstad.
Det har helt tydelig ikke vært spart på noe underveis i renoveringen
av det ærverdige hotellet i trønderhovedstaden. - Vi har blitt møtt
med høye krav og jobben har medført en del spesialtilpasninger,
forteller Bjørnstad..
-Dører, låser, beslag og ikke minst dørpumper har blitt montert
mest mulig diskrét, slik at disse tingene ikke synes når gjestene
vandrer rundt.
På enkelte steder er dører nær integrert i omgivelsene og elektriske
dørpumper er montert og malt slik at man ikke legger merke til det,

HØYE KRAV: Joakim Berdahl skrur på plass de siste låsene i hotellﬂøyen i prakthotellet.

DETALJER: Geir Bjørnstad viser frem detaljene på noe av
arbeidet de har utført på Britannia i Trondheim. Lås og beslag
er nøye tilpasset slik at det glir inn og harmoniserer med
arkitektur og interiør forøvrig.

LAKKERT LIKT: Dørpumpen over en av dørene er senket inn i
taket og lakkert i samme farge som vegg og tak rundt.

FLOTT: Fasaden på hotellet vitner om hva slags prestisjeprosjekt NL-medlemmet
Beslag-Consult har tatt del i.

forteller Bjørnstad og viser hvordan de har løst utfordringene i en av
hotelkorridorene på byggeplassen.

HØYE KRAV

Beslag-Consult har god grunn til å slå seg litt på brystkassen etter
å ha blitt valgt ut til å få være med på dette prosjektet.
- Vi setter pris på tilliten fra entreprenør og byggherre og er jo veldig
stolte av å få være en del av dette meget spennende prosjektet.
Dette er annerledes enn alt annet vi har vært med på. Utforming
av alt fra dører til arkitektur forøvrig er helt unik, så dette er jo i aller
høyeste grad et signalbygg, forteller Geir Bjørnstad.
Når det kommer til forventninger til kvalitet og krav ellers, har det
ikke blitt «gitt ved dørene».
- Her stilles høye krav til alt som blir levert, og minst like høye krav til
de som skal gjøre jobben med montering, forteller Bjørnstad som
har hatt alt fra to til seks mann i sving i hotellet. Det er basen Joakim Berdahl som har hatt det daglige ansvaret for oppfølging på
byggeplassen.
- Dette har blitt ﬂott på alle måter. Vi kommer ikke til å glemme
dette med det første, forteller Berdahl smilende.

STARTET SOMMEREN 2016

Hotellet har 260 rom i tillegg til blant annet en stor konferanseavdeling.
- De første fra oss var på plass her sommeren 2016. Siden har det
gått slag i slag, og vi har vel beregnet omkring 2000 timer med
arbeid på de snaut 1000 dørene med mer. Avtalen er verdi omkring
ﬁre millioner for vår del, forteller Bjørnstad.
Det er heller ikke første gang Beslag-Consult er med på et slikt
gigantisk hotellprosjekt.
For 35 år siden var de involvert i et lignende prestisjeprosjekt da
Royal Garden hotel i Trondheim ble bygget - med 400 rom.
Den jobben la også Beslag-Consult beslag på.

Virtuelle adgangskort
sendes til appen, slik
at du kan åpne dørene
sikkert og praktisk
med mobilen.
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LEVERANDØRPROFIL
BOYESEN & MUNTHE AS

BLIDE OG GODE: Denne gjengen slår godt fra seg i bransjen for tiden. Ikke rart det er god stemning
rundt bordet i lunsjen. Her fra venstre: Lars Wintherbro, Yngve Saua, Kristine Undall, Tom Undall,
Knut Mila, Elisabeth Nilsen, Thorleif Lerbrekk, Harald Markhus, Alexei Grichanovitch, Atle Knudsen,
Espen Volan, Arne Pedersen, Øyvind S. Olsen, Magnus Tandberg og Lars-Eirik Stølan.

LAGARBEID: Denne gjengen styrer varelageret hos Boyesen & Munthe. Fra venstre:
Alexei Grichanovitch, Lagerleder Lars-Eirik Stølan, Magnus Tandberg, Lagerleder Yngve
Saua og Kristine Undall.
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Gutta mot strømmen
Det har gått unna hos Boyesen & Munthe de senere år. B&M har kommet
med eget registrert varemerke. De har laget to meget omfattende
produktkataloger, både på papir og digitalt. Mesteparten av deres
produkter ﬁnnes på lager i Oslo. De har doblet antall ansatte, og det går
så det suser!
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

-Vi er til for kundene våre, sier sjefen sjøl
Thorleif Lerbrekk smilende.
Forøvrig legger vi til at det er noen damer
med på laget også. Det er ikke bare gutta
mot strømmen hos muntre Boyesen&
Munthe.

GAMMELDAGS?

Som de ﬂeste nåtildags har de en svært
omfattende nettside hvor man kan ﬁnne
frem til alle deres produkter samt at man kan
bestille varer i nettportalen. Men - i motsetning til de ﬂeste - har de brukt mye ressurser på å trykke produktkatalogene på papir.
-Er ikke det litt gammeldags?
Tvert imot. Dette har slått godt an. Vi har
tatt på alvor at slike kataloger er noe mange
ønsker. Å bla frem og tilbake er med årene
blitt undervurdert, forteller produktsjef
Harald Markhus. Det er i første rekke han
som har stått for dette arbeidet. Prosjekt-

produktkatalogen ble forøvrig vist frem for
første gang under Låsesmedtreﬀ på Lillehammer nå i januar.

VIL VÆRE LÅSESMEDENES BESTE VENN

Det er god stemning rundt i lunsjbordet i
Haavard Martinsens Vei på Oslos østkant.
Skravla går lett blant de 15 som er på huset
når Låsesmeden er på besøk. Stemningen
er lett og spøkefull.
-Vi er totalt 20 ansatte, fordelt på 18
årsverk, smiler daglig leder Atle Knudsen
mens han ser bort på kollegaene.
- Alle her har kunden i fokus. Vi er til for
låsesmedene. Vi er helt og holdent på deres
side og skal være en god bakspiller, som
kun skal levere varer, tjenester og råd. Vi
skal ikke konkurrere med kundene ved å
ha egen montering og service. Vi skal og vil
være låsesmedens aller beste venn, forteller Knudsen med overbevisning.

NØKKELPERSONELL: Eier og key account manager Thorleif Lerbrekk med sine mest
sentrale medarbeidere. Atle Knudsen er daglig leder, Tom Undall er kommet med på
laget som forretningsutvikler, som øser ut sin lange erfaring fra både egen bedrift og
mange år fra sammenlignbar virksomhet. Lengst til høyre er markedssjef Knut Mila.

REGISTRERT VAREMERKE: Høsten 2017
ble Boyesen & Munthe eget varemerke.

EGET VAREMERKE: Dørvridere fra B&M er
blant de senere nyhetene fra den oﬀensive
leverandøren.
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MILLIONER I HYLLENE: Daglig leder Atle
Knudsen blir rene smågutten blant alle de
9000 artiklene de har på lager i Oslo.

RASK LEVERING

I kjelleren rår Boyesen & Munthe over 800
kvadratmeter lager. - Vi har faktisk utvidet
og tilpasset vareutvalget og lageret etter
ønsker fra låsesmedene.
Slik er vi blitt eneste grossist mot låsesmedene som lagerfører fullsortiment i Norge,
opplyser Atle Knudsen.
Fra gulv til tak har de over 9000 artikler med
verdi på rundt 16 millioner kroner.
- Det er mye bundet kapital. Men helt nødvendig for å drive ønsket service, forteller
Knudsen videre mens han kikker opp blant
reoler og hyller.
Mye av omsetningsøkningen tilskrives lageret. Men også selgerne berømmes.
B & M har nær doblet antall utegående selgere de siste årene. Leveransene i Oslo
går med budbil, mens speditører sørger for
leveranser landet rundt.

Historien:
Det hele startet i 1919 med Alf Munthe
AS og J.W. Boyesen i 1925. Begge
solgte produkter til jernvareforhandlere og låsesmeder. J.W.Boyesen AS
ble i mars 2000 kjøpt opp av Thorleif
Lerbrekk og i 2002 fusjonert med Alf
Munthe AS. Firmanavnet ble Boyesen
& Munthe AS (B & M). Produktspekteret er vesentlig utvidet. Elektromekaniske og elektroniske produkter har
økt betraktelig de senere år. B & Mleverandørene er ledende på sine
områder, og produkter som er viktig i
markedet skal alltid være på lager for
rask levering fra B & M.
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Harald Markhus er mannen bak Boysen Munthes produktkataloger. Prosjektkatalogen
(tv) er den som er mest myntet på Låsesmedene. Varekatalogen inneholder et enda
bredere utvalg og produkter også for andre bransjer.

EGNE PRODUKTER

I 2017 ble Boyesen Munthe registrert som
eget varemerke. De leverer i dag i første
rekke dørvridere, skilt, sylinderskilt, håndtak
etc. i rustfritt stål, samt et bredt program av
standardsylindre og knappvridere med tilbehør samt andre mekaniske og elektromekaniske produkter under Bm’s eget registrerte varemerke. De rustfrie dørvriderne
kan forøvrig skilte med EN-godkjenning EN
1906-4 som borger for meget god kvalitet.
- Den beste!, påstår Atle Knudsen.
I tillegg representerer de kjente varemerker
og produktgrupper som Abus hengelås,
EVVA låssystem, Keyline nøkkelfresemaskiner, Safetron motorlås og el. sluttstykker,
Robust el. sluttstykker og solenoidlås samt
Briton panikkbeslag, Athmer ﬁngerbeskyttere, Hoppe og Randi dørvridere m.m.

MILJØBEVISSTE

I fjor ble de sertiﬁsert Miljøfyrtårn-bedrift.
Miljøfyrtårn-sertiﬁsering er anerkjent av
myndighetene ved oﬀentlige innkjøp, og

godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.
- Vi fant etterhvert ut at dette var et nødvendig verktøy for oss. I takt med økende
kundeportefølje, med stadig større kunder
som stiller miljørelaterte spørsmål og miljøkrav til vår virksomhet, var denne sertiﬁseringen både nødvendig og riktig av oss,
forteller Thorleif Lerbrekk og legger til at de
også er medlem av Grønt Punkt, som blant
annet forplikter de til å levere inn all emballasje til gjenvinning.

GROSSIST FOR LÅSBRANSJEN

- Fra å være en grossist mot jernvarebransjen har B & M blitt en rendyrket, frittstående grossist mot Låsesmedbransjen.
- Med oss er låsesmedene sikret leveranser fra en fri og uavhengig leverandør som
lagerfører i Oslo, reklamerer Lerbrekk.
- Vi er til for kundene. Det aller viktigste er
at de er fornøyde. Boyesen & Munthe skal
være en privateid uavhengig kvalitetsleverandør, Vi satser på de som satser på oss,
store som små, avslutter sjefen sjøl.

OSLO ØST: Boyesen & Munthe holder
til her i Haavard Martinsens vei som
huser administrasjon og stort lager.

Kort- og kodeleser i samme enhet
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PRODUKTNYTT

• Kompaktmodell A66 er enkel å installere
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• 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 fleste miljøer
Kan oppgraderes med dørsentral og utstyres med
moduler for porttelefoni, motorlås- og alarmstyring.
A66 kan da bygges ut til et fullskala adgangskontrollsystem VAKA med inntil 1000 lesere.

Standardsylindere
Standardsylinderemed
medvaremerket
varemerketBoyesen
Boyesen&&Munthe
Munthe

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

• EN179 nødbeslag 795/796 kan leveres

• Et utvalg av modeller og funksjoner
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• For brannklasset dør og dørautomatikk
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• Mange modeller og funksjoner
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post@boyesen-munthe.no
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MEDLEMSNYTT

Nye medlemmer 2019

Jubilanter

Personlige medlemmer
Thomas Minde Låssenteret
AS Bergen

50 år
Kjetil Løvaas
Terje Haugen

Firmamedlemmer
Låsesmedmester Hveding AS
Låssenteret AS Oslo Tveita

NL gratulerer så mye
med dagen!

Nye NL samarbeidspartnere 2019

Årsmøte 2019

Prodib AS
ProLock AS
Qualitronic AS

Årsmøte i NL vl bli holdt 6.april 2019 på Støtvig Hotel.

!
T
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LAG NYTT NAVNESKILT PÅ FÅ SEKUNDER OPPDATER TEKSTEN VIA APP!
Lønnsomt, enkelt - og med høy gadget-faktor:
Stansefabrikken lanserer: elektronisk postkasseskilt

•
•

Les mer på postkasse.no/postkasseskilt eller ta kontakt!

•

Stansefabrikken Products AS
Telefon: +47 45 86 59 35
E-post: post@stansefabrikken.no
www.postkasse.no

•
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Passer alle våre innendørs
systempostkasser
Kan ettermonteres på
eksisterende
postkasseanlegg
Gratis app ’Applate’ for
redigering av tekst via
Bluetooth
Enkel i bruk, sparer tid!

Nytt fra administrasjonen

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

Takk for sist til alle deltagere på Låsesmedtreﬀ 2019!

Våre Samarbeidspartnere
Disse har valgt å støtte NL for å anerkjenne det aktive arbeid foreningen gjør for å fremme

En spesiell takk til alle instruktører for en ﬂott innsats og alle
samarbeidspartnere for en ﬂott messe!

interessen for gode fysiske sikringstiltak, og dens opplæring og informasjon til sine medlemmer om
riktig bruk og montering av utstyr og materiell.

Det var ny rekord og 20 % økning i antall deltagere. Det er så
bra med alle arbeidsgiverne som ser viktigheten av at ansatte
får gått på kurs for å lære nytt og holde seg oppdatert.
Veldig artig når interessen er så stor og tilbakemeldingene så
positive.
Noen synes selvfølgelig at det er synd at ikke alle kan bo på
samme hotell, men med 303 rom og mange som da ønsker
å bo alene, er det ikke mulig. Hvis ﬂere fra samme ﬁrma deler
rom vil det bli plass til ﬂere på Scandic Lillehammer. Vi kan
oppfordre, men det er opp til det enkelte ﬁrma. Lillehammer
er en kompakt arrangements by og de andre hotellene ligger
stort sett under 1 km fra hoved hotellet, så det er heldigvis
lett tilgjengelig.
Det siste etterarbeidet etter Låsesmedtreﬀ 2019 er nesten
over og planleggingen av neste Låsesmedtreﬀ er i full gang.
– Vi gleder oss til dette og ser frem til å ønske dere velkommen tilbake i januar 2020!
Vi har fått ﬂere nye samarbeidspartnere som vil delta på messen i 2020. Det er Qualitronic AS, ProLock AS og Prodib AS
som nå har egne avtaler med NL.
Første helgen i april er det årsmøte i NL og vi ønsker alle
påmeldte velkommen til Støtvig Hotel 6.april. Flere av våre
nye medlemmer er tilstede og vil få utdelt diplomer under
årsmøtemiddagen.
Våren er på vei og jeg ønsker alle en ﬁn vår og en god sommer
når vi kommer så langt!
Anne Line M. Sagbakken

Kommende Låsesmedtreff
23. – 26. januar 2020
28. – 31. januar 2021
Sted: Scandic Lillehammer Hotel
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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

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

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

Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 7708 STEINKJER
Tlf.: 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
E-post: ﬁrmapost@laasogsikring.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
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Sikkerhet & Service Verdal AS
Neptunvegen 4C, 7652 VERDAL
Tlf.: 740 73 040
E-post: post@sikkerhet-service.no
www.sikkerhet-service.no
SØR–TRØNDELAG
Beslag–Consult A/S
Industriveien 57, 7884 TRONDHEIM
Tlf.: 72 89 67 60
Faks: 72 89 67 61
E-post: ﬁrmapost@beslag–consult.no
CERTEGO Trondheim AS
Nardovegen 16A, 7032 Trondheim
Tlf.: 73 80 65 50
Faks: 73 80 65 70
E-post: post.trondheim@certego.no
Dormakaba
Ingvald Ystgaardsvei 23
Postboks 4053 Angeltrøa,
7457 Trondheim
Tlf.: 06866
Faks: 73 89 30 01
E-post: butikk.trondheim@
dormakaba.com
System Sikring A/S
Klæbuvn. 138 Postboks 2998,
7438 TRONDHEIM
Tlf.: 73 82 07 30
Faks: 73 94 53 10
E-post: ﬁrmapost@systemsikring.no
MØRE OG ROMSDAL
Låssenteret AS Kristiansund
Nordmørsveien 71A,
6517 KRISTIANSUND N
Tlf.: 417 00 070
E-post: kristiansund@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Molde
Fannestrandvegen 55, 6415 MOLDE
Tlf.: 417 00 060
E-post: molde@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Ulsteinvik
Storehølvegen 21, 6065 ULSTEINVIK
Tlf.: 417 00 040
E-post: ulsteinvik@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Ålesund
Brusdalsvegen 169, 6011 ÅLESUND
Postboks 7707, 6022 ÅLESUND
Tlf.: 417 00 050
E-post: alesund@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låsservice Ålesund AS
Postveien 13, 6018 ÅLESUND
Tlf.: 70 16 10 00
Faks: 70 16 10 91
E-post: ﬁrmapost@laseservice.no

SOGN OG FJORDANE
GARDIT Lås og Sikkerheit AS
Øyane 4, 6770 Nordfjordeid
Tlf.: 41 00 70 00
E-post: post@gardit.no
HORDALAND
CERTEGO Bergen AS
Fabrikkgt. 3, Postboks 2497,
5059 BERGEN
Tlf.: 55 38 93 00
Faks: 55 38 93 01
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.bergen@certego.no
Dormakaba
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
Nøstegaten 42, 5011 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

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

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

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

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

CERTEGO Kongsvinger AS
Kongevegen 86
2211 Kongsvinger
Tlf.: 62 81 27 00
E-post: post.kongsvinger@certego.no

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

Lås & Sikring AS
Svartbekkveien 85 Postboks 384,
2411 ELVERUM
Tlf.: 62 41 96 40
Faks: 62 41 96 49
E-post: ﬁrmapost@lassikring.no

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

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: ﬁrma@nordic–security.no
Oslo Lås & Nøkkelﬁx AS
Jens Bjelkesgt. 37, Pb. 2819
Tøyen , 0608 OSLO
Tlf.: 22 68 15 88
Faks: 22 68 05 25
E-post: post@oslolaas.no
R. Nygaard AS Lås og Nøkkelservice
Storgata 33C 0184 Oslo, inngang
Bernt Ankersgate
Tlf.: 22 20 12 31
Faks: 22 20 20 17
E-post: post@nygaard–las.no

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

Låsekspressen AS
Gislestubben 50, 2040 Kløfta
Tlf.: 466 43 211
E-post: post@laasekspressen.no
www.laasekspressen.no

Sikkerhet & Design AS
Sinsenvn. 4, 0572 OSLO
Tlf.: 22 04 07 50
Faks: 22 04 07 97
E-post: post@sogd.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

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

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

AKERSHUS
Asker Lås AS
Vakåsveien 7
1395 Hvalstad
Tlf: 46803020
Epost: kontor@askerlaas.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

Bergheim Lås AS
Industriveien 5,
2020 Skedsmokorset
Tlf.: 93424111
E-post: Knut@bergheimlas.no

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

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

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

Dormakaba
Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
Telefon: 06866
E-post: ﬁrmapost@dormakaba.com
www.dormakaba.no
Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tlf.: 99 55 66 66
Faks: 64 97 77 03
E-post: post@ﬂexisikring.no
Follo Lås og Glass–sikring AS
Åsenveien 1, 1400 SKI
Tlf.: 64 87 69 70
Faks: 64 87 71 11
E-post: sikring@follolas.no
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

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
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

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–sikringservice.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

Dormakaba
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRAMMEN
Tlf.: 06866, døgnvakt 32202300
E-post: ﬁrmapost@dormakaba.com
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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

