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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)
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KNUT KILDAHL,
FORMANN

Leder
TrioVing har fra 1971 vært ensbetydende med lås og sikkerhet i
Norge. En epoke er over på mange måter når TrioVing nå har skiftet navn til Assa Abloy Opening Solutions Norway.

Vi i foreningen Norske Låsesmeder vil takke TrioVing for alle produktene, samarbeidet og bidrag til standardisering, regelverk, kurs
og opplæring for mange dyktige låsesmeder i Norge.

Gjenkjennelsen på navnet er som med Freia og sjokolade. TrioVing
har røtter helt tilbake til 1864, da Christiania Dørvriderfabrikk ble
etablert. I 1971 ble Trio Fabrikker i Oslo og Wilhelm Rosenvinge
A/S i Moss slått sammen til ett selskap – TrioVing.

Vi ønsker lykke til videre med nytt navn og ny logistikk og ser frem
til et fortsatt godt samarbeid i tida som kommer.

Jeg var som ung gutt ansatt i TrioVing fra 1977 og jobbet i produksjonen av låser og låssystemer på fabrikken i Seilduksgata 25
i Oslo. Det var gammeldagse lokaler, tungvinte maskiner, akkord
og stemplingsur. Slike produksjonsenheter var det mange av i Oslo
Øst på den tiden. I samme gate lå Freia, og i området rundt på
Grünerløkka lå Schous, Ringnes, Bergene og andre fabrikker som
hadde arbeidskrevende produksjon. Det luktet liflig av sjokolade,
mokka, humle og vørter når en kom ut i gata litt før sju. Damer i kjoler, karer i hatt og frakk, hastet av gårde til sine respektive oppgaver
på «sin fabrikk». Det var ingen som kikket på noen telefon, for det
fantes bare telefoner med ledning og det var det bare funksjonærer
som hadde, inne på kontoret.

Det har vært mye fokus på kriminelle håndverkere som utgir seg
for å være låsesmeder, det kan nå se ut som om aktiviteten er noe
mindre, men NL vil fortsatt gjerne ha tips om dette, dersom forbrukere blir villedet til å benytte slike aktører, spesielt på natt og
helg. Vi oppfordrer alle medlemmene til å benytte seg av den nye
NL/FG logoen og spre budskapet om kun å benytte FG godkjent
låsesmed.
Praksisloggen for låsesmedlærling ligger på hjemmesidene i NL.
Den er et godt hjelpemiddel for å se om lærlingen har fått med
alle elementene i opplæringen før en svenneprøve. Loggen brukes
som en app på telefonen og er meget enkel i bruk. På loggen kan
det også legges bilder, film og dokumentasjon på oppdrag som
lærlingen utfører.

I mangel av sosiale medier hadde vi sosiale samlinger. Alle snakket med hverandre i kaffepauser, lunsjen og etter jobben. Det må
vi bare aldri slutte med!

På hjemmesidene ligger nå et oppdatert egenerklæringsskjema for
inngrep i branndører, som en utfyllbar PDF. Bruk hjemmesidene til
NL. Logg inn, gi tilbakemeldinger og vær aktive!

I 1981 ble alle låssystemer flyttet til Moss og produksjonen i Oslo
nedlagt. I Moss ble det produsert låser helt til alt etterhvert ble flyttet ut av Norge. Noe sammensetning pågår fortsatt i Ski, der TrioVing har sine kontorer nå, men mye av dette flyttes også nå til Sverige. Det som selges av lås og beslag her til lands produseres tildels i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, India og Kina.
Alle som har jobbet med lås i Norge gjennom alle tider har hatt et
forhold til TrioVing.

Låsesmedtreff på Lillehammer har rekordoppslutning og det blir
hyggelig å se igjen kjente.
Ønsker alle en fredfylt juletid og godt nytt år!
Knut Kildahl
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TRÅR TIL: LÅS1-gutta bruker nå elsykkel for å ta seg rundt
i Oslo sentrum. Her er Stig Roar Punnerud på Karl Johan

TRAFIKKUTFORDRINGER FOR HÅNDVERKERNE I OSLO

Grøsser når vi
må ned i sentrum
Elsykkel ble løsningen

Når gutta i LÅS1 skal på bytur tar de nå sykkelen fatt. Firmaet har
gått til innkjøp av elektrisk drevet varesykkel. Denne løser noen av
utfordringene som har dukket opp de siste årene når man skal
gjøre jobber i sentrum av Oslo.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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KJØPTE EL SYKKEL: Ian Luck i sykkelbutikken Paahjul
demonstrerte for Stig Roar Punnerud el varesykkelen som
heretter blir LÅS1s servicesykkel i Oslo sentrum.

ET MARERITT

Når vi får et oppdrag i sentrum så kjenner
jeg at jeg grøsser, sier daglig leder Stig Roar
Punnerud.
Grunnen er at fremkommeligheten for biler
i Oslo sentrum har blitt kraftig redusert de
siste årene. Det florerer med eksempler på
håndverkere som sliter med framkommeligheten, uten at noen ser ut til å bry seg.
- Innbyggerne skal ta tilbake byen fra bilistene, har byråd Lan Marie Berg uttalt en
rekke ganger.
Og slik har det blitt.
- Det er snart ikke mulig å komme seg
noen steder lenger. Klarer man å buksere
seg frem til der man har et oppdrag, så kan
du banne på at det er helt umulig å få parkert, forteller Punnerud.

ATT OG FRAM ER LIKE LANGT

Han har flere eksempler på at de rett og
slett har måttet gi opp. Grunnet null parkeringsmulighet har de måttet gjøre vendereis
og kjøre tilbake til kontoret med arbeidsbilen. Andre ganger har Punnerud blitt betydelig forsinket i timesvis til avtaler. Årsaken
er den stadige innstrammingen mot bruk av
kjøretøy i Oslo sentrum.

- Det er blitt rene marerittet, forteller han litt
opprørt.
- Vi har stadig oftere blitt sjåfører for montørene våre på grunn av dette.
I løpet av de to siste årene har de derfor gått
til innkjøp av flere elbiler. Slik tar de seg noe
raskere frem ved bruk av kollektivfeltene etc.
- Men dette holder altså ikke lenger for oss
når vi skal innenfor Ring 1.

EL KJØRETØY: Rolf Riediger og Stig Roar
Punnerud foran EL-bilene som de benytter som
firma- og servicebiler i Oslo-trafikken.

ELSYKKEL TIL 50 000

Dermed ble løsningen en Bullitt E 6000
el varesykkel til den nette sum av 50 000
kroner.
- Vi søkte kommunen og fikk tilsagn om
støtte. Reglene er at man får 20% prosent
av kjøpesummen, eller maks 10 000. Dermed slo vi til nede hos Paahjul som er Kirkens Bymisjons sykkelbutikk i Oslo, forteller
Punnerud.
Så nå sykler de glade låsesmeder omkring
i byen som i gamle dager. Med verktøy og
diverse i kassen foran på sykkelen. Til og
med reklameskilt for LÅS1 er på plass.

PÅ UTKIKK: Stig Roar Punnerud i LÅS1 sliter
med å finne frem i hjembyen. Innkjøring forbudt,
parkering forbudt på helt nye og mange flere
steder gjør arbeidshverdagen mer utfordrende
enn før. Også for elbilistene.
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SATSER SAMMEN: Rolf Riediger og Stig Roar
Punnerud (tidl. Key West) har slått seg sammen.

LÅS1 er blitt to
I løpet av sommeren har LÅS1 og Key
West slått seg sammen. Dermed er
Key West historie. Fra nå av er det
LÅS1 som gjelder.
- Key West er jo et mye kulere navn.
Men LÅS1 forteller mer om hva vi driver
med, dermed ble det slik, sier tidligere
Key West-eier Stig Roar Punnerud.

Unocode Pro

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

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

- Vi har jo pratet om dette en stund. Men først nå var tiden
inne, forteller de to.
Butikken ved Pilestredet Park skal fortsatt bestå. Kontor
og lager blir flyttet og samles under ett tak i nye lokaler på
Lørenskog i slutten av 2018.
- Fra midten av oktober teller vi 12 ansatte. Inkludert våre to
lærlinger, forteller Rolf Riediger.
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Ring oss på telefon 69 24 52 00

TrioVing blir
ASSA ABLOY Opening Solutions Norway

TrioVing har vært en del av ASSA ABLOYgruppen i mer enn 20 år og har hatt
ASSA ABLOY som en del av logonavnet
vårt i mer enn 10 år. Å gå hele veien å
skifte til et ASSA ABLOY-navn er ikke mer
enn en naturlig del av denne utviklingen.
Vi har vært den foretrukne leverandør av
lås-, beslag- og sikkerhetsløsninger i alle
sammenhenger – alt fra private boliger
til store, offentlige signalbygg. Med god
grunn er vi stolte av historien vår og skal
selvsagt ta den med oss videre. Men
tidene endrer seg.

Omstillingen fra mekaniske til
elektroniske sikkerhetsløsninger
har gått raskt. I denne prosessen har
ASSA ABLOY posisjonert seg blant
verdens førende selskaper. De siste
årene har ASSA ABLOY flere ganger
vært på Forbes liste over verdens 100
mest innovative selskaper. Som en
bedrift i ASSA ABLOY-konsernet, er vi
med andre ord “i godt selskap” – nå
får vi enda bedre anledning til å bruke
det for alt det er verdt!
www.assaabloyopeningsolutions.no
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GLADE GUTTER: Lærlingene Fredrik Østerby Knudsen (18) og Anton Kristiansen
Andreassen (16) hos LÅS1 viser frem Opplærings-app´en på sine telefoner. De
synes det er veldig greit å bruke nyvinningen som ble satt ut i livet i vår.

Grei å bruke
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Lærlingene Fredrik Østerby Knudsen
(18) og Anton Kristiansen Andreassen
(16) hos LÅS1 har kommet greit i
gang med Opplæringsloggen som
ble satt ut i livet i vår. Begge synes
det fungerer bra.

LÅSESMEDFAGET HAR FÅTT NY OPPLÆRINGSLOGG

BARNESYKDOM

Begge er lærlinger hos LÅS1 og bedriften synes nå det
går greit å navigere rundt når de benytter loggen.
- Jeg har hatt litt trøbbel med innlogging, forteller fagansvarlig Stig Roar Punnerud. Men nå fungerer alt som det
skal, slik at lærlingene oppdaterer utdanningen fortløpende. Eldstemann Fredrik støtte også på noen skjær i
sjøen helt i starten.
- Det er litt lettere å bruke PC, men det går helt greit med
mobilen også nå, forteller 18-åringen som er den som har
benyttet loggen mest av de to.

KNIRKEFRITT NÅ

- Opplæringsloggen gir oss god oversikt over hvor lærlingene er i utdanningsløpet og det gir mulighet på en enkel
måte å fange opp om det er elementer i opplæringen lærlingen mangler. Opplæringsloggen fungerer også som
deres egen lærebok der de har nytte av å lese gjennom
egne notater på arbeid de har utført, forteller Daglig leder
i LÅS1 Linda Riediger.
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NELFO v/Elskolen har utviklet en praksislogg/opplæringslogg.
Foreningen Norske Låsesmeder har i samarbeid med NELFO tilpasset loggen til låsesmedfaget.
Dette er en digital opplæringsbok som kan brukes helt fra
første dag på videregående skole og ut læretiden. Praksisloggen finnes også som app, både for Android- og Apple
produkter.
Loggen er et veldig godt og viktig hjelpemiddel både for lærling, bedrift og opplæringskontorer. Man får en enkel og god
oversikt over hvilke elementer lærlingen har vært igjennom,
tidsbruk pr element, og hva man mangler. Dette kommer opp
både som diagrammer og tekst.
På YouTube kan du se en demo av hvordan en praksislogg/
opplæringslogg fungerer. Link finner du på våre nettsider.

Kort- og kodeleser i samme enhet
Kort- og kodeleser i samme enhet

• Kompaktmodell A66 er enkel å installere
• Kompaktmodell A66 er enkel å installere
• De ﬂeste EM og Mifare brikker kan beny�es
• De ﬂeste EM og Mifare brikker kan beny�es
• Inn�l 500 brikker kan beny�es i A66 direkte
• Inn�l 500 brikker kan beny�es i A66 direkte
• Fungerer som kodelås med inn�l 10 koder
• Fungerer som kodelås med inn�l 10 koder
• Programmeres fra tastaturet vha. displayet
• Programmeres fra tastaturet vha. displayet
• Norsk språk i displayet
• Norsk språk i displayet
• Tidsur m/3 skjema for styring av koder/funksjoner
• Tidsur m/3 skjema for styring av koder/funksjoner
• Innebygget mo�ager for Axema 4K håndsender
• Innebygget mo�ager for Axema 4K håndsender
• Innebygget mikrofon og høytaler
• Innebygget mikrofon og høytaler
• Svært kra�ig kapsling som tåler de ﬂeste miljøer
• Svært kra�ig kapsling som tåler de ﬂeste miljøer
Kan oppgraderes med dørsentral og utstyres med
Kan oppgraderes med dørsentral og utstyres med
moduler for porttelefoni, motorlås- og alarmstyring.
moduler for porttelefoni, motorlås- og alarmstyring.
A66 kan da bygges ut til et fullskala adgangskontrollA66 kan da bygges ut til et fullskala adgangskontrollsystem VAKA med inntil 1000 lesere.
system VAKA med inntil 1000 lesere.

Andre Axema produkter:
Andre Axema produkter:

• Kompaktmodell A04 kodelås m/3 koder
• Kompaktmodell A04 kodelås m/3 koder
• Lokal døralarm UDR Plus
• Lokal døralarm UDR Plus
• EM- og Mifare-brikker
• EM- og Mifare-brikker
• Strømforsyninger
• Strømforsyninger

www.boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no

Boyesen & Munthe AS
Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no
post@boyesen-munthe.no 03.2018 / 9

StepLock lanserer
solenoidlås!

STEP 100-serien
– Kraftfull ytelse, høy driftssikkerhet

Når det må fungere.

10 / 03.2018

STEP 100 er en serie solenoidlås utviklet for daglåsing.
Konstruksjonen er tatt frem med StepLocks 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.

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

Partnerprogrammet rulles ut nå
Dormakaba lanserer sitt harmoniserte
partnerkonsept.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
I oktober begynte dormakaba å rulle ut sitt nye partnerkonsept.
Thomas Sann hos dormakaba er glad de endelig er i mål med et
enhetlig og helhetlig partnerkonsept etter fusjonen.
- Vi har jobbet i lengre tid med å slå sammen to forretningssystemer
og to bedriftskulturer, forteller han fra kontoret ved Lørenskog.
Før nyttår vil de ha rullet ut nytt forretningssystem, og er langt på vei
med harmoniseringen av de øvrige delene av selskapet.
- Fra nå av blir det en produktportefølje, ett partnerprogram og ett
pris- og rabatt system, forteller han.

HARMONISERING

Inntil våre kunder har fått det nye partnerkonsept, er det de tidligere
konsept som gjelder. Vi regner med at alle våre partnere er introdusert og overført til det harmoniserte partnerkonseptet i løpet av
1. kvartal 2019.
- Partnerne våre er svært viktige kunder for oss, og for å skape en
god kundeopplevelse er det viktig å kunne tilby et attraktivt harmonisert konsept så snart som mulig, sier han.
Sann legger heller ikke skjul på at de har vært igjennom en utfordrende tidBM-sylindere_ANN_A5_standard-program_3_A5_20181031.pdf
etter sammenslåingen av Dorma og Kaba.
1 31.10.2018 10.48.15

- Vi ser nå lyset i tunellen og det er ikke toget, vi er definitivt et
godt stykke på vei i endringsreisen og ser tydelig retningen og konturene av ett enhetlig og styrket dormakaba Norge, sier Sann litt
avvæpnende.
- Det er jo to betydelige bedrifter som har slått seg sammen, med
to forskjellige bedriftskulturer og to forskjellige produktlinjer. Vår jobb
nå har vært å harmonisere dette, slik at vi framstår som en bedrift.
For det er faktisk det vi er, avslutter han.

Standardsylindere med varemerke Boyesen & Munthe
• Oval sylinder 2237 og 2220.
• Snowman-sylinder 2299.
• DIN-sylinder (Euro/Profil) 2206, 2211 og 2211C.
C

M

Y

CM

MY

CY

• Knappvrider 2242 og 2241 kan leveres med kundelogo.
• Sylinderskilt innvendig, 567 og 569 (Rokokko), i RST 304 og
utvendige 568 i RST 316 L. H: 6, 8, 11, 13, 16, 18 og 21 mm.
• Svensk variant av knapp, 561, på 6 mm skilt.
• Tilbehør: Skiltskruer, sylinderfesteskruer, sylinderforlengere
oval, runde og sylinderadapter sidefeste til bakkantfeste.

CMY

K

• Alle sylindere leveres på profil tilsvarende 508 og med 3 nøkler.

www.boyesen-munthe.no

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

Her er gjengen hos Steplock Norway samlet utenfor lokalene i Per Sivles Gate i Drammen.
Fra v: Ann Louise Maudal, Aksel Pettersen, Magnus Lunda og sjefen Anders Møller.

STEP

Stepper opp i norge
Det er stadige endringer i låsbransjen. En av de som er sist ute til å stå på
egne ben her til lands er svenske Steplock med sine elektriske låser STEP.
- Etter mange år på markedet og økende etterspørsel her til lands ble
det etter hvert et naturlig valg at de ville stå på egne ben i Norge, forteller
Anders Møller i det nystartede norske selskapet Steplock Norway AS.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

12 / 03.2018

NY PROFIL: Slik ble fasaden hos
Steplock Norway når de nye skiltene
kom på plass i midten av oktober.

ETABLERING I NORGE

Det er Anders Møller som skal lede den
norske delen av selskapet som etableres i
Drammen.
- Produktene fra STEP - eller Steplock - har
vært på markedet i nesten 30 år, men produsenten har ikke selv stått for markedsføring og distribusjon, så vi ser det som naturlig for oss og våre kunder at vi styrker vår
tilstedeværelse, forteller Møller. Det er svenskene som eier det norske selskapet, med
Anders Møller som daglig leder. Fra nå av
er det derfor Steplock Norway som vil ta
ansvaret for distribusjon, markedsføring og
support her til lands, tilføyer Møller.

FIRE PÅ PLASS

I skrivende stund består Steplock Norway
AS av tre medarbeidere i tillegg til Møller.
Det er:
Ann Louise Maudal - som står for økonomi
og administrasjon. Hun er ny i bransjen,
men har solid erfaring innen økonomi.

Aksel Pettersen har ansvar for logistikk og
teknisk support. Han er utdannet innen
logistikk og har noe erfaring fra bransjen.
Magnus Lunda skal
jobbe med salg og
kundeoppfølging/
bistand. Lunda har
unik og god erfaring
fra tidligere som bla
montør.
- Magnus har jobbet med disse sluttstykkene hver dag
de siste 10-12 årene
skyter Møller inn.

SES PÅ LILLEHAMMER

- Step har vært og er suverent markedsledende på elektriske sluttstykker i hele
Skandinavia. Vi har det største og bredeste
utvalget av elektriske sluttsykker her til
lands. Dette skyldes ikke minst at Steplock
innehar en rekke patenter på sine unike
produkter. Slagordet for bedriften er «När
det måste fungera". Med etableringen av
Steplock Norway AS ser vi frem til å kunne
yte enda bedre service overfor våre kunder. Teknisk støtte og tilstedeværelse skal
gi våre produkter en teknisk- og kommersiell merverdi, sier Møller.
- Vi er jo litt spent, men ser frem til å møte
både nye og eksisterende forbindelser og
sørge for de beste løsningene innen elektro-

mekanisk låsing, opplyser Magnus Lunda.
- Vi ser frem til og ikke minst gleder oss til
Låsesmedmessen i januar, hvor vi skal ha
vår egen stand, avslutter Anders Møller.

DETTE ER STEPLOCK

Steplock produserer elektriske sluttstykker
under varemerket STEP. Hovedkontoret ligger i Västerås i Sverige med i underkant av
40 medarbeidere. Hele produksjonskjeden,
fra konstruksjon og montering til distribusjon og salg er samlet under ett tak i svenske Västerås. Produktene er også representert i andre land, men STEP er først og
fremst et nordisk produkt.
Deres elektriske låsprodukter finnes i dag
installert i alt fra kjøpesentre, sykehus,
fengsel, banker og andre høyrisiko objekter, men er også å finne i skoler, kontorer
og borettslag.
Firmaet ble i 1974 etablert av Jan Stendal
som kom fra den svenske gruveindustrien.
I gruvene var det behov for produkter som
tålte røff behandling under krevende forhold. Stendal klarte å oppfylle disse behovene på en forbilledlig måte. Kanskje derav
slagordet: När det måste fungera».
Sortimentet består for det meste av elektriske sluttstykker. Men også automatiske
kantskåter, elektrisk skaplås, brytbeskyttelse og elektrisk lås for industriporter tilvirkes og markedsføres av Steplock.
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PRODUKTNYTT

Aperio fra Assa Abloy Opening Solutions til topps i
Intersec kåret til årets produkt innenfor adgangskontroll!
Juryen la vekt på at alle fordelene med trådløs adgangskontroll kombineres i denne elegant
formgitte dørvrideren: Fleksibilitet gjennom enkel integrering i
eksisterende systemer – ingen
boring eller kabling. Aperio®
drives av et standard batteri,som får plass inne i den slanke
og diskrete vrideren. Ved ettermontering vil mekaniske sylindere fortsatt gjøre jobben. En
svært kostnadseffektiv løsning,
som gjør det mulig å benytte
vrideren i stor skala på alle
aktuelle dører.

ASSA 960
Testet i over et år, blant annet på:

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

For de tøffeste miljøene!
14 / 03.2018

T-BOX 400 VERKTØYKASSE

ELEKTRONISK PANIKKBESLAG

Den ultimate verktøykassen for alle håndverkere.

Cisa lanserer i disse dager eFast elektroniske
panikkbeslag.
Vi har de hos oss til meget konkurrasedyktige priser.
Ta kontakt med oss idag for mer informasjon og
prisoversikt.

Kan brukes som krakk og verktøykasse og holder styr på all
ditt håndverktøy slik at du alltid har det du trenger for hånd.
(Leveres uten verktøy)

EKEY FINGERAVTRYKKLESER
“DIN FINGER BLIR NÅ DIN NØKKEL”

Panikkbeslaget har samme funksjon som den mekaniske
versjonen, i samsvar med EN1125, men tilbyr en ekstra
elektronisk åpningsfunksjon.

FINGERSCANNER INTEGRA
På grunn av sin kompakte og slanke utførelse er EKEY
integra en fingerscanner som passer de fleste boligfasader, der det vil gjøre seg best med en integrert løsning ved
inngangsdøren eller porten.

- Produktene er velegnet for norskt klima
- Passer alle typer inngangsdører
- Brukervennlig for brukere i alle aldre ( 6år+)
- Et flott designelement ved din inngangsdør
- Velg blant fingeravtrykksleser eller kodepanel
- Med mulighet for lagring av en rekke fingeravtrykk
eller koder.
- Begge paneler finnes som utenpåliggende eller
innfelt versjon.

Finnes også som kodepanel.

PRODUKTER fra danske Dline
Funksjonalitet, enkelhet og kvalitet er alle stikkord for
produktene fra den danske produsenten d line. Hver
detalj i hvert element er nøye utformet og produsert i
henhold til den svært høye d line standarden.
Dette gjør at produktene deres passer
meget godt i offentlig miljøer og tåler
et røft bruk.

R. Bergersen Sikkerhet & Design AS - Sinsenveien 4, 0572 Oslo
se utvalget på vår hjemmeside www.sogd.no
bestillinger til ordre@sogd.no

tel. 22 04 07 50
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FIRMAPROFIL
ROMERIKE
LÅSSERVICE

Stig Dahlgen solgte i våres og er
meget fornøyd med sine nye eiere i
Prosero Security, som hans livsverk fra
1994 er blitt en del av.

Rune Andersen er administrativ leder, og
omtales som låsbedriftens nøkkelperson.
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Nye eiere, ny butikk og full fres

Bare fryd og gammen
I mai fikk Romerike Låsservice AS nye eiere og i august åpnet ny avdeling på Kløfta.
- Det baller på seg, sier daglig leder og låsesmedmester Stig Dahlgren.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Det var i fjor at Prosero Security meldte seg
på banen med tanke på en handel. I våres
gikk det hele i boks. Dermed er livsverket som startet i 1994 - på andre hender. Men
ikke helt...
- Jeg er vel fortsatt en slags eier, men nå
gjennom andeler i Prosero, sier Dahlgren
smilende der han sitter midt i deres nye filial
på Kløfta.

Pål og Joachim var ute på oppdrag, og da
måtte sjefen trå til. Dahlgren forteller at de
er på jakt etter flere folk.
- Vi skal alltid ha folk her i butikken. Det er
viktig at kundene ser at vi er her. Selv om det
ikke alltid er like travelt så er det viktig å ha
folk til å ta imot kunder som kommer til butikken. Det tar tid å etablere seg på nye steder.
Men vi er tålmodige, forteller Dahlgren.

GREIE EIERE

Dahlgren er veldig fornøyd med at de nye
eierne ikke blander seg for mye inn i driften.
- Men de vil gjerne ekspandere. Det er der
det ligger muligheter. Det er lettere å gi
gass med enda mer solide eiere i ryggen,
sier han.
Derfor planlegger Romerike Låsservice AS
å ansette flere i tiden som kommer.

TILSTEDE I HELE DISTRIKTET

Romerike Låsservice AS har kunder over
hele Romerike. Med en rekke ramme- og
serviceavtaler med Romeriks-kommunene
og andre har det vokst frem et behov for en
filial på Øvre Romerike.
Kløfta avdelingen så dagens lys på tampen
av sommeren.
Hovedbølet holder til like ved Strømmen
Storsenter på Strømmen. Deres nye avdeling har tilhold i Odin Gården - som ligger
omtrent vegg i vegg med Romerikssenteret - på Kløfta. Det er omkring en halvtimes
kjøretur mellom filialene.
Etableringen skyldes først og fremst at vi
ønsker å komme nærmere kundene vi allerede har på Øvre Romerike, påpeker Stig
Dahlgren.

BEMANNER OPP

Fra åpningen på Kløfta i august har det vært
medarbeiderne Pål Kløw og Joachim Thygesen som har styrt butikken. Men det jobbes med å få på plass nye folk.
- Pål bor her oppe, så det er veldig praktisk
i så måte, forteller Dahlgren da han møtte
oss i den nye filialen.

Stig Dahlgren bak disken i
bedriftens nye lokaler på Kløfta.
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Stein Spjeldnæs, Frode Holsve, Pål Kløw og Ulrich Gjeitnes bak disken
i butikken på Strømmen som bør være godt kjent for de fleste ettersom
det er her alle opptaksprøvene til NL går av stabelen.

- Skal vi øke omsetningen, så må det på
plass flere hender, sier 56-åringen.
I fjor omsatte de for omkring 25,5 millioner. I år ligger de an til enda en ti prosents
økning.
- Det går så det suser?
- Ja - du kan gjerne si det sånn, smiler
Dahlgren.

VIP I NL

Romerike Låsservice AS bør være velkjent for de fleste kollegaer i bransjen. For
foreningen Norske Låsesmeder er de en
meget viktig
samarbeidspartner.
KL_NinjaTotal_ANN_A5_20171031.pdf
1 12.02.2018

FAKTA OM ROMERIKE
LÅSSSERVICE AS
Romerike Låsservice AS
Etabl. 1995 på Strømmen.
Avdeling på Kløfta fra 2018.

De stiller både lokaler og folk til disposisjon
i forbindelse med opptaksprøvene for å bli
NL-godkjent låsesmed.
- Vi er tre fra Romerike Låsservice som er
med i Opptaksnemnda. De to andre er Stein
Spjeldnæs og Frode Holsve. I tillegg er det
fire andre medlemmer fra andre NL medlemsfirmaer som til rettelegger og passer på
at alt går rett for seg, forteller Dahlgren.
Medlemmer i Opptaksnemnda foruten
karene fra Romerike Låsservice er: Torgeir
Evensen fra Aker Lås og Nøkkel, Kent Martinsen fra Brann og Låsservice, André Holst
Bredesen fra Servicesentralen Lås og Nøkkel og Lars Kristoffersen fra Certego.
13.39.32

Overdratt til Prosero Security 2018
13 ansatte
Omsetning 2017: 25,5 mill.
Driver mest med service og
montasje både for næringsbygg,
offentlig- og private virksomheter.
Ramme- og serviceavtaler over hele
Romerike.

NY NØKKELFILEMASKIN FRA KEYLINE

Ninja Total!

Egenskaper:
• Dekoder og sliper standard nøkkel
• Dekoder og sliper toppfrest nøkkel
• Dekoder og sliper sidefrest nøkkel
• Gravere kode/tekst på nøkkelhode
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Leveres med bakk for D12 som standard.

CM

MY

CY

CMY

K

www.boyesen-munthe.no
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Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no
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NL er blitt NHO medlem
Foreningen Norske Låsesmeder har meldt seg inn i NHO Service og Handel
som bransjeforening. NL vil heretter inngå samarbeid med bransjeforeningen
Sikkerhet & Beredskap, som er en undergruppe av NHO Service og Handel.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

FELLES NYTTE

Foreningen mener det vil være naturlig å
videreutvikle gode samarbeidsrutiner på
flere områder, blant annet innen næringspolitikk, statistikk, kompetanseutvikling, myndighetskontakt og standardiseringsarbeid.
– Vi har flere felles interesser og ser for oss at
vi kan dra nytte av hverandres kompetanse
og sammen søke å påvirke forholdene som
regulerer sikkerhetsbransjen, forteller styreleder Knut Kildahl i NL.
– Låsesmedene er allerede en betydelig sikkerhetsleverandør. Utviklingen viser at våre bedrifter blir mer og mer knyttet til elektronikk hvor

låsesystemer integreres. Det er derfor naturlig
at bransjene jobber samlet på områder som
berører alle slike leverandører, sier Kildahl.
I egenskap av sin rolle som styreleder av NL
vil han bli å finne i næringsutvalget i Sikkerhet & Beredskap.

MER TYNGDE

– Ved å jobbe sammen får vi en tyngre
stemme som formidler hele sikkerhetsbransjens syn. Fellesskapet er også viktig i
arbeidet med å bygge tillit og skape relasjoner, uttalte fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel til bladet Aktuell Sikkerhet.

dormakaba

partner
program

Dere er best på det dere gjør, vi er best på det vi gjør. Sjanser går
aldri tapt. De man selv mister tar noen andre. La oss sammen ta
vare på de sjansene som «dormakaba partner program» tilbyr.
Les mer på:
www.dormakaba.com/no-no/partnersidor
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Næringsutvalget ledes av Dorothy Billett
(Securitas Transport Aviation Security AS).
Hun har med seg nestleder Peter Wesenberg (Nokas Cash Handling), Vidar Berg
(Nokas), Martin Holmen (Securitas), Viggo
Skeisvoll (Sector Alarm), Heine Wang
(Nokas), Kjell Frode Vik (Nokas Aviation
Security), John Erik Strømstad (Securitas),
Geir Wulch (Loomis Norge), Tore Staveland (Verisure), Dick Enar Hansson (Quality
Security), Espen Winther Knudsen (Stanley
Security), Knut Erik Melstrøm (Installasjon
og teknikk/Stanley Security) og Jørn Cato
Olsen (Skan-kontroll).

BRANSJENYTT

Ingeborg Beslag og
Låssystemer fylte 20 år!
God stemning blant ansatte og
besøkende på tampen av dagen.

30. august var vi invitert til 20 års jubileum
på Jessheim.
TEKST OG FOTO ANNE LINE M. SAGBAKKEN

Her ønskes det velkommen. F.v Ingeborg
Haukerud og tvillingsøster Astri Haukerud

IBL hadde bedt inn til fest! - Når vi kom på slutten av dagen hadde
det vært mange innom, både kunder, kollegaer fra bransjen og
presse. Det var servering av pølser, kaker og mineralvann og stemningen var god!
Det er en sammensveiset gjeng som holder til i Industrivegen på
Jessheim, det ser vi også på Låsesmedtreff hvor alle er med - og
gjerne med ledsagere.
Ingeborg var sitt vanlige blide og opplagte jeg, og på skjermen i butikken kunne vi se historien fra den spede starten i Nord-Odal til dagens
bedrift på Jessheim. Her er det lager, butikk, kontorer og systemavdeling og hele 20 ansatte i de 450 kvm store lokalene de nå har.
Bedriften er også godkjent opplæringsbedrift.
Vi gratulerer og ønsker lykke til videre!

Nå med bluetooth!

postkasse.no

•
•
•
•
•

ADVANCE
postkasser:
• Robust
• Kompakt
• Trygg
• Formfin

Én lås - alle muligheter: tilgang via bluetooth, kort, brikker
Offline løsning – kan tilkobles adgangskontroll
Software som åpner for bruk fra alle distributører
Ekstern nødstrømstilkobling
Opptil 20 brikker per dør
En ny hverdag for styreleder,
vaktmester og beboere!
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Nye navn i dormakaba Norge
Thomas Sann er ansatt som Lead Product Sales Norge. Thomas vil også være
en del av dormakaba sin ledergruppe
i Norge. Thomas er lokalisert på dormakaba sitt kontor på Luhrtoppen i Oslo.
Thomas vi ha ansvar for alt produktsalg til
Låsesmeder og industrikunder i Norge.
Thomas har mer enn 15 års erfaring fra
salg og ledelse i sikkerhetsmarkedet. Thomas har bringer inn i dormakaba en lang og god erfaring med
distribusjon og salg av produkter mot låsesmeder og sikkerhets
markedet for øvrig.

Steffan Larsen er ansatt som Regions
Leder Vest. Steffan vil også være en del
av dormakaba sin ledergruppe i Norge.
Steffan er lokalisert på dormakaba sitt
kontor i Bergen. Steffan har kommer fra
Eltel Networks hvor han hadde ansvaret
for selskapets virksomhet innenfor fiber.
Tidligere har han hatt mange lederroller i
sikkerhetsbransjen hvor han har jobbet
både nasjonalt og internasjonalt. Steffan
har i mange år vært og er fortsatt en hyppig foredragsholder
innenfor kommunikasjon, motivasjon og ledelse.

Thomas ser fram til å videreføre og styrke dormakabs sin ledende
posisjon på det norske markedet med et solid team av medarbeidere som har mange års erfaring i selskapet.
Jonas Gruben er ansatt som prosjektleder i region øst. Jonas er lokalisert på
dormakaba sitt kontor på Luhrtoppen.
Jonas har lang bransjeerfaring og har vært
lærling og ansatt hos Ingeborg Beslag &
Låssystemer fra 2007-2010. Jonas tok sitt
mesterbrev i 2011 og har siden 2011 vært
NL medlem. Jonas har tidligere også jobbet som montør i dormakaba og har siden
2013 frem til han nå er tilbake som prosjektleder i dormakaba drevet egen låsesmed virksomhet.
Lisbeth Jensen er ansatt som HR Manager for dormakaba Norge AS og inngår i
ledergruppen.
Lisbeth har mer enn 10 år leder erfaring i
HR fra ulike bransjer. Videre har hun erfaring som linjeleder og prosjektleder.

Tom Sund er ansatt som Regions Leder
Øst. Tom vil også være en del av dormakaba sin ledergruppe i Norge. Tom
er lokalisert på dormakaba sitt kontor på
Luhrtoppen i Oslo. Tom vil ha ansvar for
avdelingene i Oslo og Mjøsregionen. Tom
har bransjebakgrunn fra Møller Undall,
Låsgruppen og TrioVing, men har de siste
årene jobbet i transportbransjen.
Tom ser fram til å videreføre og styrke dormakabas sin ledende
posisjon i sin region med et solid team av medarbeidere som har
mange års erfaring i selskapet.
Tamara Jørgensen er ansatt som HSEQ
Manager Scanbalt. Tamara er lokalisert på
dormakaba sitt kontor i Drammen. Tamara starter i en ny rolle som primært skal
fokusere på å bygge opp vår kvalitetsstyring system, mappe prosesser, lage gapanalyse, jobbe med forbedringer og følge
opp HMS- og internkontroll arbeidet i dormakaba. Tamara er utdannet sivil ingeniør
innen skip med lang erfaring fra prosjekt- ,
kvalitets- og HMS ledelse fra oljeindustri.

ØVRIGE ANSETTELSER I DORMAKABA NORGE
Kenneth Tømte
Montør
Oslo

Alexander Fransson
Selger
Oslo

Marius Ulverud
Servicesalg
Oslo

Hans Martin Skarnes
Servicetekniker
Oslo

Terje Nylehn
Account Manager
Tromsø

Ronny K. Hansen
Montør
Oslo

Snorre Dalsgård
Lagermedarbeider
Oslo

Jesper Løken
Montør
Oslo

Per Sindre Kure
Montør
Oslo

Christopher Gruben
Servicetekniker
Oslo

Hilde Wessel Andresen
Leder for prosjektledere
Oslo
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Dørteknologi | Automatiske dørsystemer | RWA og ventilasjonssystemer | Sikkerhedssystemer | Glassystemer

www.geze.no

Min sterkeste drivkraft?
Monteringsfrihet!

Vår sterkeste drivenhet:
GEZE Powerturn
En sofistikert løsning – enkelt og greit installert:
Powerturn slagdørautomatikk kan monteres
på seks forskjellige måter. Denne robuste
drivenheten åpner ekstra store og tunge dører
sikkert og komfortabelt med Smart swing
funksjonen: For alle, i alle bygninger.
www.powerturn.geze.no

SMART SWING

GEZE Norway | Industrivegen 34B | 2072 Dal
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BEWEGUNG MIT SYSTEM

BRANSJENYTT

12. oktober kl. 12.00 var det feiring av Svein A. Hovde,
i Sikkerhet & Design sine lokaler i Sinsenveien 4
Vi var så heldige å få være med på feiringen av Sveins 30 år i samme bedrift!
TEKST OG FOTO ANNE LINE M. SAGBAKKEN

30 år i samme bransje er en ting, men i
samme bedrift hører vel til sjeldenhetene
nå om dagen. Det var en gjeng blide gjester som var tilstede på denne markeringen hvor Roar Forfang holdt tale, viste bilder, og overrakte både forkle, kokkekniver,
kokebok og kokkekurs til jubilanten. - Et
område det visstnok hadde vært snakket
om at Svein kunne forbedre seg på. – Han
mottok også ølflasker med egen etikett fra
Kjell Arne Jensen - og gode ord fra både
Olav og Tollef Moe som ansatte han på
slutten av 80’tallet. Etter hvert var det flere
av gjestene som kom med historier, for her
var det mye å ta av. Knut Kildahl nevnte
også det nye vervet han har fått i NL som
medlem av valgkomiteen.
Selve arbeidsavtalen fra 30 år tilbake fikk
han i glass og ramme.
Vi gratulerer!

Nytt fra Flexi Lås og Gitter

I Flexi sine lokaler på Vinterbro er
«Showroomet» pusset opp og nettsiden
www.flexisikring.no har fått ny layout.
Natasha C. Solem tok svennebrevet i
låsesmedfaget 7.mai, og hun jobber som
låsesmed i Flexi Lås og Gitter.
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GO!
Med vår smarte startpakke er det
enkelt å komme i gang med et
moderne adgangskontrollsystem

Aldri har det vært lettere å åpne dørene
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Åpner dørene for
tiende gang
30 år for Låsesmedtreff og 10 års
jubileum på Lillehammer i 2019
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

GLEDER SEG TIL GJENSYN FOR TIENDE GANG: Det nærmer seg årets høydepunkt da
låsesmedene atter inntar Lillehammer Hotel. I midten står NL´s Anne Line M. Sagbakken
flankert av noen av de mest sentrale i staben på Scandic Lillehammer Hotel. Fra
venstre står teknisk sjef Terje Volden. Bak han hovmester Jarle Sture, vaktmester Geir
Høyesveen og konferansevert Hilde Olaussen.
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STØRRE OG BEDRE: Den helt unike Låsesmedmessen på Lillehammer utvikler seg
stadig. Her er et oversiktsbilde fra 2017

HOT: TV2-programleder Truls Svendsen klemte til med sin
Beyonce-parodi under festmiddagen i 2014.

Låsesmedene er absolutt blant de mest
poplulære gjestene på Lillehammer hotell.
Nå står det tiende møte for døren. Det blir
et kjært gjensyn, skal vi tro vertskapet!

ÅRETS HØYDEPUNKT!

- Dette er jo en av de «frakkeste» helgene
vi har. Et årlig høydepunkt, også for oss,
bedyrer teknisk ansvarlig Terje Volden på
ekte Lillehammer-dialekt. Det lokale adjektivet «Frakkt" tas frem når ting er spesielt
bra eller flott.
Konferansevert Hilde Olaussen stemmer i
hun også.
- Vi er jo blitt veldig glad i denne trivelige
gjengen. De er stort sett alltid i godt humør,
og det har bare vært en ren fornøyelse å ha
denne gjengen på besøk i alle disse årene,
forsikrer hun.

HJERTELIG

Også fra Låsesmedenes side legges det
ikke skjul på at treffene er populære.
- Stemningen blant deltagerne er veldig
god, det er artig å se hvor blide folk er når
de ankommer hotellet – det er litt ”reunion”
stemning over det hele. – Og det virker som
om alle er innstilt på en hyggelig og lærerik
opplevelse.

BEST CONGRESS EVER: Låsemeder fra hele Europa preget
Lillehammer by under kongressen i 2012. Her er flokk og følge foreviget i
den velkjente gågata i OL-byen fra 1994. Kongressen høstet mye ros.

HUSKER GODT: Harald Rønneberg fra Senkveld imponerte voldsomt da han
ramset opp alle medlemsbedriftene alfabetisk under festmiddagen i fjor. Her er han
igang under oppsyn av "quizmaster" Knut Kildahl.

- Vi setter også stor pris på utviklingen
med økning i antall deltagere i løpet av
disse årene. I løpet av de første 14 dagene
av påmeldingsperioden i høst fikk vi 560
påmeldinger for 2019. – Nesten halvparten
av disse var påmeldt i løpet av første døgn
så 1. oktober var en travel dag!
Når det gjelder kurs har vi 44 kursavviklinger i løpet av tre dager, det er en god blanding av teoretiske og praktiske kurs som tilbys og en fantastisk gjeng med instruktører
som stiller opp og lærer bort. Under arrangementet står kurskomiteen på og passer
på at kursutstyret er i orden og kommer på
plass i alle rom.
Vi må heller ikke glemme hvor mye arbeid
våre samarbeidspartnere legger i messen,
noe som gjør den bedre år for år, sier Anne
Line M. Sagbakken. Det er jo en flott arena
for låsesmedene hvor de får en utstilling tilpasset deres hverdag med det siste på
markedet.
- I tillegg til Låsesmedtreff arrangerte vi også
ELF Convention i 2012. (Europeisk Låsesmedkongress). Under ELF Convention i
2012 hadde vi et bredt utvalg av aktiviteter
i området i tillegg til et variert kurstilbud og
messe over to dager. Arrangementet startet allerde onsdag og varte til søndag. Flere

utenlandske deltagere ankom tidligere og
benyttet seg av skimulighetene i området.
- Vi er glade for at vi hadde muligheten til å
arrangere dette.

ALLE PÅ ETT STED

Låsesmedtreff hadde vært arrangert på
Storefjell de fire foregående årene før det
ble flyttet til Lillehammer.
- Flyttingen til Lillehammer har å gjøre med
både tilgjengelighet, logistikk og kapasitet i
forhold til både overnatting og messen vår,
forteller Sagbakken. Arrangementet ble jo
flyttet fra Olrud på Hamar til Storefjell også
på grunn av kapasitet.

VIP

Det er kanskje ikke så rart at Låsesmedene
er et kjærkomment årlig gjensyn. Et raskt
overslag forteller at Låsesmedtreff har stått
for et betydelig antall gjestedøgn - med god
omsetning i både barer og ellers - rundti
den tidligere OL-byen.
- Vi regner med at låsesmedene har stått
for over 10 000 gjestedøgn her oppe. Ikke
verst det?, smiler Sagbakken. Det er jo hun
som holder i arrangementet - og sørger for
at alt går så knirkefritt som mulig på foreningens vegne på Lillehammer.
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Kari Hundere Sundby og Haagen Klette Lunde fra Gyro
har travle dager i påmeldingsperioden til Låsesmedtreff.

- Det er mye som skal klaffe når rundt fem hundre «delegater» skal
bo og spise, underholdes og kurses i løpet av tre dager - smiler
hun igjen.
- Alt skal klaffe. Ned til minste detalj, så det er mye arbeid i forkant
av arrangementet. Når det gjelder påmeldingen er det Gyro som
har ansvaret for påmeldingssiden og vi har et veldig tett samarbeid i forkant av påmelding og gjennom hele påmeldingsperioden.
Det er veldig viktig med gode samarbeidspartnere – og det har vi både når det gjelder Hotell og Gyro - og Cardtech da som ordner
med deltakerkortene når vi kommer så langt avslutter Anne Line.

Unocode 199

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

EVALUERINGSMØTE ETTER LÅSESMEDTREFF 2018

I etterkant av Låsesmedtreff er det alltid evaluering av arrangementet og her sitter f.v. hotellets Linda Bye Kristiansen, Anne Line M.
Sagbakken fra NL, og til høyre NLs nye kontaktperson fra Scandic,
Hanne Øvrebø. Det er tett samarbeid med hotellet i for- og etterkant av arrangementet og evalueringene vi får inn av deltagerne
vedr hotell, mat, kurs etc. er viktige i forbindelse med planleggingen av neste arrangement.
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Ring oss på telefon 69 24 52 00

Høydepunkter fra Lillehammer
CECILIE OLSEN - TRIOVING

På treffet i 2010 traff jeg mannen jeg i dag er
gift med!
Faglig sett er dørlukkerkonkurransen TrioVing
hadde i 2016 et absolutt høydepunkt.

SVEIN HOVDE - SIKKERHET OG DESIGN

Vanskelig å finne ett høydepunkt. Har jo så
utrolig mange gode minner fra Låsesmedtreffene på Lillehammer.

Og ikke minst åpningsseremonien på kvelden
under ELF messen i 2012, med tenning av OL
ilden med fyrverkeri og det hele. Utrolig flott!

Men latteren runget godt i salen da Øyvind
Loven startet showet utkledd som kelner
under festmiddagen.
For å ikke snakke om i fjor da Harald Rønneberg viste frem sitt fotografiske minne, det
imponerte veldig.

MONA NØRBECH - RANDI

Litt vanskelig, men jeg kan si at på Randis
vegne er det et høydepunkt i seg selv og møte
alle våre gode kunder.
Her har vi muligheten for og drøfte løst og fast,
og få feedback fra våres kunder.

PÅL AULESJORD - GEZE

- Ett høydepunkt!? Det er jo så mange. Høydepunktet er at det er Låsesmedtreff. Det er
ikke mange som har en slik bransje med konkurrenter som sitter og drikker øl og koser seg
sammen som på dette treffet. Alle tar ansvar
selv om de er konkurrenter og likevel bare har
det hyggelig sammen. Bare det er et høydepunkt. Må jo være helt enestående i denne
verden!

Etter 10 år møter jeg fortsatt kunder "face to
face" som jeg kun har snakket med på telefonen tidligere.
Gleder meg til og se dere alle igjen!
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PRODUKTNYTT

Produktnytt fra SALTO Systems
På Sikkerhetsmessen SKYDD 2018 i Stockholm, 23. til 25. oktober,
introduserte SALTO Systems en ny teknologi som revolusjonerer
måten adgangskontrollen styres på - SVN Flex.
Siden begynnelsen av 2001 har vi hatt et mål: å skape adgangskontroll som er effektiv og enkel å bruke. Resultatet var den banebrytende SVN-plattformen. Nå tar vi neste skritt.
SVN-Flex er basert på de to viktigste teknologiene fra SALTO Systems - SALTO Virtual Network og SALTO BLUEnet. Fordi alle leserne
i den nye maskinvareplattformen har Bluetooth BLE for mobile
åpninger, kombinerer SVN Flex begge teknologier, slik at alle lesere i
den nye plattformen kan brukes som oppdateringer av for eksempel
nye tillatelser og adgangsrettigheter og sletting av tilganger for mediene. Fordelen er stor både for administrator og brukere.

for dørstyring, kan brukeren oppdatere tillatelser og overføre informasjon om slettede kort direkte gjennom batteridrevne dørmonterte lesere, noe som også gir kortere installasjonstid. Oppdateringer finner sted hver gang du legger medier på en SALTO trådløs
kommunikasjonsleser.

Med SVN Flex er det ikke lenger et krav om en kablet online-oppdateringsleser, og brukere trenger ikke å gå til en spesiell dør for å
oppdatere, alle lesere kan være oppdateringslesere, uten kabling.
Det kan også hjelpe de som integrerer SALTO i generelle systemer.
Med SVN Flex er kostnaden for adgangskontroll betydelig lavere.
I dører hvor det ikke er behov for nettveggleser og kontrollenhet

Siedle app:

Den mobile tilgangen til dørkommunikasjon på høyeste nivå
Siedle utvider mulighetene for app til Android-smarttelefoner.
Tidligere var mobilstyrt dørkommunikasjon på Siedle-nivå bare
mulig med iOS-enheter, men fra slutten av september er Siedle-appen også tilgjengelig for Android-smarttelefoner. Siedle-appen for Android muliggjør sikker og komfortabel dørkommunikasjon, uansett hvor du er, via WiFi eller mobilt nettverk. Appen kan
brukes på alle Siedles dørstasjoner, også tidligere modeller.
Kan lastes ned gratis nå
Tilkobling krever en gratis brukerlisens som før. Forutsetningen for
den nye Siedle-appen for Android er de nye utgivelsene til Smart
Gateways.
Oversikt over funksjonene
- Videodøranrop med kameraets bildevisning
- Døråpning med sikkerhetskontroll
- Diskret tale/Håndfri tale
- Lydløs mikrofon
- Skiftekommando til Smart Gatewayens bryter
- Videominne
- Språkversjoner analogt til Siedle app for iOS.
Mobilitet, sikkerhet og komfort
Når en gjest ringer på med dørtelefonen, sørger Siedle Appen for
at du mottar døranropet via mobiltelefonen eller nettbrettet, og
kan se hvem som ringer på før du svarer og åpner døren. Uansett
hvor du er. Siedle Appen har en innebygd sikkerhetskontroll som
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beskytter mot utilsiktet betjening. Døren åpnes ikke før den virtuelle
nøkkelen i appen er trukket inn i hengelåssymbolet.
Rask tilgang til dørkommunikasjon
Med Siedle Appen har hele husholdningen enkel og rask tilgang til
dørkommunikasjonen hjemme. Med smarttelefonen for hånden er
nå også dørtelefonen innen rekkevidde - alltid.
Gratis nedlasting
Siedle Appen kan lastes ned gratis fra App Store og Google Play
for alle tilgjengelige enhetsgenerasjoner. Den kan brukes med
IP-systemet Siedle Access og Smart Gateways.
Appen er tilgjengelig i slutten av september 2018.

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.

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

Nye medlemmer i NL
6. november

Jubilanter

8. november

50 år
Roger Osufsen
30.august
Lars Forfang,
R. Bergersen
Sikkerhet & Design

Espen Haugan,
Låsesmed E.
Haugan AS

André D. Johus

Frode Thormodsen

Marius Hole

Roy Jensen
14.november
Stig-Henrik Klophmann
30.november

Nye firmamedlemmer og
avdelingsmedlemmer
Lockit AS
Asker Lås AS
Lås1 AS
Romerike Låsservice Kløfta
Låsesmed E. Haugan AS

60 år
Bjørn Åge Nilsen
4.september
Thomas Rikstad

Øyvind Høyholm

NL gratulerer så mye
med dagen!

Alle fra Nokas Teknikk Sør

Vi gratulerer så mye og ønsker våre nye medlemmer velkommen!

Spar tid – denne gjør jobben for deg!

Prøv nå på
postkasse.no/
produktvelger

Nå kan du se postkasseveggen før den er montert!
Med vår produktvelger sparer du dyrbar tid - velg postkasser,
se hvor mye plass som trengs, og hvordan anlegget vil se ut.
Få PDF og send skissen til kunden, eller send oppsettet til oss
og få et tilbud - enkelt og effektivt.
Stansefabrikken Products AS
www.postkasse.no • Tlf 458 65 935
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– the chosen partner

Nytt fra administrasjonen

Journalist i Låsesmeden

Høsten er en travel tid og i NL er
det foruten Låsesmedtreff, fokus
på opptaksprøver for nye medlemmer, den nye elektroniske
opplæringsloggen flere har tatt
i bruk, den siste samlingen på
Kuben som var i oktober, det nye
medlemskapet i NHO og samarbeidet med Sikkerhet og Beredskap, i tillegg til FG sertifiseringen
for NL medlemsbedrifter. – Vi har også fått laget el. symboler i
forskjellige filformater som dere kan laste ned fra innloggingssidene på hjemmesiden.

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

Påmeldingene til Låsesmedtreff har strømmet inn denne høsten. Mange var tidlig ute med booking av rom og kurs og det
er hyggelig at interessen er så stor. Det er igjen ny påmeldingsrekord med ca. 620 påmeldte. Foran i bladet kan dere
lese om at det nå er 10.gangen vi arrangerer Låsesmedtreff
på Lillehammer. I tillegg er det 30 år siden Låsesmedtreff ble
arrangert for første gang på Bolkesjø.

Geir Olsen

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

Vi gleder oss til å ønske velkommen til Lillehammer i januar.
Ønsker dere alle en fin førjulstid, en riktig god jul og et godt
nytt år!
Anne Line M. Sagbakken

Sikker kommunikasjon mellom ulike nettverk
Med finske TOSIBOX® oppretter du trygg tilkobling på
tvers av ulike nettverk i løpet av 5 minutter. Det er ikke
behov for installasjon av programvare, nettverksjusteringer, spesialkunnskap eller informasjon om
kundens nettverk.
Les mer på www.noby.no eller ta kontakt med oss!

Sikkerheten ivaretas ved at all data krypteres i en Tosiboxenhet, og
kun kan dekodes i en annen Tosiboxenhet.

Nb! Noby og Tosibox holder kurs på Låsesmedtreffet
fredag 25. januar 2019. Påmelding til post@nl-lasesmed.no

Kommende Låsesmedtreff
24. – 27. januar 2019
23. – 26. januar 2020

23031400 salg@noby.no www.noby.no

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
Thermoglass A/S
Betongvn. 1, Pb. 2046,
Elvebakken, 9507 ALTA
Tlf.: 78 44 36 80
E-post: las@thermoglass.no
TROMS
CERTEGO Tromsø AS
Tromsøysundveien16,
9020 TROMSDALEN
Tlf.: 77 60 77 20
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.tromso@certego.no
CERTEGO AS Harstad
Mercurveien 6
PB 3006, 9498 HARSTAD
Tlf.: 976 55 300
E-post: harstad@certego.no
www.certego.no
Dormakaba
Grønnegate 38-46, 9008 TROMSØ
Tlf.: 06866
E-post: butikk.tromso@dormakaba.com
Låsesmeden Tromsø AS
Stakkevollveien 51, 9008 TROMSØ
Tlf.: 45 27 80 00
E-post: post@lastromso.no
www.lastromso.no
Securinord AS
Hans Egedes gt 10, 9405 HARSTAD
Tlf.: 47 92 60 60
E-post: post@securinord.no
www.securinord.no
NORDLAND
Bodø Sikkerhet & Lås AS
Stormyrveien 8, 8008 Bodø
Telefon: 75 54 40 40
E-post: post@bsl.as
www.bsl.as
Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 NARVIK
Tlf.: 769 48 081
E-post: post@hls.no
Lofoten Låsservice AS
Havnegata 13, 8372 GRAVDAL
Tlf.: 76 08 09 99
E-post: post@lofotenlas.no
Nordland Lås & Sikkerhet AS
avd. Bodø
Jernbaneveien 12, Rønvikleira
8001 BODØ
Tlf.: 75 54 10 10
E-post: post@nls.no
www.nls.no
Nordland Lås & Sikkerhet AS
Halvor Heyerdahlsvei 4
8626 MO I RANA
Tlf.: 75 15 45 55
E-post: post@nls.no
www.nls.no
NORD–TRØNDELAG
Lås & Sikring AS
Abel Meyersgt. 7, 7800 NAMSOS
Tlf.: 74 21 68 80 (1)
E-post: firmapost@laasogsikring.no
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Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 7708 STEINKJER
Tlf.: 74 21 68 80 (2)
E-post: firmapost@laasogsikring.no
Sikkerhet & Service Verdal AS
Neptunvegen 4C, 7652 VERDAL
Tlf.: 740 73 040
E-post: post@sikkerhet-service.no
www.sikkerhet-service.no
SØR–TRØNDELAG
Beslag–Consult A/S
Industriveien 57, 7884 TRONDHEIM
Tlf.: 72 89 67 60
E-post: firmapost@beslag–consult.no
CERTEGO Trondheim AS
Ladeveien 13, PB 327 Lade,
7440 TRONDHEIM
Tlf.: 73 80 65 50
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.trondheim@certego.no
Dormakaba
Ingvald Ystgaardsvei 23
Postboks 4053 Angeltrøa,
7457 TRONDHEIM
Tlf.: 06866
E-post: butikk.trondheim@
dormakaba.com
System Sikring A/S
Klæbuvn. 138 Postboks 2998,
7438 TRONDHEIM
Tlf.: 73 82 07 30
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
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
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.bergen@certego.no

Dormakaba
Kanalveien 54, 5068 BERGEN
Tlf.: 06866, D
 øgnvakt: 913 80 655
E-post:
butikk.bergen@dormakaba.com

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

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

OPPLAND
CERTEGO Gjøvik AS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf.: 61 14 56 00
E-post: post.gjovik@certego.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
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
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
Tlf.: 09145
E-post: post.stavanger@certego.no
CERTEGO Haugesund
Karmsundgata 61,
5531 HAUGESUND
Tlf.: 971 55 300
E-post: haugesund@certego.no
Dormakaba
Rennesøygaten 12,
5537 HAUGESUND
Tlf.: 06866
Døgnvakt: 975 71 204
E-post:
butikk.haugesund@dormakaba.com
Låssenteret Stavanger
Forusbeen 80, 4033, STAVANGER
Tlf.: 417 00 030
E-post: stavanger@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Marvik AS
Kvalebergveien 21,
Postboks 223, 4001 STAVANGER
Tlf.: 51 84 90 50
E-post: post@marvik.no
AUST–AGDER
Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken, 4993 SUNDEBRU
Tlf.: 412 46 264
E-post: w.ingvaldsen@getmail.no
Låssenteret AS Arve Karlsen
Pb. 1630 Stoa, 4857 ARENDAL
Tlf.: 37 02 63 80,
E-post: post@arvekarlsen.no
VEST–AGDER
CERTEGO Kristiansand AS
PB 8163, 4675 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 12 30
E-post: post.kristiansand@certego.no

CERTEGO Lillehammer AS
Korgveien 33,
2619 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 71 10
E-post: post.lillehammer@certego.no
Dormakaba
Strandgata 40, 2821 GJØVIK
Tlf.: 06866
E-post: gjovik@dormakaba.com
Dormakaba
Storgt.136, 2615 LILLEHAMMER
Tlf.: 06866, Faks: 61 05 17 01
E-post:
butikk.lillehammer@dormakaba.com
HEDMARK
CERTEGO Hamar AS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HAMAR
Tlf.: 62 55 34 00
E-post: post.hamar@certego.no
CERTEGO Kongsvinger AS
Kongevegen 86, 2211 Kongsvinger
Tlf.: 62 81 27 00
E-post: post.kongsvinger@certego.no
Dormakaba
Grønnegata 83, 2317 HAMAR
Tlf.: 06866/41527720
E-post: firmapost@dormakaba.com
Lås & Sikring AS
Svartbekkveien 85, Postboks 384,
2411 ELVERUM
Tlf.: 62 41 96 40
E-post: firmapost@lassikring.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

CERTEGO AS Oslo Tveita
Tvetenvn. 164, Pb. 46 Tveita,
0617 OSLO
Tlf.: 902 55 300
E-post: tveita@certego.no
www.certego.no
Hemer Lås & Dørtelefon AS
Tåsen veien 28, 0853 Oslo
Tlf.: 23058010
E-post: post@hemerlas.no
LÅS1
Pilestredet Park 7, 0176 Oslo
Tlf.: 417 00 000/22 11 22 73
E-post: post@las1.no
Låshuset Sikkerhetssenter AS
Dronningensgt. 25, 0154 OSLO
Tlf.: 22 47 75 75
E-post: post@laashuset.no
Låssenteret AS avd. Oslo
Stålfjæra 9, 0975 OSLO
Tlf.: 417 00 010
E-post: oslo@lassenteret.no
Mortens Låsservice AS
Rugveien 15, 0697 OSLO
Tlf.: 908 65 670
E-post: post@mortenslasservice.no
Nokas Teknikk AS
Alf Bjerckesvei 1, 0582 Oslo
Postboks 394 Økern, 0513 OSLO
Tlf.: 22 70 80 00
E-post: kundeservice@nokas.no
Nordic Security AS
Karoline Kristiansensvei 8,
0661 OSLO
Tlf.: 67 900 200
E-post: firma@nordic–security.no
Oslo Lås & Nøkkelfix AS
Jens Bjelkesgt. 37, Pb. 2819
Tøyen , 0608 OSLO
Tlf.: 22 68 15 88
E-post: post@oslolaas.no
R. Nygaard AS Lås og Nøkkelservice
Storgata 33C 0184 OSLO, inngang
Bernt Ankersgate
Tlf.: 22 20 12 31
E-post: post@nygaard–las.no
Servicesentralen Lås og Nøkkel AS
Neuberggt. 21, 0367 OSLO
Tlf.: 22 60 60 60
E-post: info@lasesmed.no
Sikkerhet & Design AS
Sinsenvn. 4, 0572 OSLO
Tlf.: 22 04 07 50
E-post: post@sogd.no
S&D R.Bergersen AS
Trondheimveien 47, 0560 OSLO
Tlf.: 23 30 11 30
E-post: post@sogd.no
www.sogd.no
Total Sikkerhet AS
Holbergsplass 3B
0166, OSLO
Tlf.: 401 00 000
E-post: post@totalsikkerhet.as
www.totalsikkerhet.as

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

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

AKERSHUS
Asker Lås AS
Vakåsveien 7
1395 Hvalstad
Tlf.: 46803020
E-post: kontor@askerlaas.no

Romerike Låsservice AS Kløfta
Gjerdrumsveien 4
2040 Kløfta
Tlf: 63810101
Epost: Post@rlas.as

Bergheim Lås & Port
Industriveien 5,
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf.: 93424111
E-post: Knut@bergheimlas.no
CERTEGO Asker & Bærum AS
Billingstadsletta 14,
1396 BILLINGSTAD
Sentralbord: 09145
E-post: post.asker@certego.no
CERTEGO Gardermoen AS
Balder Alle 2, 2060 GARDERMOEN
Sentralbord: 09145
E-post: post.gardermoen@certego.no
Dormakaba
Luhrtoppen 2,1470 LØRENSKOG
Telefon: 06866
E-post: firmapost@dormakaba.com
www.dormakaba.no
Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 VINTERBRO
Tlf.: 99 55 66 66
E-post: post@flexisikring.no
Follo Lås og Glass–sikring AS
Åsenveien 1, 1400 SKI
Tlf.: 64 87 69 70
E-post: sikring@follolas.no
Hemer Lås & Dørtelefon AS avd.Bærum
Skuiveien 40, 1339 VØYENENGA
Tlf.: 67 14 90 90
E-post: post@hemerlas.no
www.hemerlas.no
Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Industriveien 28, 2069 JESSHEIM
Tlf.: 63 93 69 20
E-post: post@ibl.no
Karl Jensen AS
Nittedalsgt. 12, Pb. 176,
2001 LILLESTRØM
Tlf.: 63 89 22 30
E-post: post@karljensen.no
Lås1 AS
Industriveien 8B
1473 Lørenskog
Tlf.: 41700000
E-post: post@las1.no
Låsekspressen AS
Gislestubben 50, 2040 KLØFTA
Tlf.: 466 43 211
E-post: post@laasekspressen.no
www.laasekspressen.no
Myhre Lås og Mek AS
Stasjonsveien 70 PB 66,
1482 NITTEDAL
Tlf.: 67 07 30 10
E-post: salg@myhre–laas.no

Trygge rom AS
Bærumsvn. 473, 1351 RUD
Tlf.: 67 80 80 80
E-post: kontor@tryggerom.no
ØSTFOLD
Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 SARPSBORG
Tlf.: 69 15 47 05
E-post: holmen.las@gmail.com

VESTFOLD
CERTEGO Sandefjord AS
Nedre Movei 4, 3215 SANDEFJORD
Tlf.: 33 42 87 20,
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.sandefjord@certego.no
Dormakaba
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf.: 06866
E-post:
butikk.sandefjord@dormakaba.com
Låsesmed E. Haugan AS
Storgata 66, 3182 HORTEN
post@laasesmed.no
Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgate 6, 3256 LARVIK
Tlf.: 33 13 93 93,
E-post: post@lasesmeden.no

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

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

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

Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7, 3110 TØNSBERG
Tlf.: 333 52 737
E-post:
post@sikkerhetskompaniet.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, 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
E-post: brannoglaas@online.no
CERTEGO Drammen AS
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 118,
Pb. 454, Brakerøy, 3002 DRAMMEN
Tlf.: 32 80 98 00, Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.drammen@certego.no

TELEMARK
Brann–og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 46 33
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
E-post: post@laasogbeslag.no
Nokas Teknikk Sør AS avd. Telemark
Kjørbekkdalen 12C, 3735 Skien
Tlf.: 33 00 34 80
E-post: post@nokas-sor.no

Dormakaba
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRAMMEN
Tlf.: 06866, Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: firmapost@dormakaba.com
Eiker Låsservice AS
Sundmoen Næringsområde,
3301 HOKKSUND
Tlf.: 32 75 50 90
E-post: post@els.no
Låssenteret AS Kongsberg
Skolegata 2, 3611 KONGSBERG
Telefon: 417 00 130
E-post: kongsberg@lassenteret.no
www.lassenteret.no
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Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

TS 98 XEA:
Licence to close

TS 98 XEA tilbyr optimal brukerkomfort, samtidig med at den
imponerer med sitt nye XEA-design
og nye funksjoner:
Én dørlukker til fire typer installasjon. EASY OPEN- teknologi gir
handicapvennlig adgang. Lydstille

dørlukning takket være SoftFlowteknologi. Dørlukkeren fungerer
helt upåvirket av lave temperaturer,
helt ned til – 40 ° C.
Les mer om den nye TS 98 XEA på:
www.dormakaba.no

