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Sommeren er på hell og jeg håper alle lesere har fått seg en fortjent ferie. 
Vi starter opp den nye landslinja for låsesmeder i Steinkjer nå i høst. Her vil lærlingene få møte den delen av 
faget som samtlige låsesmedlærlinger må ha som bakgrunn før en svenneprøve. Det er utfordrende og 
spennende for lærlingene, for skolen, og ikke minst for oss som bransjeforening. Mange har jobbet med dette 
i mange fora i flere år, og i forbindelse med kunnskapsløftet har vi fått vårt eget særløp i låsesmedfaget. For 
lærlingene vil møtet med andre lærlinger på Steinkjer videregående skole bli et møte med fremtidige venner 
og kolleger. For arbeidsgiver/mester vil det bli en bedre opplæring for egne lærlinger og en referanse ved 
ansettelse av låsesmeder med svennebrev, der vi vet at kravene til en låsesmed er de samme uansett hvor i 
landet de kommer fra. Det er derfor veldig viktig at alle lærlinger som er ansatt i en medlemsbedrift fra i høst 
er påmeldt denne utdannelsen. Ta kontakt med foreningen hvis det er den minste tvil rundt dette. 
Vi er en liten bransje, men alle kjenner alle og det er godt samhold selv om det heldigvis er konkurranse blant 
kolleger. Slik må det være, det er sunt og er med på å skape markedet vi opererer i. For at konkurransen skal 
være fair må alle tilbud lages ut fra forutsetningen om at de skal følge forskrifter, etikk og regler. en annen 
forutsetning er at utøvende låsesmeder i Foreningen norske Låsesmeder skal være kvalitetsbevisste, etisk 
og håndverksmessig overlegne andre som opererer i markedet som ufaglærte. Foreningens symbol krever 
det, mestermerkets symbol krever det, - kundene og samfunnet vårt krever det. Det er derfor vi som forening 
legger ned så mye ressurser i opplæring og utvikling. Det er knapt noen bransje der nyvinninger og teknikk 
utvikler seg så kjapt som i vår. Det er derfor viktig at de som utøver låsesmedyrket er villig til å dele sin 
kunnskap innenfor foreningen vår, og at opplysninger beregnet for låsesmeder kun blir gitt til låsesmeder.  
Vi minner igjen om at neste årsmøte er i forbindelse med låsesmedtreff på Storefjell. Mer opplysninger om 
det senere, men sett av siste helga i januar!
Jeg ønsker alle en fin høst og skitt jakt!

Knut Kildahl
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Da eiendomssikring kjøpte aksjene i Joh. olsens pengeska-
pfabrikk for et par år siden fikk de på kjøpet mer enn hun-
dre år med norsk industrihistorie.

mer enn 
hundre 
års historie

AV PÅL AndReAssen

I 1871, 21 år gammel ble Johan Olsen 
”erkjent for svend att være i smede
profitionen”, og bare noen år etter eta
blerer han seg som smedmester i Øvre 
Slottsgate i Christiania. I begynnelsen pro
du serer han mest bygningsbeslag, men 
også ildfaste skap.   
Den store ildprøven – i ordets rette for
stand – skjer i 1888 da han blir ene
leveran dør av skap til staten etter å ha 
slått P. J. Opsahl i en test av deres 
respektive skap.

– Man plasserte ett Olsenskap og ett 
Opsahlskap i ett hus på Vippetangen og 
tente på, etter først å ha lagt inn godt med 
ved og parafin. Du kan nesten si at det var 
en 24timers ildprøve. Da man i etterkant 
skulle kontrollere hvilket av de to skapene 
som hadde klart testen best viste det seg at 
Opsahl hadde jukset, og bygd sitt skap 
med tykkere vegger enn det som var tillatt. 
Skapene måtte nemlig ikke være for tunge. 
Det var egentlig det siste man hørte til 
Opsahls skap, som etter den store ildprøven 

på Vippetangen nærmest forsvant fra 
markedet, opplyser Odd Ulleberg.

deLeR med AndRe
De siste årene har Ulleberg brukt utallige 
timer i sin leting etter opplysninger om 
Joh. Olsen, og det er ikke snaut med 
informasjon han har kommet opp med 
etter intens jakt i blant annet Riksarkivet.

– Jeg er vel kanskje mer enn vanlig faglig 
interessert, og jeg synes det er veldig gøy å 
dele det jeg finner med andre. Derfor har 
jeg laget en egen webside med Joh. Olsens 
historie, sier han.
Da Ulleberg jobbet ved fabrikken tidlig på 
90tallet oppdaget han fort at mye av den 
tradisjonsrike historien til pengeskaps
fabrikanten var i ferd med å gå i glemme
boken. Ja, faktisk var den aldri bitt tatt 
vare på i det hele tatt. Og det var få på 
fabrikken som visste at det bak firmanavnet 
skjulte seg norsk låsesmedhistorie på høyt 
nivå. Men det var før Ulleberg satte i gang 
med sine ”utgravinger”.
      – Når man først begynner å nøste, så 
finner man jo ting. Det første jeg måtte få 

klarhet i var å skille ”min” Johan Olsen 
fra de andre smedene som drev på den 
tiden. Det var nemlig mange i bransjen 
med samme navn. Det meste av 
opplysninger har jeg funnet i Riksarkivet, 
hvor jeg har tilbrakt atskillige timer. Jeg 
var heldig hvis jeg klarte å finne ett 
dokument om dagen. Men det hender 
fortsatt at jeg kommer over nye 
opplysninger, som for eksempel en gammel 
katalog, smiler Ulleberg.
I 1905 går Joh. Olsen konkurs, men han er 
snart tilbake i bransjen igjen og i 1912 
bygger han ny fabrikk i Hasleveien 26. Et 
landemerke som ble stående i mange år. 
Faktisk helt frem til 2006. 

– I 1908 bryter hans sønn, Olaf ut av 
firmaet og starter sin egen fabrikk – Penge
skap fabrikken. Den skulle jeg gjerne hatt 
flere opplysninger om. Det samme gjelder 
med Immerslund Pengeskapfrabrikk som 
hans svoger startet i 1897. Hvis det finnes 
noen som vet noe om disse fabrikkene er 
jeg veldig interessert i alt som finnes av 
gamle fakta, sier Ulleberg. 
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eLF Locksmith 
Convention 
2008

Allerede fra starten av var sikkerheten i 
orden; vi valgte å reise fra den nyåpnede 
Rygge flyplass, siden det var rimelige 
billetter og reisetider som passet til pro
gram met.  Mindre enn Gardermoen, det 
visste vi jo, men det var en pussig opplevelse 
å være alene ved sikkerhets kontrollen. 
Nesten  det var fem fra Security som var 
møtt opp for å ta imot oss, og vi var 
rimelig sikre på at ingen fikk noe de ikke 
skulle ha med gjennom kontrollen den 
dagen.

Locksmith Convention er et årlig arrange
ment hvor det faglige fellesskapet samler 
låsesmeder fra mange land. Mulig heten for 
å se og lære om andre nasjoners faglige 
utfordringer og produkter, samtidig som 
man opplever landets kultur i regi av verts
landets låsesmedforening, gjør at mange 
utlendinger deltar. I Athen var i alt 22 
nasjoner representert. 
Det å se nye steder, treffe nye og kjente 
mennesker med felles interesse i rammen 
av lås og beslag er vel anvendt tid for 

mange låsesmeder som liker å reise.  
Den greske låsesmedforeningen forteller at 
det var drøye 200 deltagere i Athen. Det 
ble gjennomført kurs i billås, åpning av stål
dører, elektromekanikk, demonstrasjon av 
åpningsteknikk og verktøy, safe og alarm, 
og de fleste kursdeltagerne var greske. 

Låsmessen lørdag var lagt til Athens 
krigsmuseum. Museet var verdt et besøk i 
seg selv, med sin utstilling av krigere fra 
mange tidsaldere. På Låsmessen var det 25 
utstillere, ingen krigere, selv om lokalene 
virket røyklagt til tider, og man tenkte i sitt 
stille sinn at innføringen av den norske 
røykeloven faktisk var ganske fornuftig.  
ELF avholder alltid styremøte ved Con

De fleste utstillerne var ganske ukjente for oss fra nord, men noen ”hjem-
lige” var tilstede; Assa Abloy og Mul T Lock. 

ELFs styremøte består av representanter fra de 16 medlemslandene.

Hellas var vertslandet for årets Locksmith Convention, og 
Marion Jensen reiste for siste gang som nL s representant 
sammen med Anne Line M Sagbakken
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vention. Noen av temaene på møtet var 
billås og kompetanse heving og det var 
stor interesse for den Mekaniske Lære
boken fra Norge.
Anne Line fikk møte hele ELFs styre som 
består av representanter fra de 16 medlems
landene. I Athen møtte også rep resentanter 
fra den amerikanske foreningen ALOA og 
fra låsesmed foreningen i Israel, som er på 
vei inn som nye ELF medlemmer. De 
sistnevnte fikk også tildelt Locksmith Con
vention i 2011. 

Det var også kjente ansikter, Hans Mejls
hede og Tina Hessellund fra DLF, Jan 
Törner og Mats Moberg fra SLR og selv
sagt ELF president Dave O’ Toole som 
også deltok på NLs Låsesmedtreff tidligere 
i år.  

Fra Norden var vi i alt 3 svensker, 6 
nordmenn, 33 dansker og 22 finner. Island 
var også representert.

Vi fikk også tid til en hyggelig middag i 
Plaka og litt shopping. For å komme til 
Plaka tok vi undergrunnen og den kan 
Athen være stolt av.  Den er en av de mest 
moderne i verden og med blankpolerte 
granittfliser og null søppel følte vi oss 
bokstavelig talt langt fra Tbanen i Oslo. I 
tillegg var den nesten et museum i seg selv 
med utstilling av gjenstander fra f.kr.

Vi vil gjerne takke vårt reisefølge fra 
Norge, Randi og Steinar, Marianne og 
Terje for morsomt og hyggelig selskap.

Hilsen Marion 
og Anne Line

Randi og Steinar Jensvold

Danmarks deltagere oppfordret oss nordmenn til å komme mannsterke tilbake i Polen neste år. 

Banketten lørdag kveld er en 
tradisjon på Locksmith Conven-
tions, en flott anledning til å 
nyte vertslandets mat og under-
holdning. Vi tok pentøyet på som 
vi pleier, og nøt den fantastisk 
gode maten. 

Den norske budstikka fra 1997 var der og ble 
høytidelig overrakt til neste vertsland Polen til 
deres Convention i 2009

Siden siste «reisebrev» fra ELF con
vention i Venezia 2006 fulgte vi etter til 
Riga i Latvia 2007. Dette var nok et 
vellykket arrangement i ELF regi, og 
som alltid spennende å se hvor anner
ledes låsbransjen fungerer i andre land. 
I år gikk ferden til Athen, hovedstaden i 
Hellas hvor den Greske låsesmed
foreningen Saek – (det skrives ikke slik 
men jeg har ikke de riktige tegnene på 
tastaturet mitt) – inviterte til årets 
convention. Som vanlig var det kurser 
og forelesinger av ulike slag. Messe med 
stands for leverandører var satt opp i 
Athens «War museum». Utflukter og en 
avsluttende galamiddag var også på 
programmet. 
Etter å ha vært på noen slike arrange
menter blir jeg bare mer og mer stolt av 
vår egen ELF convention i Trondheim, 
og låsesmedtreffene som nå er på Store
fjell. NL har vært og er blant de aller 
aller beste i klassen. 
Vi treffer igjen mange av de samme 
låsmenneskene hvert år, og dansker og 
finner stiller opp med store «kontin
genter». Vi norske var i litt mindretall, 
men hva gjør vel det når selskapet var 
så hyggelig. Ekstra moro var det når vår 
«nye» sekretær Anne Line ble presentert 
under galamiddagen. 
Vi sier takk for oss til Athen med 
Akropolis, Plaka (gamlebyen) og utrolig 
mye mer, og gleder oss allerede til neste 
år. Da går turen til Warsawa i Polen. 
Takk for turen også til Anne Line, 
Marion, Marianne og Terje.

Randi og Steinar Jensvold

med eLF fra 
Venezia via Riga 
til Athen
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TeKsT: PÅL AndReAssen
FOTO: PRIVAT

Selv hadde Ingeborg Haukerud sjarmør
etappen inne på Bislett stadion, og hadde 
valgt en bevisst strategi.
– Jeg holdt et jevnt, rolig tempo for ikke å 
sprekke på slutten. Det hadde jo vært 
ergerlig å måtte gå de siste meterne inne på 
Bislett, smiler hun.
Drøyt halvparten av de femten etappene 
ble dekket opp av folk fra firmaet, som 
stilte i klassen mixed bedrift. 
– Resten av laget besto av venner og 
ledsagere, og en fra Myhre Lås og Mek. 
som sporty stilte opp på kort varsel. Jeg 
utfordrer herved andre låsesmedbedrifter 
til å stille neste år, erklærer Ingeborg.

JubILAnT I medVInd
Ingeborg Haukerud – som kan smykke seg 
med tittelen landets første kvinnelige 
låsesmed med mesterbrev – begynte for seg 
selv i 1998 med hjemmekontor i Nord

Odal, mens den første butikken ble åpnet 
på Kongsvinger i 2001, og Jessheim
avdelingen så dagens lys to år etter. 
– Da den tidligere konkurrenten på 
Jessheim forsvant var det et stort åpent 
marked, og helt naturlig å åpne en avdeling 
her, forklarer bedriftslederen som har 
bakgrunn fra blant andre Lexow AS, 
TrioVing og Lås & Prosjektservice AS.   
Ingeborg Beslag & Låssystemer har vært 
kjent for å ha en usedvanlig stor andel 
kvinnelig ansatte, og selv om det har vært 
noe omrokering i staben i det siste er 
fortsatt jentene i flertall.

uTVIdeR
– I disse dager søker vi etter en ny montør, 
og vi har også en ny lærling i butikken på 
Jessheim – Aleksander Søreide. Han skal 
ikke gå i lære som låsesmed, men i salgsfag. 
Så vidt jeg vet er vi den eneste bedriften i 
bransjen som har en slik lærling. Men selv 
om han primært skal drive med logistikk, 
salg og kontorfunksjoner må han jo også 

lære seg litt om bransjen, opplyser Ingeborg 
til Låsesmeden. 
Hun kan melde om en god økning i 
omsetningen den siste tiden, og ser svært 
lyst på de neste ti årene. Men først skal det 
være skikkelig bursdagsfest i september på 
Nes Villmarkssenter, hvor både ansatte, 
kunder og andre forretningsforbindelser 
skal samles over to dager.   

svett jubileumsfeiring 
hos Ingeborg
i høst blir det stor 10-års fest hos ingeborg Beslag & Lås-
systemer, men allerede i våres tyvstartet de jubileumsfeiringen 
ved å delta i Holmenkoll-stafetten.

Øystein Tofte og Jostein Snekkerhagen viser stolt frem 
det jubileumspyntede butikkvinduet på Kongsvinger. 

Øystein Tofte og Jonas Andre Gruben tar seg 
en liten pause ved disken.

Ingeborg Haukerud ser lyst på fremtiden.
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med høyt 
servicenivå

TeKsT OG FOTO: PÅL AndReAssen

– Vi har et fast og stabilt kundegrunnlag, 
med relativt lik aktivitet over hele året. 
Det har vært et helt bevisst valg fra vår 
side å ikke drive særlig mye med 
prosjektjobber. I realiteten er det nærmest 
ingenting av slike jobber. I stedet satser vi 
på å serve de faste kundene våre, og der 

går det mye på service og rehab, sier Stig 
Dahlgren – innehaver av Romerike 
Låsservice.
Firmaet har avtaler med både borettslag 
og eiendomsselskap, og foretar alt fra 
service og montering på store porttelefon 
og kortleseranlegg til enklere servicejobber. 
Strømmenfirmaet er også distriktets 
eneste med døgnvakt.

romerike Låsservice på Strømmen har bevisst valgt bort å 
jobbe med større prosjekter. i stedet satser de alt på å ha et 
så høyt servicenivå som mulig overfor sine faste kunder.

– Den jobben er det ”unggutta”, Knut Olav 
og Joachim som stort sett tar seg av. De 
deler nesten alt av jobber som kommer 
utenom åpningstidene. Foruten de ”vanlige” 
nattjobbene blir vi også brukt mye av 
politiet på Romerike, opplyser Stig.

LIKeR seG uTe
I motsetning til mange andre firmaeiere er 
han nærmest daglig ute og jobber selv. 
Noe han på ingen måte har tenkt å gi seg 
med.

– Det er nok kanskje litt uvanlig at ”sjefen” 
er så mye ute og jobber, men jeg liker å ta 
litt i ting. Blir fort stressa hvis det blir for 
mye papirarbeid. Dessuten er Rune så flink 
til å styre gutta fra kontoret, så det går 
veldig bra. Det er nok han som i realiteten 
er daglig leder og ”kjerringa i huset”, 
gliser Stig.
At han liker seg best ute hos kunder på 
jobb forhindrer ikke det faktum at det kan 
bli lange dager på kontoret. Kvelden før 
intervjuet med Låsesmeden satt han oppe 
til langt på natt med papirarbeid, men til 
daglig har de ansatte en person i halv 
stilling til å ta seg av nettopp slike ”kjede
lige”, men akk så nødvendige, arbeids 
oppgaver. 

Det er Rune 
Andersen (til 
høyre) som tar 
seg av det meste 
av administrasjo-
nen i firmaet. 
Stig trives best 
ute på jobb. 
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eR GOdT sIKReT
– Helt siden starten i 1995 har vi tatt en 
dag av gangen og gradvis økt både 
omsetning og antall ansatte. Vi burde nok 
hatt et par mann til i firmaet, men det er 
vanskelig å finne folk, konstaterer Stig.
Både han og Rune Andersen jobbet hos 
Karl Jensen på Lillestrøm da Stig fikk 
ideen om å starte for seg selv på Strømmen 
for 13 år siden. De første butikklokalene 
lå i Stasjonsveien der hvor det nå er 
storsenter, men i de siste åtte årene har de 
holdt til i postens gamle lokaler et steinkast 
unna i Strømsveien. Til sammen disponerer 
Romerike Låsservice omtrent 170 kvadrat
meter, inkludert et stort butikk lokale.

– Da vi tok over lokalene etter posten lot vi 
være å gjøre noe med den gamle gedigne 
safen, så vi er godt sikret, smiler Stig.
Han anslår at Romerike Låsservice har 
kunder fra Asker i vest til Jessheim i 
nordøst, og de utførerer omtrent like 
mange jobber i Oslo som på ”hjemmebane” 
i Skedsmo. Da er det kanskje heller ikke så 

rart at de på butikkfasaden har både en 
VIF og en LSKnøkkel.
– Faktisk så selger vi flere VIF enn 
Lillestrømnøkler, ler han.    

uVAnLIG sIdePROsJeKT
I tillegg til de vanlige låsesmedjobbene har 
Romerike Låsservice en ikke så rent liten 
sidespesialitet som tar Stig Dahlgren og 
Tom Bucher på jevnlige runder over hele 
landet. 

– Vi monterer såkalte kundetelleanlegg i 
kjøpesentre og lignende i hele Norge. Bare 
i fjor ble det nok bortimot hundre reisedøgn 
på oss, fra nord til syd i Norge. Telleanlegget 
er basert på infrarøde radarstråler som – 
helt korrekt – kan telle hvor mange som 
beveger seg ut og inn av for eksempel et 
kjøpesenter over en viss periode, og hvor 
de beveger seg inne i senteret. Dette har vi 
holdt på med i en sekssyv år, opplyser 
Stig.   
Til sammen er de syv mann på heltid, pluss 
en halv stilling på fakturering og regnskap, 
og alle som jobber ute driver i utgangs
punktet med alt faget tilhører. 

– Du kan vel si det sånn at alle driver med 
alt, men at hver mann har sin spesialitet. 
Sånn har det bare blitt helt naturlig, mener 
Stig.   

FAGmAnnen 
Skal du avlegge opptaksprøve til NL er 
sjansen stor for at det er Stig Dahlgren 
som er sensor. Alle prøvene blir nemlig tatt 
i hans lokaler på Strømmen.

– Jeg tenkte at hvis jeg skal stille opp for 
foreningen så vil jeg gjerne drive med noe 

som går direkte på låsesmedfaget. Dessuten 
er det jo fint å kunne følge med og se det 
faglige nivået i bransjen på nært hold. Jeg 
er jo i yrket selv, og det er moro å jobbe 
med dette, konstaterer Stig.
Han har sittet i prøvenemnda til NL i fem 
år, men det siste året har han også gått inn 
som medlem i Opplæringsnemnda for 
Akershus, hvor han sitter sammen med 
Vidar Myhre og Stein Spjeldnæs.
Det er litt opp og ned hvor mange som tar 
svenneprøven i løpet av et år, men jeg 
tipper at det blir et sted mellom ti og 
femten prøver i året her i Akershus. Det er 
jo et ganske nytt fag, og det er mange som 
ikke går i lære, men som tar svenneprøven 
etter andre regler, opplyser Stig. 

Med postens gamle safe har Frode Olsve en 
trygg arbeidsplass.

Stig Dahlgren sitter i både prøvenemnda for NL og Opplæringsnemnda for Akershus. 

Knut Olav Moen (fra venstre), Stig Dahlgren, 
Joachim Berg, Frode Olsve og Rune Andersen 
i Romerike Låsservice har nok å henge fingre-
ne i. (Tom Bucher og Jarle Gukild var ikke til 
stede da bildet ble tatt.)  
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DML serien av motorlåser fra DorMA er utvidet 
med en ny smalprofil motorlås som har fått 
betegnelsen DML 200. Motorlåsen leveres med 
hakereile funksjon og den har 28mm backset. 
eget sikkerhetsluttstykke med magnet er også tatt 
frem for låsen.  
Motorlåsen er Fg-godkjent i kombinasjon med 

godkjente sikkerhetslangskilt, sluttstykke og Sec. 
sylinder.
DML 200 benytter samme kabel og styringsenhet 
som DML 100 serien, og alle tilkoplinger er identiske 
for alle låsmodellene.  Dette gjør det enkelt og 
fleksibelt å kombinere DML 100 og 200 serien for 
alle typer dører i ett og samme bygg.

ny smalprofil motorlås fra dORmA

Det er allerede 7 år siden første versjon av 
CLiQ ble lansert på det norske markedet. i 
løpet av disse årene har både mekaniske pat-
enterte låssystemer, samt elektromekanikk 
og programvare for CLiQ gjennomgått 
forbedringer og moderniseringer.

TrioVing har gått over til det patenterte, mekaniske 
låssystemkonseptet dp. Dette patentet løper fram til år 2023. 
elektromekanikken i låssylinderen er oppgradert og tilpasset 
de nye dp-sylindrene. i tillegg er CLiQ software oppgradert til 
versjon 3.0. nøkkelen har fått ny, moderne design, og forbedret 
tetning mot vannintrengning; såkalt iP55.

Alt dette er gjennomført uten å forringe CLiQs fordeler:

• strømforsyningen til nøkkel og sylinder er plassert i 
nøkkelen

• ingen endringer i dørens utfresing ved innføring av dp 
CLiQ

• kombinasjon av mekaniske dp-sylindre og elektro-
mekaniske dp CLiQ-sylindre i samme låssystem

• tidsfunksjon
• eget nøkkeladministrasjonsprogram; SnAP, der kunden 

selv kan programmere sine dp CLiQ nøkler inn og ut av 
sylindrene ved nøkler på avveie

• leveres nå også som TrioVing Solo, et forenklet konsept for 
små bedrifter og boliger.

CLIQ-konseptet fra 
TrioVing a.s forbedret 
og modernisert!

FG-godkjent motorlås 
for smalprofildører 
fra  møller undall As
Møller Undall AS kan nå presentere motorlås 5328 med hake-
reile for 
innvendige og utvendige smalprofildører hvor styring 
med adgangskontroll eller annen fjernkontroll er ønskelig.
 
Motorlåsen leveres med sluttstykke inkludert magnet og
passer i utfresing for lås MU13787.
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OPTIKA
optika er en helt ny maskin fra Silca for å 
lese nøkkelprofiler. Den måler nøkkelens 
lengde og leser av profilen, resultatet får 
du på bare 3 sekunder! i tillegg til å lese 
sylinderemner vil du med optika også 
lese sidefreste nøkler og tilholdernøkler. 
optika kan også lese stifthøydene på 
sylindernøkler. Ved å først lese av 
originalnøkkel og deretter kopiert nøkkel, 
får du straks svar på om nøkkel file-
maskinen er bra nok kalibrert. optika kan 
brukes ”standalone” med over 10.000 
emner i databasen eller integrert med 
Silca Software.

TRAnsPOndeR
Silca introduserte tidligere i år, som første 
i verden, mulighet for å kopiere 
startsperrenøkler med Texas og Texas 
Crypto transponder. nå har Silca kommet 
enda ett skritt videre og introduserer 
muligheten for å kopiere også Philips 
Crypto iD42! Philips Crypto med iD42 
finner du på noen modeller fra VW og 
Seat, samt Ford galaxy. oppdateringen 
kan installeres på Silca rW4 og FastCopy, 
og den er gratis for våre kunder.

bRAVO W-mAX
Bravo-serien til Silca har vært en stor suksess innen nøkkelfilemaskiner for 
låsesmedene. nå kommer det en ny modell i familien, Bravo W-Max,. Bravo 
W-Max leveres som standard med hardmetallfres, motor med dobbelt så stor 
hastighet og digitalt display for kalibrering. 
Bravo W-Max har følgende fordeler: Filer ferdig nøkkelen på første drag, 
betydelig redusert støy under filing, lang levetid på fresen.

GRAVeRInGssKILTeR
Silca har nå tatt frem en serie skilter 
for gravering med eTA graverings-
maskin eller andre graveringsmaskiner. 
Skilt serien inneholder en rekke 
plastskilt i mange størrelser og farger, 
plast plater for tilkapping samt 
messing skilt.
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Id-Kort 
byggeplass

TrioVing har valgt å gå et skritt lenger i 
å gjøre seg kjent i sluttbrukermarkedet. 
De har lenge forsøkt å få fram budskapet 
«Bytt Lås når Du Bytter Bolig» via flere 
kanaler. Men nå «har de tatt det helt 
ut» og investert i en reklamefilm på 
TV2. Dette er en 30 sekunders «snutt» 
som gikk flere ganger i døgnet en uke 
midt i juni. 

Temaet var at «fler enn du tror kan ha 
nøkkel til døra di» og filmen har en 
informativ form. Tidspunktet var med 
tanke på sommerferien og at en bør 
sikre seg før en drar på ferie. 
«reklamesnutten» ender med en 

oppfordring om å oppsøke for-
handlerne. 

TrioVing nevner også et annet tiltak 
som kom omtrent samtidig. «Postens 
Flytteservice» er et tilbud fra Posten 
norge om å melde adresseforandring 
på internett. gjør man dette, 
responderer  Posten  med det samme 
budskapet: «Bytt Lås når Du Bytter 
Bolig». Publikum blir da henvist videre 
til TrioVing sine nettsider.

For begge kampanjer hadde/har www.
trioving.no et eget oppslag, der 
publikum bl.a. kan få hjelp til å beskrive 

hvilken lås en har på døren for lettere å 
kommunisere behovet i butikken. 

reklamesnutten og en del av TrioVings 
marketingmateriell hadde som en 
slags «teaser»  TrioVing TrenD. Dette 
betyr ikke at en forventet at kun denne 
låsen ble solgt under kampanjen - om 
butikkbesøket endte med en annen lås 
eller ny sylinder ved nøkler på avveie, 
var jo det også interessant.

TrioVings ambisjon er at «Bytt Lås når 
Du Bytter Bolig» blir en selvfølge; 
nesten som å bytte navnskilt...

Vi har sakset følgende fra en pressemelding Møller Undall sendte ut 12.juni.
Møller Undall AS har pr. 12. juni kjøpt samtlige aksjer i Alarm & Låsservice 
rolf A.Hemer AS.
Alarm & Låsservice rolf A.Hemer AS ble etablert i 1978, og holder til i 
Theresesgate 14B i oslo og er medlem av Foreningen norske Låsesmeder,og 
en Mesterbedrift, samt en av oslo`s eldste i bransjen.
i tillegg til låsesmedvirksomheten, har selskapet sin spesialitet på 
dørtelefoner, TV overvåking samt store kunnskaper på svakstrøm generelt. 

TV2 -reklame fra TrioVing

møller undall As 
kjøper Alarm & 
Låsservice  
Rolf A.Hemer As

Som sikkert mange av dere vet 
er det nå påbudt med iD-kort 
på byggeplasser.

gå inn på denne linken for mer 
informasjon:
http://www.bedin.no/php/d_emneside/cf/
hApp_101/hPKey_2606/hParent_0/
hDKey_1
 
norsik utsteder iD-kort for Bygge- og 
Anleggsnæringen på vegne av Arbeids-
tilsynet. Her kan du registrere deg som 
bestiller og bestille iD-kort.
norsik tilbyr også tjenester koblet til 
iD-kortet som effektiviserer din virk-
somhet og arbeidsdag. Koding av magnet-
stripe og integrasjon mot time registrering 
er noe av det som tilbys. informa sjon om 
disse og andre tilleggs tjenester finner du 
på disse sidene. https://www.norsik.no/
byggekort/

http://www.bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_2606/hParent_0/hDKey_1
http://www.bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_2606/hParent_0/hDKey_1
http://www.bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_2606/hParent_0/hDKey_1
https://www.norsik.no/byggekort/
https://www.norsik.no/byggekort/


Fra komponent til løsning

Kunnskap, kompetanse og kvalitet er begrep som har kjennetegnet DORMA i over 100 år. Kunnskap og 
kompetanse gjennom våre medarbeidere som alle er eksperter på sine områder som f. eks Trond Wang 
produktsjef for STA avdelingen. Kvalitet gjennom innovative løsninger og strenge kvalitetstester på 
DORMAs tekniske testsenter i Ennepetal, Tyskland. Dette garanterer produkter som vi er stolte over.
Vi har løsninger for døren uansett om den er til kontorer, butikker, private hjem eller offentlige bygninger 
som for eksempel sykehus. DORMA – din løsning til døren!

DORMA Norge AS • Alfasetveien 1 • 0668 Oslo
Telefon 23 17 68 00 • Fax 23 17 68 01 • dormanorge@dorma.no • www.dorma.no

Dørteknikk Automatikk Glassbeslag
Sikkerhet- og  

rømningsbeslag
Mobile vegger Lås og Beslag

DORMA går fra å 
være en leverandør  
av komponenter til  
en leverandør av  
løsninger

DORMA_210x297_NO.indd   1 2008-06-24   09:13:00
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Låskassene ser ved første øyekast lik ut som konkurrentenes, 
men har helt egne og patenterte løsninger. noen eksempler 
på våre låskasser: 
• Flere funksjoner i en og samme låskasse.  

Dette vil ha betydning på bl.a. lagerhold. 
• erstatter de fleste låser på markedet uten ekstra 

inngrep i dør
• nøkkelvridning i reilens bevegelsesretning 
• Forsterkning i låskasse hindrer sammenklemming ved 

sylinder montering
• Vriderfalle og reileposisjon som i SiS modullås
• Herdet falle og reile med nikkel legering bidrar til lav 

friksjon ved lukking
• Dørvrideren står i horisontal stilling ved lukket dør
• Forkrommet matt låsstolpe
• Leveres med skruer for tre- og metalldører

dORmA har nå lansert sin nye produkt-
portefølje innenfor lås og beslag. 

DorMA har i tillegg til de mest vanlige dørvridere og beslag, 
også tatt frem nye produkter med helt nytt design og 
overflate. 

DorMA sine patenterte låsesystemer kan beregnes av vår 
system avdeling i oslo og/eller av en låsesmed på egen 
låsesmed profil.
DorMA sitt låssystem er integrert mot programvaren 
KeyDesign/DoorDesign og er innlagt i programvare mot 
nøkkel maskiner som f. eks Silca og Key Line. 
DorMA  har også standardsylindere på ”508 profil”, men kan 
også levere Svensk (oFg) og Finsk standard.  
Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.

noe av det viktigste for DorMA er at kvaliteten på våre produkter er god. Alle produkter må oppfylle DorMAs 
kvalitetsstandard og gjennomgå omfattende tester i eget testlaboratorium i Tyskland. Vi er derfor trygge på at produktene 
holder mål når DorMA-logoen er preget på produktene. 
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Da vores nuværende medarbejder Henning Hugger har valgt 
at søge nye udfordringer uden for koncernen, søger vi en ny 
regional Salgschef i Norge, som får det samlede ansvar for 
salget af både produkterne fra Randi samt de øvrige produkter 
fra vores søsterfirmaer inden for Ingersoll Rand Security 
Technologies

Dine kvalifikationer
Brancheerfaring (min. 5 års)•	
Erfaring med salg til låsesmede•	
Udadvendt og god til at skabe relationer•	
Højt energiniveau og vedholdende•	
Ansvarsbevidst og i stand til selv at administrere tid og •	
indsats
Dokumenterede gode salgsresultater•	
Være i stand til at kommunikere •	 på engelsk 
(koncernsprog)

Om stillingen
Der er tale om en selvstændig og udfordrende stilling i en 
anerkendt og verdensomspændende koncern. 

Dine primære arbejdsopgaver vil være opsøgende salg, ved
ligeholdelse af eksisterende kundeportefølje, udvikling af for
handlere, produktpræsentation samt teknisk rådgivning. Det 
forventes desuden, at du i forhold til de eksisterende kunder 
evner at udvikle relationerne og samarbejdet med henblik 
på at øge omsætningen og kendskabet til virksomhedens 
produkter.
Det er et meget selvstændigt område, du bliver ansvarlig for, 
hvor du i samarbejde med ledelsen i Danmark sætter retningen 
for indsatsen. 

Vi tilbyder
… en spændende og udfordrende stilling i et særdeles 
velkonsolideret firma, der er en del af en verdensomspændende 
koncern. For den rette person er der store muligheder 
for personlig udvikling og succes. Ansættelsesvilkårene 
forhandles individuelt på et attraktivt niveau.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse 
til Salgschef Carsten Møller på telefon +45 87123508 eller 
via email: carsten_moeller@eu.irco.com.

Regional salgschef i Norge

Ingersoll Rand Security Technologies A/S producerer og sælger, udover Randi 
dørgreb, en lang række mekaniske og elektronisk produkter til bygge og 
låsebranchen. Virksomheden er en del af en global koncern med ca. 64.000 
ansatte og en omsætning på 18 mia. dollars. Den danske del af virksomheden 
har hovedkontor i Randers. Se mere på www.randi.dk eller www.irco.com.

er et nytt konsept som er etablert med egen butikk, montørenhet, konsulenter og låsesmedvirksomhet på Sandvika Storsenter.  
Selskapet som står bak konseptet har vært etablert i bransjen i over 20 år. trygge rom konseptet har vært vellykket. Flere har vist 
interesse for å bli medlem i kjeden. Kjeden skal ha en kombinasjon av både egeneide og franchisebaserte etableringer og har 
planer om å etablere ca. 35 enheter i Norge i løpet av 4-5 år.

    

 

Ta kontakt med Svein Inge Myhre på tlf 900 22 600 eller e-post sim@tryggerom.no , eller Rune Fossumstuen på tlf 
977 01 535 eller e-post rfo@tryggerom.no og vi vil fortelle deg mer om dine muligheter i trygge rom kjeden.

søker franchisetagere
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AV dAG eRIK GRøTnæs

– Jeg må si det er et paradoks at vi her i 
landet investerer i boligalarmer og sikker
hets tiltak som aldri før, men knapt nok 
noen tenker på å skifte låser i døra når 
man investerer i ny bolig, sier Arve Haug, 
fagsjef FGinnbrudd ved Finansnæringens 
Hovedorganisasjon. 
Bjørn Ørnung, pressesjef i Foreningen 
Norske Låsesmeder (NL) er også forundret 
over nordmenn.
– Når man gjør en millioninvestering blir 
man kanskje litt blind på det enkleste. For 
en tusenlapp har du straks oppgradert 
sikker heten betraktelig i boligen din, for
teller Ørnung.

VæR beVIssT PÅ PIRATKOPIeRInG
– Selv om du er første eier av en bolig, skal 
du også være på vakt. Man vet ikke hvem 
som har hatt tilgang til nøkler til den 
sylinderen som er i døren din før du over
tar leiligheten, sier Ørnung.
Samtidig bør man være bevisst på hva som 
er forsikringsgodkjente låstyper. 
– Man må skille mellom sylinderlåser med 
åpne og sperrede profiler. De med sperrede 
profiler distribueres kontrollert av 
låsprodusenten og kun til låsesmedfirmaer 
med særskilt avtale om dette, forteller 
Ørnung. 
– Likevel vet man at noen av disse med 
sperrede profiler er i handelen og gjør det 
mulig for uvedkommende å få filt en 
nøkkel til døren. Ifølge Ørnung er faren 
ved dette flere. Blant annet at nøkkelen vil 
kunne åpne flere dører enn det den opp
rinnelig er konstruert til. Dette på grunn 
av at nøkkelemnets piratkopi ikke er helt 

Mens vi investerer i bolig-
alarmer som aldri før er det få 
som tenker på låsen i døra. 

sikkerheten 
i vranglås?

identisk den originale nøkkelen, og dermed 
vil kunne passe inn i andre profiler. For å 
øke sikkerheten mot dette anbefaler NL at 
sylinder låsen/ låssystemer leveres med 
patenterte sylinder/nøkkelprofiler. Industri
ell kopiering av slike nøkkelemner er for
budt, så lenge patentet er gyldig.
– Vi anbefaler å tenke nøye gjennom hva 
slags låser man velger, og i hvert fall skifter 
til forsikringsgodkjente låser, avslutter 
Ørnung.
FGlåser har blant annet krav om dobbelt 
sylinder, det vil si sylinder både på utsiden 
og innsiden av døren. På inngangsdører til 
bolig kan slike låser leveres med avtagbar 
knapp innvendig, som kan taes ut når man 
forlater boligen, slik at låsen får sin 
FGfunksjon.

LeTT Å GÅ I FeLLA
– Vi er interessert i at folk sikrer seg best 
mulig. Det er best for alle parter, men jeg 
frykter at det er store mørketall i forhold til 
hvor mange som ikke bytter lås på boligen, 
eller koder den om, sier Arve Haug.
– Man kan enkelt kjøpe en lås og skifte 
den selv, det er det mange som kan få til. 
Allikevel kan det være fornuftig å benytte 
en fagmann for å være sikker på at låsen 
monteres riktig, forteller Ørnung.
– Det er slettes ikke enkelt å få til slutt
stykket på sylinderlåsen eller at brønnskruen 
står i rett vinkel slik at det blir vanskelig å 
bryte gjennom låsen med brekkjern. Dette 
er grunnen til at man bør ha en låsesmed 
for at alt skal være godkjent montert, sier 
han. 



Godkjente firmaer pr. 1. auGust 2008
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ALTA
Thermoglass AS
Betongvn. 1, Pb. 2046 Elvebakken 9507 Alta
Tlf. 78 44 36 80. Fax 78 44 36 99

ARENDAL
Arve Karlsen
Pb. 1630, 4857 Arendal
Tlf. 37 02 63 80. Fax 37 09 82 40

ASKER
Låsservice AS
Billingstadsletta 14, Pb. 293, 1396 Nesbru  
Tlf. 66 77 81 00  Fax 66 77 81 01

BERGEN
Bergen Låsservice AS
Litleåsvn. 2, Pb. 227, 5871 Bergen
Tlf. 55 53 91 50 Fax 55 53 91 60

Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS
Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen
Tlf. 55 38 93 00. Fax 55 38 93 01

Møller Undall AS avd. Bergen
Kanalvn. 54, 5068 Bergen
Tlf: 55 20 74 80  Fax: 55 20 74 99

Låsservice A/S
Pb. 100 Rådal, 5857 Bergen
Tlf. 970 55 300. Fax 55 22 77 51

BODØ
Låssenteret Bodø AS
Bankgt. 9, 8005 Bodø
Tlf. 75 54 10 10. Fax 75 54 10 15

BÆRUM
trygge rom
Info-Rama, Sandviksvn. 184, 1337 Sandvika
Tlf. 67 80 80 80. Fax 67 80 80 90

DRAMMEN
Låsgruppen AS Drammen
Nedre Storgate 37, 3015 Drammen
Tlf. 32 80 98 00. Fax 32 80 98 50

Møller Undall AS
Hamborggt. 21, 3018 Drammen
Tlf. 32 20 23 00. Fax 32 89 05 60

ELVERUM
Lås & Sikring AS
Svartbekkvn. 85, 2411 Elverum
Tlf. 62 41 96 40. Fax 62 41 96 49

FREDRIKSTAD
Låsgruppen Fredrikstad AS
Stabburvn. 16,1662 Rolvsøy. 
Tlf. 69 33 91 60. Fax 69 33 91 70

GJØVIK
b&t Låsservice as
Kallerudsvingen 5, 2815 Gjøvik,
Tlf. 61 14 56 00. Fax 61 14 56 01

Låsemeden Gjøvik AS
Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik
Tlf. 61 17 50 30. Fax 61 17 44 22

HALDEN
Låsgruppen Fredrikstad, avd. Halden
Oscars gt. 1, 1771 Halden
Tlf. 69 18 78 58. Fax 69 18 78 59

HAMAR
b&t Låsservice as Hamar
Pb. 4013 Midtstranda, 2306 Hamar
Tlf. 62 55 34 00. Fax 62 55 34 01

HARSTAD
Låsservice Nor as
Mercurvn. 6, 9408 Harstad
Tlf. 77 00 19 20. Fax 77 00 19 21

HAUGESUND
Glass & Låsservice as
Karmsundgt. 176, 5527 Haugesund
Tlf. 52 73 95 00. Fax 52 73 95 18

Møller Undall AS avd. Haugesund
Rennesøygaten 12 
5537 Haugesund
Tlf:  52 75 44 00 Fax: 52 75 44 01

Optimera Industri A/S
Raglamyrvn. 11, 5536 Haugesund
Tlf. 52 71 31 55. Fax 52 71 32 05

HOKKSUND
Eiker Lås-service AS
Sundmoen Næringsområde
3301 Hokksund
Tlf. 32 75 50 90. Fax 32 75 50 91

HØNEFOSS
Brann & Låsservice
Hønengt. 25, 3513 Hønefoss
Tlf. 32 12 45 40. Fax 32 12 05 90

JESSHEIM
Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Holmstubben 3, 2052 Jessheim 
Tlf. 63 93 69 20. Fax 63 93 69 24

KONGSBERG
Byggsikkerhet A/S
Herman Foss gt. 3, 3611 Kongsberg
Tlf. 32 73 10 93  Fax 32 73 10 87

KONGSVINGER
Ingeborg Beslag & Låssystemer AS
Storgt. 2, 2212 Kongsvinger
Tlf. 62 82 31 50. Fax 62 82 31 54

KRAGERØ
Låsspesialisten Kragerø AS
P. A. Heuchsgate 12, 3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 11 76  Fax 35 99 12 76

KRISTIANSAND
Norlock AS, Lås & Nøkkel service
Rådhusgt. 55, P.b. 55 Posebyen
4661 Kristiansand
Tlf. 38 07 72 77. Fax 38 07 72 99

KRISTIANSUND
Norsk Låsservice AS
Industrivn. 13, 6517 Kristiansund
Tlf. 934 15 500  Fax 71 50 22 10

LARVIK
Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgt. 6, 3256 Larvik
Tlf. 33 13 93 93. Fax 33 19 93 99 

LILLEHAMMER
b&t Låsservice as
Korgvn. 33, 2609 Lillehammer
Tlf. 61 24 71 10. Fax 61 24 71 11

Låsesmeden AS
Industrigt. 13, 2605 LILLEHAMMER
Tlf. 61 05 23 20   Fax 61 05 23 19   

LILLESTRØM
Karl Jensen AS
Nittedalsgt. 12, 2000 Lillestrøm
Tlf. 63 89 22 30. Fax 63 80 05 70

LOFOTEN
Låseservice
Havnegt. 13, 8372 Gravdal
Tlf. 76 08 09 99  Fax 76 08 23 20

LØRENSKOG
Mester-lås Oslo AS
Lørenskogvn. 75, 1470 Lørenskog
tlf. 67 90 93 72  fax 67 90 47 96

MANDAL
Låsmontøren
Store Elvegt. 1 B, 4514 Mandal
Tlf.: 38 26 77 20  Fax: 38 26 77 21

MO I RANA
Nordland Lås & Sikkerhet AS
Midtre gate 4, 8624 Mo i Rana
Tlf. 75 15 45 55. Fax 75 15 45 56

MOLDE
Norsk Låsservice AS
Fannestrandvn. 55, 6415 Molde
Tlf. 93 41 55 00. Fax 71 25 17 99

MOSS
Lexow Låsservice AS
Jeløygt 8, 1532 Moss
Tlf. 69 20 60 80. Fax 69 20 60 81 

Låsgruppen AS, avd. Moss
Ekholtveien 114 1526 Moss
Tlf. 69 26 70 10  Fax: 69 26 90 70

MYSEN
Vakt Service Teknikk Østfold AS
Vandugbakken 7, 1850 Mysen
Tlf. 69 84 54 90. Fax 69 89 00 52

NAMSOS
Lås & Sikring AS
Abel Meyers gate 7, 7800 Namsos
Tlf. 74 21 68 80. Fax 74 21 68 81

NITTEDAL
Myhre Lås og Mekaniske Verksted as
Stasjonsvn. 70, 1482 Nittedal
Tlf. 67 07 30 10. Fax 67 07 30 20

ODDA
Glass & Låsservice AS
Bustetungt. 4, 5750 Odda
Tlf. 53 65 19 50. Fax 53 65 19 59

OSLO
Aker Lås og Nøkkel 
Brobekkveien 105, 0582 Oslo
Tlf. 07707 faks. 22 65 48 00

Alarm & Låsservice 
- Rolf A. Hemer AS
Thereses gt. 14 B, 0452 Oslo
Tlf. 23 23 29 80. Fax 22 38 00 89

Eiendomssikring AS
Strømsvn. 266, 0668 Oslo
Tlf. 23 28 81 00. Fax 22 32 55 20

Access Lås & NøkkelAS
Trondheimsveien 391, 0953 Oslo
Tlf. 22 82 00 50. Fax 22 82 00 59

Låsgruppen AS Oslo
Essendropsgt. 7, 0368 Oslo
Tlf. 22 95 58 00. Fax 22 95 58 10

Låshuset Larsens Eftf. AS
Dronningens gt. 32, 0154 Oslo
Tlf. 22 47 75 75. Fax 22 47 75 70

Låsmester 1 Oslo
Kjølberggt. 23, 0653 Oslo
Tlf. 22 70 90 90. Fax 22 70 90 80

Låsspesialisten AS
Grefsenvn. 15,0482 Oslo
Tlf. 22 22 88 88. Fax 22 22 78 78

Låssystemer A/S
Tvetenvn. 164, 0671 Oslo
Tlf. 22 27 26 80. Fax 22 27 99 44

Låsteknikk AS
Stensbergt. 20, 0170 Oslo
Tlf. 22 11 22 73 Fax. 22 11 22 74

Morten´s Låsservice
Rugveien 15, 0679 Oslo
Tlf. 22 26 36 82. Fax. 22 26 38 32

Møller Undall AS
Tvetenvn. 152, 0671 Oslo
Tlf. 22 75 90 60. Fax 22 75 90 70

Norsk Nøkkelservice A/S
Sinsenvn. 4, 0572 Oslo
Tlf. 22 04 07 50. Fax 22 04 07 97

Oslo Lås og Nøkkelfix AS
Jens Bjelkes gt. 37, 0578 Oslo
Tlf. 22 68 15 88. Fax 22 68 05 25

R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice
Bernt Ankers gt. 4,0183 Oslo
Tlf. 22 20 12 31. Fax 22 20 20 17

Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S
Neuberggt. 21, 0367 Oslo
Tlf. 22 60 60 60. Fax 22 60 60 60

Vakt Service Alarm & Lås AS
Nydalsveien 15, 0484 OSLO
Tlf. 22 70 80 00  Fax 22 70 80 99 

Vrio Lås & Nøkkel A/S
Chr. Krohgs gt. 2, 0186 Oslo
Tlf. 22 17 77 00. Fax 22 17 88 00

PORSGRUNN
Brann- og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn
Tlf. 35 55 46 33. Fax 35 55 30 30

RISØR
Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken, 4993 Sundebru
Tlf. 37 15 83 84  Fax 37 15 86 07  

SANDEFJORD
Lås & Prosjektservice AS
Raveien 224, 3242 Sandefjord
Tlf. 33 43 00 30. Fax 33 43 00 35

Låsgruppen AS, Sandefjord
Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord
Tlf. 33 42 87 20. Fax 33 46 10 26

SANDNES
Optimera Industri AS
Stavangervn. 36, 4313 Sandnes
Tlf. 51 68 60 70. Fax 51 68 60 71
Døgnservice: 934 08 778

SARPSBORG
Vakt Service Teknikk Østfold AS
Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg
Tlf. 69 11 44 00 Fax. 69 11 44 01

Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg
Tlf./fax 69 15 47 05

SKI
Follo Lås og Glass-sikring AS
Jernbaneveien 2, 1400 Ski
Tlf. 64 87 69 70. Fax 64 87 71 11

SKIEN
Lås og Beslag AS
Ulefossveien 40, 3730 SKIEN
Tlf. 35 52 79 90  Fax 35 52 79 91

Låshuset AS
Grimsøy Plass 7, 3730 Skien
Tlf. 35 53 35 00. Fax 35 53 35 02

SOLA 
Låsesmedmester Hveding AS  
Postboks 240, 4097 SOLA
Tlf. 91 63 04 98. Fax 51 65 77 13   

STAVANGER
Låsgruppen Stavanger AS
Forusbeen 80, 4033 Stavanger
Tlf. 51 95 12 80. Fax 51 95 12 81

Marvik Service AS
Fritjof Nansensvei 45, 4019 Stavanger
Tlf. 51 84 90 50. Fax 51 84 90 51

Stavanger Låsservice
Zetlitzvn. 2, 4017 Stavanger
Tlf. 51 82 88 50. Fax 51 82 88 59

STEINKJER
Følstad & Jørgensen A/S
Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer
Tlf. 74 15 05 50. Fax 74 15 05 60

STORD
Glass og Låsservice AS
Vabakkjen 6, 5411 Stord
Tlf. 53 40 98 70 Fax. 53 40 98 79

STRØMMEN
Romerike Lås-Service
Strømsvn. 48/50, 2010 Strømmen
Tlf. 63 81 01 01. Fax 63 80 20 54

TROMSØ
Låsgruppen Tromsø AS
Tromsdalen Næringspark
Tromsøysundveien 16/18
9020 Tromsdalen
Tlf. 77 60 77 20.  Fax 77 60 77 21

Møller Undall AS avd. Tromsø
Storgt. 110, 9008 Tromsø
Tlf. 77 68 05 22. Fax 77 68 82 83

TRONDHEIM
Beslag-Consult A/S
Industrivn. 57, 7484 Trondheim
Tlf. 72 89 67 60. Fax 72 89 67 61

Låsgruppen Trondheim AS
Olav Tryggvasonsgt. 30, 7011 T rondheim
Tlf. 73 80 65 50. Fax 73 80 65 70

Møller Undall AS, avd. Trondheim
Ingvald Ystgaardsvei 23
7457 Trondheim
Tlf.: 73 89 30 00. Fax: 73 89 30 01

SystemSikring A/S
Klæbuvn. 138, 7031 Trondheim
Tlf. 73 82 07 30. Fax 73 94 53 10

TØNSBERG
Vakt Service Teknikk Vestfold AS. 
Kilengt. 10, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 00 34 80. Fax 33 00 34 81

VERDAL
P. A. Elektro AS
Asbjørnsens gt. 1, 7650 Verdal
Tlf. 74 07 30 40. Fax 74 07 30 41

ÅLESUND
Låsservice Ålesund AS
Røysegt.8 B, 6003 Ålesund
Tlf. 70 16 10 90 faks 70 16 10 91
 
Møre Beslag A/S
Brusdals vn. 169, Pb. 7707, 6022 Ålesund
Tlf. 70 15 80 00. Fax 70 15 80 01
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Samarbeidspartnere har valgt å 
støtte NL for å anerkjenne det 
aktive arbeid foreningen gjør for å 
  fremme interessen for gode fysiske 
 sikring stiltak, og dens opplæring 
og infor masjon til sine medlemmer 
om riktig  bruk og montering av 
utstyr og materiell.

sIKKeRHeTsgrossisten
.RENAG.BRATZ.MØNSTER.

JubILAnTeR
Vi gratulerer nL medlemmer

50 ÅR
Frank Nordengen 14.06.1958
Roy Aspelund 23.08.1958
Bjørn Åge Nilsen 04.09.1958

I mai var det opptaksprøver i foreningen og vi 
har nå fått 3 nye medlemmer.

Velkommen til:
Eirik Larsen fra System Sikring AS i Trondheim
Ole Joar Weggersen fra Brann og Låsservice AS på 
Hønefoss
Paul Espen Bakken fra Stavanger Låsservice AS

nye medLemmeR 
I FORenInGen 
nORsKe LÅsesmedeR

Eirik Larsen Ole Joar 
Weggersen

OsLO LÅs OG 
nøKKeLFIX As
Søker låsmontør
Se annonse på www.nl-lasesmed.no

Steinkjer Videregående skole og foreningen Norske Låsesmeder 
har inngått et spennende samarbeid, gå inn på våre hjemmesider
www.nl-lasesmed.no og les mer om veien til svennebrev.

nyHeT FOR 
LæRLInGeR
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Skreddersydde låsesystem

Sikkerhet i låssammenheng er ytterst viktig, og basis i alle låsesystem er å ha kontroll; uten  
kontroll ingen sikkerhet. 
Det gjelder å vite hvilke nøkler som kan utleveres og til hvem, samtidig må man vite at de  
passer. Det er behov for et gjennomtenkt låsesystem som håndterer endringer i bygninger. 
DORMA har låsesystem for alle brukere, fra enkle sylindere til flere tusen som kan anpasses  
fra hjemmemiljø til store foretak og industrier. Mulighetene er uendelige!

DORMA Norge AS • Alfasetveien 1 • 0668 Oslo
Telefon 23 17 68 00 • Fax 23 17 68 01 • dormanorge@dorma.no • www.dorma.no

Dørteknikk Automatikk Glassbeslag
Sikkerhet- og  

rømningsbeslag
Mobile vegger Lås og Beslag

DORMAs profe-
sjonelle låsesystem 
tilpasses alle behov 
med optimal  
funksjon.
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