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Norske Låsesmeder  
formannen har ordet

1/13

Låsesmedtreff på Lillehammer ble nok en gang en  suksess!
Takk til instruktører, utstillere, administrasjon og kurskomite 
for et flott gjennomført arrangement!

NSM opplyser at hacking av data og innbrudd via data 
er av stort omfang og at norske bedrifter kan ha mistet 
kontrakter i 100 millionersklassen. Dette er skremmende og 
nytt. Dette er en ny måte å gjennomføre innbrudd på som 
ikke var tema for ti år siden. Det betyr at vi må revurdere 
vårt syn på trusler når vi foretar risikoanalyser for bedrifter 
og private. Datainnbrudd skjer oftest via nettet, men ofte 
er det også fysisk stjålet en PC, disk eller minnebrikke. 
Kriminelle setter også opp routere og nettverk på offent-
lige plasser, spesielt flyplasser og konferansehoteller for 
å få oss til å bruke deres WiFi nett helt gratis. Slik får de 
tak i ditt brukernavn og passord. Dette gir i sin tur tilgang 
i bedriftens datanettverk eller dine private facebooksider. 
NL har hatt stor fokus på datasikkerhet det siste året og 
vi vil fortsette med dette også fremover. Gå våre kurs på 
 Lillehammer!

Hyperkriminelle tyver kommer tilbake straks de er utvist 
fra landet og transportert hjem. Den typiske kriminelle 
blir tatt, utvist, kommer tilbake med nytt pass og fortset-
ter innbrudds - raidene like etterpå. Han kjører rundt i en 

stjålet bil og renser boliger midt på natta mens folk sover 
og hos bedrifter midt på dagen. Dette er jo ikke nytt, men 
vi må være klar over at verden er slik og at vi også legger 
det inn som parameter når vi foretar risikovurderinger. Det 
er NL - låsesmedens oppgave å forhindre at slik skjer hos 
våre kunder. Prinsippet «vanskeligere enn hos naboen» er 
kanskje kynisk, men det er slik det er. 

Rekrutteringen til faget vårt har flatet ut i en tid der vi sårt 
trenger flere hender. Våre gode leverandører har i horison-
ten en jevn vekst. Denne veksten har vært relativt stor i de 
senere år og den vil ikke avta etter det solemerkene sier i 
dag.  En forutsetning for at veksten kan fortsette er at det 
finnes nok flinke hender til å installere alt utstyret som ligger 
i veksttallene. Vi vil derfor fra NL sin side bruke dette året 
på rekruttering og utdanningsmuligheter for låsesmeder. 
Dette må være en felles innsats fra alle involverte i bransjen 
og jeg håper alle kjenner sin besøkelsestid og gir sitt bidrag 
for å styrke bransjen vår i årene som kommer. Dette er 
tema på årets årsmøte og vi vil der drøfte ideer og tanker 
for hvordan dette best kan gjøres.

Velkommen til årsmøte lørdag 20. april! 

Knut Kildahl

Knut	KildaHl,
FoRMANN
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årets	låsesmedtreff	besto	av	20	ut
stillere hvorav fire var nye på parketten 
inne	i	kongressalen	på	radisson	Blu	
 Lillehammer Hotell som huset foreningen 
for fjerde gang i år. 420 personer deltok.

I løpet av 48 timer ble årets messe rigget 
opp og tatt ned igjen.
Her kan du se bildene av de som var 
representert på messen.

Låsesmedtreffet 18-20. januar 2013..

Hektiske dager 
på Lillehammer

OPP OG NED: Det er ikke mange timene messen får stå. Her er utstillerne i gang med ned rigging lørdag ettermiddag, etter å ha vært åpen noen hektiske 
timer. Det er mye jobb bak i kulissene.  Reklameconsult startet å rigge allerede torsdag kveld før leverandørene tok over og fikk sitt på plass fredag. Dette 
foregikk helt frem til messen åpnet lørdag formiddag. I det messen stengte lørdag ettermiddag var arbeidet med ned rigging i gang. Dette arbeidet ble 
avsluttet søndag.
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Markedsføres i Norge av TrioVing a.s

Velg dørlukker DC700 -minste motstands vei.

Åpningsmotstand og lukkekraft  
skal ikke være grunn for å måtte  

bygge muskler!



Smånyheter: Sett og hørt på messen

HOLDER PÅ TRADISJONER
Sammen med Teletec Connect, Fossafe/Finn Clausen og  Würth 
bilinnredning var Låsesmedmester BE Hveding én av de nye 
 bekjentskapene på årets messe, som forøvrig besto av 20 utstillere.

–    Kom her, ber Bård Eilif Hveding da Låsesmeden sklir forbi hans 
tilmålte kvadratmetere. Det tidligere styremedlemmet i foreningen 
forteller at han har brukt mye penger for å bli representert på mes-
sen. Hveding vil derfor gjerne vise seg frem litt for  Låsesmedens 
utsendte.  Klart han får det.  

VRIR DET TIL
Hveding har spesialisert seg på dørvridere - og har med seg et 
representativt utvalg som henger rundt på veggene i ene enden 
av messeområdet.   
 
Det oser kvalitet og ikke minst tradisjon av utstillingen.
- Jeg er vel litt gal som holder på med dette. Men vi skal bevise at 
det går an å overleve på levering av god kvalitet, sier han.  

«Med lang fartstid i låsesmedfaget, samt en levende interesse 
for lås, beslag, byggeskikk og stilhistorie, har vi bygget opp en 
solid kunnskap og kompetanse. Vi importerer varer, og har egen 
produksjon med eget merkevarenavn som vi selger til både slutt-
brukere og til utvalgte forhandlere», skriver de på sin hjemmeside.

Hveding & co. legger ikke skjul på at de er fornøyd med deltagel-
sen i den omfattende restaureringen av St.Petri i Stavanger. Der 
ble låser og beslag renovert, og en del ble også laget nytt.

Under forundersøkelsene på arbeidene med St. Petri ble det 
avdekket at de aller fleste vriderne på ytterskallet ikke var opprin-
nelige. Men det ble funnet, godt slitte, innvendig- og én utvendig 
vrider som man antar sto i kirken da den var ny. Det skal nå være 
laget en ny vriderserie til kirken. Noen av disse vil komme som 
standardvare, forteller Hveding på sin hjemmeside.
-  Det er vi som gjenskaper og ivaretar norsk beslaghistorie,  
sier Hveding.

TRADISJONSBÆRER: Bård Eilif Hveding holder på tradisjonene i 
faget.  ALLE FOTO: GEIR OLSEN

SE HER A´ PER: Rune Orderud hos Assa Abloy prøver å overbevise 
Per Bugten fra Låshuset Larsen. Han er litt skeptisk til mekanismer 
som avhenger av elektronikk. Det kan jo gå i stå – og da....

Markedsføres i Norge av TrioVing a.s

Velg dørlukker DC700 -minste motstands vei.

Åpningsmotstand og lukkekraft  
skal ikke være grunn for å måtte  

bygge muskler! NYE FJES: Finn Clausen Arkivsystemer og Fossafe var blant de nye 
på årets messe.

DRØMMEBIL: Würth kjørte på med å vise en ferdig innredet service
bil. Den ble nok siklet på.
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Av GeiR OLseNMange husker kanskje briten  Martin 
Newtons magaplask under ELF 
 kongressen på Lillehammer i fjor. Hans 
forsøk på å åpne Rosengren- safen fikk 
en brå slutt  etter 35.  minutter. Da sa 
det «pling» og forsøket måtte avbrytes. 
Safen var for «safe».
- Jeg kommer til å få den opp. Men det 
vil ta så lang tid at det ikke er noe  poeng 
i at folk skal sitte å se på, sa Newton til 
 Låsesmeden den gang.

FULLFØRTE MED FIL
Etter å ha vært stablet bort, ble den plukket frem igjen i 
 forbindelse med kurset «Åpning av safe etter innbruddsforsøk» 
under årets låsesmedtreff på Lillehammer.
En halv time tok det - så var pengeskapet åpnet.

- He he, dette gikk jo veldig greit, sa en tydelig kry Christian 
 Ringnes. Han avholdt sitt første kurs for anledningen og var minst 
like lettet som kursveteranen Odd Ulleberg.

De to smilte fra øre til øre - som to smågutter på epleslang.

- Han engelskmannen hadde verktøy til 40 000 kroner. Det hjalp 
lite... Vi brukte en ståltrådbeta til to kroner, sa de og smilte lurt 
mot den åpnede safen.

Markedsføres i Norge av TrioVing a.s

Justerbar lukkekraft EN 3-6

Dørbredde opp til 1400 mm

Brann- og røyk-klassifisert dør Ja

Dørens slagretning Venstre/høyrehengslet

Lukkehastighet Justerbar mellom  170°- 0°

Endeslagshastighet Justerbar mellom  15°- 0°

Åpningsbrems Justerbar over 75°

Åpningsvinkel hengselside Ca 170°

Åpningsvinkel ikke-hengselside Ca 120°

Vekt 2.7 kg

Høyde 64 mm

Dybde 57 mm

Lengde 270 mm

Teknologi Kamskive

Sertifisert i samsvar med EN 1154

Oppfyller kravene til DIN 18040

CE merket Ja

Tekniske spesifikasjoner:

Fakta:

Velg dørlukker DC700
-minste motstands vei.

•	 Mer	enn	40	%	fall	av	åpningsmotstanden	i	åpningsretningen
•	 Høydejusterbar	aksling	0-14	millimeter
•	 Kan	leveres	med	180	graders	åpning
•	 Samme	modell	kan	benyttes	på	hengselside	og	karmside
•	 Samme	modell	kan	benyttes	med	koordinator	for	2-fløyet	dør
•	 Godkjent	for	branndører	i	henhold	til	EN	1154
•	 Tåler	enhver	sammenligning	med	alt	av	konkurrerende	dørlukkere										
 – uansett krav og standard.

Kurs under låsesmed-
treff på Lillehammer



KAMERAOVERVÅKING: Kursholder Thomas Sommerfryd innførte 
denne gjengen i Grunnkurs Kameraovervåking under treffet på 
 Lillehammer.

ÅPNINGSTEKNIKK: Kursleder Bjørn Harald Hagen(sittende) for
klarte, mens de «låsningsorienterte» elevene Vegard Bratli, Remy 
Bredesen, Magnus Thveten og Martin Lund fulgte interessert med.  

Postkassesystemer til ethvert behov - valget er ditt!

Stansefabrikken Products AS
Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.postkasse.no

Sandbergline ROBUST
Norges desidert mest benyttede postkasse i blokker og bygårder!

Dansk design
Tidløst med flere funksjoner. Finn postkassen som kler deg og huset ditt!

ÅPNET SAFEN: Avsluttet jobben på 30 minutter  Kursleder Christian Ringnes og makker Odd Ulleberg fullførte det den profesjonelle skapåpneren 
Martin Newton ikke lyktes med i fjor.  ALLE FOTO: GEIR OLSEN
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Hviiin-smaking
Damene ler godt og høyt under låsesmedtreffet på Lillehammer. Vinsmaking er 
blitt en lystig tradisjon.

TØY OG GØY
Vinkjenner Jon Lunke er som vanlig villig til å dele sine erfaringer.
Hans kjennemerke – SMILET - ville neppe vært bredere om han 
skulle selge støvsugere. Målet er at deltakerne skal lære litt – og 
samtidig få en opplevelse fylt av latter.
- Det er viktig å varme opp og tøye ut, starter han med så fort 
damene er benket rundt bordene.
Latteren skjøt fart. Dermed var de ferdig oppvarmet. 

LATTER ER SMITTSOMT
- Jeg synes det er viktig med god stemning. Vin er gøy. Vi kan 
ikke ta det for seriøst - ikke i slike settinger. Her bør det være 
latter, skjemt og moro, sier Jon Lunke som regnes blant vetera-
nene i restaurantbransjen. Et av hans varemerker er den meget 
smittende latteren med særs kort inkubasjonstid. Mange har ledd 
både av- og med den humørspredende  gudbrandsdølen opp 
gjennom årene. 

FOR LEDSAGERNE
Vinsmakingen, som først og fremst er myntet på ledsagerne 
 under låsesmedtreffet, er blitt en kjærkommen tradisjon. 
- Det var så morsomt. Utrolig flott opplegg og for en artig type. 
Masse kunnskap og godt humør, skrøt ledsager Anne Sterri til 
Låsesmeden etter vinsmakingen i fjor.

Årets kull var heller ikke vonde å be. Mange av hadde tydeligvis 
vært borti Jon tidligere. Det lå forventninger i luften. Jon og hans 
assistent Silje Åteigen var klare til å innfri. 

NYE BEKJENTSKAPER
- Formålet er at deltakerne kan få smake viner de ikke kjenner fra 
før. Og så ønsker vi at de skal få litt kunnskap om vin i sammen-
heng med mat. De bør lære å skille mellom hva som passer – og 
hva som ikke passer - til det man har tenkt å servere. Det holder 
ikke lenger å bare finne en vin man synes er god. 
Den bør harmonere med hva man serverer  av mat, sier Lunke.
Derfor bør man vite hva man skal servere før man går til innkjøp av 
drikke til maten, hinter han.  

FRISK START
Denne lørdag ettermiddagen åpnet med en musserende.  En frisk 
italiener. Prosecco.
- Det er viktig å komme i stemning med en gang. Derfor pleier vi 
gjerne å starte med litt musserende vin. Da kommer praten i gang 
rundt bordet, smiler Jon. Og har tydelig rett i det. 

Stemningen tar seg raskt opp, og latteren sitter løst mens itali-
eneren glir ned gjennom ganene - i små sipper. Dagens debutant 
faller i smak. 

VIN TIL MAT
eller omvendt...

Så vil Silje at vi også skal smake vinen med litt mat. Et fat Sashimi 
blir satt frem. De smatter i vei. Joda - damene er med på notene. 
Her spytter ingen i glasset.

AV GeiR OLseN

KLASSIKER: Jon Lunkes vinsmaking har etterhvert blitt en hyggelig tradisjon for låsesmedene. ALLE FOTO: GEIR OLSEN
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Så kommer en Riesling på bordet.
Smaker det?, spør Jon forsiktig. - God denne, lyder det. Men ikke 
alle er enig i det.
Man aner litt fallende stemning. 
Jon iler til. - Mer prosecco frøkner?, byr han, med støvsuger-
selgersmilet påklistret...
Så fortsetter taffelet ufortrødent videre med latter, skrål og skål.

RØDT I GLASSET
Med ett ser Jon alvorlig utover den skrålende forsamlingen. 
 Damene virker å ha glemt han.
Hmm - ble det litt mye musserende tro?
Jon må insistere for å få oppmerksomheten. 
- Listen ladies :-) !
- Denne er spesiell, fortsetter han etter et lite opphold. Alvoret brer 
seg. Damene retter seg opp og ser interesserte ut. Latteren er 
byttet med alvorlige miner.  

”Den allmektige” legger i vei om hva som nå skal skjenkes - i det 
som burde vært store rødvinsglass må vite. Vinen fortjener det.  
 Mange har nemlig gravd godt i lommene for å bli kjent med inn-
holdet i flasken Jon holder frem. Sicilianeren er dyr. Men skal være 
god. Dyr Men God. he he. 

Passo Pisciaro finnes visstnok ikke i polets utvalg. Jon har fått tak 
i et parti via en velvillig importør. Et eksklusivt møte venter. 
Det løsslupne selskapet er omdannet. Til dannet. Man aner kunn-
skap rundt bordene. Taffelet oser nå av ”kjennere”!

Men man ruller ikke vinen i munnen og spytter ut. 
Man ruller og svelger.
- Spytter du nå blir du kastet ut!, gapskratter Jon.
Samstemt kommer de til at den var nyyyydelig. En herlig vin. 
Det virker som om damene blir fylt av sødme mens Jon under-
streker smaken- og opplevelsen. Han har ordet i sin makt.  

ENDA HØYERE
Litt senere er denne høytideligheten over.
- Det er ikke pent av meg, men nå skal vi avslutte med en mer 

”folkelig” vin. Men, denne er også spesiell, sier han trøstende. Og 
drar frem en argentiner. Inca. Laget på Tannat-druen.
- Dyrket frem i 1000-meters høyde. I Sør-Amerika, forteller han 
om druene mens de røde dråpene fyller glassene.  
Inca byr på mye smak til en hyggelig pris, fastslår Jon.
 
Damene hever glassene igjen. Men gudskjelov. Den forrige vinen - 
sicilianeren - ble kåret til kveldens beste. 
Det skulle bare mangle. 
Damene lo. 
Jon strålte.

POPULÆR: Vinkjenner Jon Lunke var tilbake i storform under den 
årvisse vinsmakingen. Lunkes varemerke er god vin og ditto stemning. 
Noe han tydelig lykkes med. 

LYSTIG LAG: At man har det gøy på vinsmaking bør dette bildet være et klart bevis på. 



Mat & fest

1. FESTKLARE: Det manglet ikke på feststemte karer før lørdagens bankett. Her sitter de pyntet og klare før innrykk i festsalen.  2. IKKE BARE FAGLIG 
PÅFYLL: Vi tipper disse herrene ble både mette og fornøyde etter årets låsesmedtreff på Lillehammer.  3. BON APPETITE:  Det burde være noe for 
 enhver smak på hotellet under Låsesmedtreffet på Lillehammer.  4. DELIKAT PÅ ALLE FAT: Her er litt for den sunne linje...  5. EKSTRAHJELP: Thomas 
Sommerfryd fikk god drahjelp av Atle Antonsen da vinnerne av årets leverandørkonkurranse skulle kåres.  6. ARTIG: Konferansier Atle Antonsen ga NLF
leder Knut Kildahl en klassisk klem  med fraspark idet han overlot ordet til kveldens hovedtaler.

1 2

43

5 6

14 / 01.2013



Det er ikke lenge siden Låsesmedene mente de fikk tredd 
 Universell Utforming over hodet – mot sin vilje.

Nå merker man en helt annen holdning i bransjen.

- Da dette ble innført merket vi tydelig hvordan alle strittet imot. Nå 
har det snudd. Vi har merket stor endring. Nå har de fleste innsett 
at dette har noe for seg, og at begrepet Universell Utforming er 
bra for alle. Bra for bevegelseshemmede, bra for funksjonsfriske 
og ikke minst bra for vår bransje, forteller kursholderne Ann Katrin 
Pettersen (Dorma) og Odd-Harald Danielsen (Trio Ving).

- Jeg får mer og mer sans for hvordan statsråd Anniken Huitfeldt 
ordla seg da dette ble innført. Hun sa: «Dette er nødvendig for 
noen – men bra for alle», og det har hun jammen rett i, smiler Ann 
Katrin Pettersen fra møterommet på Lillehammer der omkring tjue 
«elever» nettopp har avsluttet det fire timer lange kurset. Kollega 
Danielsen nikker bekreftende.

De to holder mest kurs i emnet, og har også god kontakt mot de 
som står bak forskriftene.
- Direktoratet for Byggkvalitet vil ha tilbakemeldinger fra bransjen. 
Og det får de gjennom Pettersen og Danielsen.
- Og det er jo hyggelig. Og vi oppdaterer hverandre, forteller Pet-
tersen som ser på dette som en ren tillitserklæring.

AV GeiR OLseN

Universell utforming:

Har noe for seg
Holdningsendring i bransjen

LITT AV HVERT
De to har opplevd en del gjennom årene. Fra gjenstridige i egen 
bransje, til mer uvitende representanter – gjerne fra det offentlige.
De legger ikke skjul på at det til tider har vært utfordrende å drive 
pedagogisk innføring i et byråkratisk regelverk.  

- Vi har jobbet mye med dette. Når vi har bransjefolk på skole-
benken går det stort sett greit, mens det er litt mer utfordrende 
når vi snakker med kommuner, sier Pettersen. Forklaringen ligger 
i at disse personene ofte ikke er kjent med verken faget eller 
 stammespråket i bransjen.

KJENTE FJES:  Tenk Universell Utforming overalt og alltid, smiler 
kurs vertene AnnKatrin Pettersen og Odd Harald Danielsen som 
regnes blant de fremste på Universell Utforming. FOTO: Geir Olsen.

PÅ SKOLEBENKEN: AnnKatrin Pettersen og Odd Harald Danielsen holdt to kurs i løpet av Låsesmedtreffet på Lillehammer. De merker stor 
endring i holdningen til Universell Utforming. FOTO: Geir Olsen
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Statsbygg skal være ferdig med universell  utforming på alle bygg innen 2025

Her er pilotprosjektet
Statsbygg har satt seg fore at alt av 
 deres bygningsmasse skal være uni-
verselt utformet innen 2025. Høgskolen 
i Lillehammer er pilotprosjektet. Der er 
man nå i ferd med å komme i mål etter 
flere måneder med ombygging. 

AV GeiR OLseN

Går man rundt i byggene oppdager man stadig nye og smarte 
detaljer. Disse høster både anerkjennende nikk og blikk. Det er 
mye smart å se. Skolen er med dette det første bygget til Stats-
bygg som er fullstendig ”universelt utformet”. 

LOKAL LEVERANDØR
Det gagner også Låsgruppen B&T på Lillehammer.
Dette er deres hittil største prosjekt med hensyn til universell ut-
forming, og representerer en leveranse på omkring 2,5 millioner.
- Det dreier seg i hovedsak om cirka 150. dører for vårt ved-
kommende, sier daglig leder Geir Cato Sveen, som understre-
ker at prosjektet dreier seg om mye mer enn hva låsesmedene 
bidrar med. 

MED FRA STARTEN
Sveen & co. har vært i gang siden i fjor høst. 
- Vi kom tidlig inn i bildet. Det er litt unikt for vår del. Vi kom derfor 
med i planleggingen helt fra starten, og fikk således innflytelse på 
utførelsen av prosjektet. Det mener vi er en kjempefordel for alle 
involverte, sier Sveen som siden desember i fjor har hatt tre til fire 
montører i sving med jobben. Deres befatning har i første rekke 
vært å få på plass adgangskontroll, brann- og rømningsdører, 
samt automatisert døråpning og låssystem. 

VERNET
En slik jobb er utfordrende. Det er mange faktorer å ta hensyn til. 
Bygningsmassen er stor og spenner fra eldre ærverdige bygninger 
fra 1890 til moderne bygg som kom på plass i forbindelse med 
Lillehammer-OL og senere. De eldste byggene innehar verne-
klasse 2.  Det gir utfordringer i arkitekturen. Ting man må være 
spesielt oppmerksom på er tretrappene, fasader og bærekon-
struksjoner, som alle er vernet av Riksantikvaren.

ERFARING OG KUNNSKAP
- Fallhøyden er stor, hvordan ”navigerer” dere rent faglig når det 
gjelder krav og forskrifter i TEK 10 og universell utforming?
- Vi har jo støttet oss til Trio Ving og deres leveransebeskrivelser. 
Men vi har også godt kvalifiserte og god kunnskap her i bedriften. 
Vi besitter lang og solid erfaring, forteller Rolf Houlder hos Lås-
gruppen B&T. Han har vært i bransjen siden 1975 og burde vite 
hva han snakker om.

TAR DET PENT: Montørene Kai Simenstad og Kåre Evenrud fra 
 Låsgruppen b&t er her i ferd med å sette inn nye låser og automater 
i en av de eldste byggene. Det gjelder å ha tungen rett i munnen i 
bygget fra 1890  som er vernet. 

I GODT SELSKAP: Montørene Kai Simenstad og Kåre Evenrud smilte 
bredt da sjefen Geir Cato Sveen fra Låsgruppen B&T var på besøk med 
 Låsesmeden på slep for å vise frem det omfattende arbeidet med å få 
byggene på Storhove utenfor Lillehammer fullstendig universelt  utformet. 

BØYLER PÅ SØYLER: De hvite bøylene på søylene gjør at man lettere 
får øye på denne “hindringen” i gangpartiene på skolen. 
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Bransjenytt

FAKTA OM SKOLEN OG HVA SOM ER GJORT: 
SKOLEN
•  Bygningsmassen på Storhove er eiet og driftet av Statsbygg.
•  Byggene ligger omkring fem kilometer nord for Lillehammer sentrum. 
•  Ombyggingen omfattes av fem bygg og er på tilsammen 35 000 kva

dratmeter. Byggene er oppført fra 1890  2012. 
•  Det er Høyskolen i Lillehammer som benytter lokalene. Skolen har 4500 

studenter, 700 av disse er deltids og fjernundervisningsstudenter. Per i 
dag er det åtte rullestolbrukere tilknyttet skolen. 

• Det er ca. 350 ansatte ved HIL.

DETTE ER GJORT
•  Det har blitt skiftet i overkant av 100 toalettringer, tilsvarende speiler og 

lysarmaturer.
•  Det ble laget over 1000 stk. mørkbeiset eikestaver som søylemarkering 

samt skinn på stålsøyler.
•  Det ble frest ned trappenesemarkeringer i fem vernede tretrapper.
•  Ved tre innganger ble små gatestein skiftet ut med store glatte betong 

steiner, samt granittbelegg    ved hovedinngangen på Hove og NRK.
•  Samtlige innganger fikk nye skraperister etter krav i TEK. 10.
•  Glassdører og felt har fått kontrastmarkering i to høyder.

•  Alle heiser er blitt utstyrt og oppgradert med taktile knapper og etasjean
givelse med tale.

•  I gamlebygget ble det installert/skiftet ut heis slik at også kjelleren kunne 
nås med rullestol.

•  Det har også blitt laget en rullestolplass i et av auditoriene.
•  Det har blitt malt kontraster på listverk og dører.
•  Det har blitt montert flere titalls meter med nye håndløpere på trapper i 

internat og i gamlebygget.
•  Samtlige innvendige hovedtrapper har fått trappenesemarkeringer.
•  På bygg Montenegro, har det blitt etablert/opprustet utvendig rullestol

rampe samt nytt rekkverk på ytterligere 2 trapper.
•  Det er etablert teleslynge og oppgradert teleslynge i auditorier.
•  Det er oppgraderte innvendige skilter for etasjeangivelser og henvisnin

ger til HC WC med taktile skilter.
•  Et høyt antall dørterskler er slipt ned til kravet på 25 millimeter etter TEK 10.
• Alle HC WC er hevet opp til godkjent høyde.
•  Det er også skiftet ut et høyt antall dører for å i vareta UU krav sammen 

med gjeldende brann og rømningskrav.

Dette i tillegg til alle dører og automatikk som ombyggingen har ført med 
seg. Syljuåasen AS har hatt hovedentreprisen. RAMarkitektur har vært en 
nær samarbeidspartner med hensyn til estetiske løsninger.
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Panikkbeslag med motorlås
Gjør det mulig å åpne døren hurtig i tilfelle nød 
og enkel å bruke for alle. GEZE kan motorisere 
både gang- og skåtefløy med sine løsninger.

GEZE RWA BUS Sentral MBZ 300
Nødstrømssentral som er basert på den nyeste 
teknologi innenfor brannventilasjon

GEZE K600
Åpner både vinduene, dørene i tilfelle brann

Integrert dørlukker
Integrerte dørlukkere for skjult montering i 
dørblad og karm, med glideskinne både for 
en- og to- fløyede dører.

Den komplette løsningen fra GEZE
Alle GEZE produkter kan bindes sammen og bli til en komplett løsning, blant  
annet brannventilasjon, komfortventilasjon, sikkerhet, rømningsveier,  
tilgjengelighet og nødstrøm. Mange komplekse funksjoner samlet i ett system.



Det har vært en lang læreprosess 
å gjøre om skolebygningene. om 
man skal tolke tilbakemeldingen fra 
 brukerne, ser det ut til at prosjektet har 
vært svært vellykket. 
Liv overhalden er full av lovord. Hun 
er bygg og driftsleder ved Høyskolen i 
 Lillehammer, og uttrykker takknemlighet 
til Statsbygg for at de valgte å starte 
med bygningene på Lillehammer.

ET LØFT FOR SKOLEN
- Dette er kjempeviktig for oss. 
- Hvorfor det?
- Vi er i en konkurransesituasjon om studentene, og nå kan vi gi 
tilbud til alle som ønsker å studere her. Dette er jo bra for alle, sier 
hun entusiastisk. Så drar hun frem eksempler som ikke alle tenker 
på:  - Det er jo blitt en dans på roser å bære med seg kaffekop-
per. Nå åpner vi dørene med albuen, stråler hun. 

RULL RUNDT
I tillegg røper hun også at renholderne ved skolen jubler. 
- Alle som beveger seg med og på hjul er begeistret. I tillegg har 
renholderne også fått litt enklere jobb, sier hun og drar frem vask 
av de tilpassede toalettene som eksempel på nettopp det. Nå er 
det bare én ring på skålen. Før var det lokk i tillegg. 
- Lettere å holde rent. Ergo: Bra for alle, dette også, smiler 
 Overhalden.

DET ER SPESIELT
Det er Suljyåsen AS som er hoved entreprenør.  Fordi deler av 
bygningsmassen er vernet, har prosjektet bydd på en del arkitek-
toniske utfordringer.
- RAM arkitektur må nevnes spesielt, sier Pål Sandberg som er 
Statsbyggs mann på Lillehammer. 

ALLE GODE TING ER TRE: Geir C. Sveen og Pål Sandberg lener seg mot en av søylene som er tydelig merket. I tillegg har stolpen til høyre i bildet 
blitt utstyrt med et stykke skinn, for også å skape kontrast. Helt til venstre i bildet sees trappen, som også har fått på plass tydelig merking i henhold til 
 Universell Utforming.  (Og døren bak fotografen har selvfølgelig automatisk døråpner.) ALLE FOTO: GEIR OLSEN

- Noe av filosofien i Statsbygg er å ivareta arkitekturen. Derfor er 
det helt nødvendig med spesialtilpassede løsninger. RAM har vært 
meget sentrale i forbindelse med å pønske ut og gjennomføre 
dette, sier driftssjef Pål Sandberg.
Han forteller at mye av det som nå er på plass er både spesialtil-
passet og håndlaget. Som eksempel på det drar han frem en del 
av rekkverkene som er laget.

Mye å tenke på

AV GeiR OLseN

ROS FRA SJEFENE: Liv Overhalden og Pål Sandberg er begge 
driftssjefer. Sandberg for Statsbygg og Overhalden for skolen.

BEDRE FOR SVAKSYNTE: Geir Cato Sveen fra Låsgruppen B&T (t.h.) 
ved trappen der en av studentene går i partiet som er ombygget med 
hensyn til Universell Utforming. 
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e.t.	Systems	i	Kristiansand	ble	20	år	sist	vår.	da	er	det	ikke	uvanlig	å	gå	i	gifte
tanker. En ”ektepakt” ble inngått i fjor høst. og nå er det tradisjonsrike firmaet 
godt innlemmet i ProffPartner Security.

Dermed kan man muntert slå fast: E.T. er «gone home».

Samarbeidet vil medføre at man samarbeider enda tettere - og 
mer formelt - med de Oslo-baserte låsesmedene Låsmester 1, 
Accesio Lås & Sikkerhet og Låsservice as. Som nå alle er innlem-
met i ProffPartner Security.

BEDRE FOR ALLE
- Vi skal trekke veksler på hverandre. Og ProffPartner Security 
har mål om å bli en ledende aktør i Norge, forteller Kjetil Ringøen i 
tidligere E.T. Systems.
Noe av det første som skjedde etter at samarbeidet var et faktum 
var at et større oljeselskap i Kristiansand hyret inn Ringøen&co. til 
oppdrag ved oljeselskapets nye avdelingskontor i Oslo. 
- Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt avsløre hvilket selskap 
dette er, men selve jobben i Oslo blir utført av ”våre” folk lokalt i 
ProffPartner Security, forteller Ringøen. 

TREKKER VEKSLER PÅ HVERANDRE
Sørlendingen er også entusiastisk og tydelig oppglødd av hvilke 
ringvirkninger dette samarbeidet kan få på sikt. 

Av GeiR OLseN

Ikke minst kompetansen de kan by på. 
- Bransjen er i en rivende utvikling. Og låsesmedyrket blir mer 
og mer komplisert, sier Ringøen som selvsagt håper at et tettere 
samarbeid også betyr mer utveksling av erfaringer.

NY BUTIKK
Sammenslåingen og det faktum at låsbransjen er blitt mer kom-
plisert er hovedårsaken til at de i fjor høst åpnet egen butikk i 
Vågsbygd rett syd for bysentrum i Sørlandsbyen. 
Tidligere har butikken vært en del av ProffPartners utsalg på 
samme sted. Men kravet til profesjonalisering innen låsbransjen 
gjorde at de så behov for egen butikk. 

- Det er ikke like lett for en som selger vernesko, motorsager, 
 hakker og spader og også kunne selge de tradisjonelle låsesmed-
produktene.  Det kreves spesialkompetanse på begge steder. 
Derfor skilte vi lag og startet en rendyrket tradisjonell låsbutikk. 
Myntet på både privat- og bedriftsmarkedet, avslutter Ringøen. 

Den nye butikken har forøvrig egen inngang rett ved siden av 
dagens ProffPartner butikk i Vågsbygd.

Godt i gang med ProffPartner Security

Enda en sammenslåing

GOD STEMNING: Ingen hos tidligere ET. Systems lot til å ta det tungt at bedriften nå har skiftet navn til ProffPartner Security. Her er sjefen 
sjøl Kjetil Ringøen (t.h.) sammen med Janne Johansen, Eivind H. Strømme og Cathrine Horrisland.
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TRADISJONER: Kjetil Ringøen med vernebriller i hånden poserer 
villig ved siden av butikkens museumsgjenstand: En New Keil York 
nøkkelslipemaskin. Klenodiet står i den nye butikken som minne om 
bedriftens lange tradisjoner.

FAGFOLK: Den nye butikken i Kristiansand er i ferd med å ta form.

LÅSESMEDBUTIKK: Etter å ha vært en del av ProffPartners utsalg 
de siste årene åpnet ProffPartner Security egen butikk som er mer 
spesialisert mot låsbransjen.

MUNTERT PÅ LAGERET: Janne Johansen, Eivind H. Strømme og 
Cathrine Horrisland er en del av ekteskapet som er inngått med 
sentrale Østlandsbedrifter.

NY BUTIKK OG NYTT NAVN: Kjetil Ringøen utenfor den nye låsbutikken som var under ombygging da Låsesmeden besøkte nystartede 
ProffPartner Security (tidligere ETSystems).





Nytt om navn
STIAN RUUD - MARVIK SERVIcE
Stian Ruud (42) er ansatt som 
ny daglig leder hos Marvik 
 Service i Stavanger. Stian 
 kommer fra bilbransjen som 
daglig leder hos verkstedkjeden 
Meca i Sandnes. Han tiltrådte 
1. februar.
 
Marvik Service har forøvrig 
vært på utkikk etter nye og 
større lokaler i Stavanger, men 
opplyser nå til Låsesmeden 
at de kommer til å utvide sine 
eksisterende lokaler i oljebyen.

TORE BRŒNNA - KABA
Tore Brænna (51) har tiltrådt som 
Salg og Markeds direktør i KABA 
Norge. I tillegg er han Business 
Unit Manager for adgangs-
kontroll for KABA i Norden. 

Brænna kommer fra Lenel - 
hvor han har vært Europa og 
Afrika sjef i nær 15 år. 
Han har meget lang fartstid.
- Jeg solgte mitt første Lenel 
produkt i 1995, forteller han.
Brænna har vært i sikkerhets-
bransjen siden 1986. 

Låsgruppen Tromsø

Låsgruppen Fredrikstad

Tore Varga 48 år har fått sitt 
fagbrev i låsesmedfaget. 
Tore har jobbet som montør i 
 Låsgruppen siden mai 2000.

Nyansatt Montør fra 02.01.2013 som er Tor Svendsen, 
52 år kommer fra IT bransjen 

Nyansatt Avdelingsleder fra 21.01.2013 som er John 
Roger Lorentzen, 43 år og kommer fra vekterbransjen.

GEZE har ansatt ny montør
Bengt Gerhardsen er  ansatt 
som servicemontør fra  10.
februar 2013. Han vil jobbe 
i Oslo og østlands området. 
Bengt har fagbrev som låse-
smed. Han har det siste året 
drevet eget låsesmedfirma i 
Oslo og han har sin låsesmed-
utdannelse fra Eiendomssikring 
AS som blir sett på som en av 
de ledende låsesmed bedriftene 
i Norge. Med ansettelsen av 
Bengt så vil GEZE styrke sin 
kompetanse på alle produkter 
som er rundt døren.

BranSjenytt
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Den lille produsenten av skibindingen 
Kandahar	er	på	150	år	blitt	til	et	stort	
konsern, med utvikling og produksjon 
av teknisk avanserte produkter som 
 dørlukkere, designglassbeslag, inte-
grerte helglassystemer, glideskinne-
teknologi, ventilasjonssystemer for 
røyk- og varmeavtrekksanlegg samt 
åpnings systemer for vinduer.

Tekst og foto av ARNe eiDAL

Fra Kandahar til ledende teknologikonsern

GEZE 150 år

Fra den spede begynnelsen i Tyskland i 1863 tilbyr GEZE nå 
 produkter og eksperthjelp, enten du har et prosjekt i Narvik, 
Sogndal, Moskva, Dubai eller Madrid. 
I Norge er hovedkontoret sentralt plassert noen minutter nord for 
Gardermoen. Her øker man nå til 10 medarbeidere, samtidig som 
man etablerer nytt vestlandskontor. Omsetningen er doblet til 40 
millioner de siste tre år. Det uttalte målet er å doble omsetningen 
en gang til i løpet av de neste tre årene. 

INDIVIDUELLE LØSNINGER
Det er GEZEs policy at en ekspert alltid skal stå til disposisjon med 
råd og praktisk hjelp. Daglig leder i Norge, Hallvard Banken (bildet), 
forteller at de er til disposisjon hele døgnet hele året.
- Det er bedriftens policy å stå til disposisjon med detaljert produkt-
informasjon på telefon, på kundens kontor eller på byggeplassen.
Vi har to elektroingeniører på support, og tilbyr arkitekter, ingeniører, 
entreprenører og byggherrer et bredspektret tilbud av tjenester, 
både nasjonalt og internasjonalt. Vår prosjektrådgivning skal sikre 
kunden en målrettet, løsningsorientert medspiller som gir gode råd. 
Rådgivningen vår starter med de første utkastene og følger kun-
den helt til ferdigstillelsen av prosjektet. Vi tilbyr også ettersalgstje-
nester og koordinerer grensesnittene mellom de ulike bransjene. 
På denne måten sparer kunden penger og tid, forteller Banken.

LÅSESMEDENS BEHOV
Eigil Gjeseth i Stavangebedriften Mellon bekrefter at rådgiving 
er viktig sett fra låsesmedens side. - Våre løsninger spesifiserer 
 dører, låser, beslag, adgangskontroller og elektronikk knyttet 
til dette. For å få alle systemene til å virke godt sammen er det 
avgjørende med en grundig og helhetlig prosjekteringsfase. Det er 
viktig for oss med tilgang til et bredt produktspekter som  allerede 
har godkjenninger for lyd og brann og at vi får tilgang til god opp-
følging og teknisk rådgiving underveis. 
Vi er selv opptatt av å være løsningsorientert, derfor samarbeider 
vi godt med GEZE, som har samme holdning, sier han. At alt er 

GEZE satser på nye markeder og vil gjerne ha låsesmedene med på dette. Uansett produkt er 
 rådgiving og tilgjengelighet prioritert hos GEZE. Her er fra venstre Anastasia Gartsoni, Knut Granberg, 
Ronny Israelsson, Hallvard Banken og Kaj Nyman, alle på hovedkontoret nord for Gardermoen.
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prosjektert, levert og montert av samme leverandør gjør at man kan 
unngå feil og kostbare endringer underveis, sier Eigil Gjeseth. 
Han har brukt GEZE som hovedleverandør de siste årene.

NYE MARKEDER FOR LÅSESMEDER
GEZE satser på nye markeder og vil gjerne ha låsesmedene med 
på dette. Et aktuelt nytt fagområde er røykventilasjon. Hallvar 
Banken forteller at siden dørene spiller en sentral rolle i disse løs-
ningene ligger det gode muligheter for låsesmedene her. 
- Mange låsesmeder har det allerede som fast rutine å ta opp 
røykventilasjon med kundene. Vi har høstet erfaringer fra en rekke 
mindre anlegg og er klare for å levere også til store prosjekter. 
Tek10, blant annet med kravene til tilgjengelighet for alle, har også 
påvirket etterspørselen. Der man før klarte seg med dørlukkere 
kreves det nå ofte full dørautomatikk. Serviceavtaler er også et 
svært viktig område for oss, noe som kundene også har stor 
glede av, sier Banken.

EKSPANSJON
GEZE fikk sitt nåværende navn først i 1980, men det opprinne-
lige selskapet leverte beslag til byggebransjen allerede fra starten i 
1863. Siden det var lav aktivitet i byggebransjen om vinteren startet 
man i 1898 produksjon av skibindinger. Etterhvert også den nye 
oppfinnelsen Kandaharbindingen med vaier rundt  støvelhælen. 
Etter alle disse årene er det fortsatt Vöster-familien som eier og 
driver konsernet. Dagens eier og leder, Brigitte Vöster-Alber har hatt 
kontrollen de siste 45 årene. I denne perioden har firmaet ekspan-
dert med flere datterselskaper, nye produktområder og nye fabrikker. 
Da man registrerte de voksende markedene og store byggeaktivi-
tetene i Asia, åpnet man eget produksjonsanlegg også i Kina. 

INNOVASJON
Utvikling av nye produkter har stått sentralt i GEZEs utvikling.
Konstant forbedring av produkter og tjenester er et av grunn-
prinsippene. Døråpnere, -lukkere og låsesystemer ble lansert 
allerede i 1911. 

Man utviklet etterhvert også beslag for transportmidler, og hadde 
leveransen til det berømte luftskipet Graf Zeppelin. I 1968 kom auto-
matiske systemer for skyve- og slagdører og i 1997 lanserte man en 
automatisk skyvedørsløsning, Slimdrive SL som kun var 7 cm høy. 
Halvard Banken forteller at stadig mer avanserte teknologiske løs-
ninger ble et varemerke, og det kom etterhvert spesielle løsninger 
både for skyve- og karuselldører.

- Byggebransjen kjennetegnes av en lang rekke krav i standarder 
og tester. Produktene og systemløsningene våre lever naturligvis 
opp til disse standardene, for når det kommer til menneskers sik-
kerhet kan kvalitetskrav og kontroller aldri være strenge nok.
GEZEs produkter tilfredsstiller ett utall nasjonale og internasjonale 
normer som kreves av myndigheter, forbund og forsikring. Det 
gjelder produktområder som automatisk dørteknikk, røyk- og 
brannventilasjon, ventilasjonsteknikk, sikkerhetssystemer, handi-
kaptilpasset konstruksjon og flere andre. I Tyskland har selskapet 
ca 350 patenter og i andre land ca 540.
- Produktene og systemløsningene våre er under permanent over-
våking, både internt og eksternt. De har også forskjellige lisenser, 
sertifikater og kvalitetsstempler gjennom nasjonale og internasjo-
nale institutter (f.eks. MPA Stuttgart), sier Banken.

PROSJEKTER
I dag finner man Geze produkter i en lang rekke kjente bygg. For 
eksempel Kulturhuset Kilden i Kristiansand, Mercedes-Benz-
museet i Stuttgart, den tyske historiske museum i Berlin, Barna 
Science City i Dubai, flyplassen i Madrid og Kanyon Shopping 
Centre i Istanbul. Eksport utgjør ca 60% av produksjonen.
GEZE støtter med store summer en rekke humanitære og kultu-
relle tiltak, fra jordskjelvofre til blinde og dyr.

FAKTA:
Etablering: Familiebedrift siden 1863
Gruppens omsetning 2011/2012 : 326 millioner euro
Ansatte: 2.500
Produksjonsanlegg: Leonberg, Boxberg-Schweigern,
Tianjin (Kina), Zrenjanin (Serbia)
Datterselskaper i: Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike,
Italia, Storbritannia, Skandinavia, Benelux-landene,
Spania/Portugal, Polen, Kina, De forente arabiske emirater,
Sør-Afrika, Ungarn, India, Romania

150 år og stadig i utvikling og vekst.

150 år og stadig i utvikling og vekst. I kulturhuset Kilden var det store 
krav til funksjon, farger og design.
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Total suksess 
som dørentreprenør
ordet ”Mellon” er hentet fra Ringenes herre. Det betyr ”venn”. La oss bli 
din venn når det gjelder ekspertise på lås og dør, skriver Mellon på sin 
 hjemmeside.  

De skjerpede kravene knyttet til låssystemer, branndører og adgangs-
kontroll er blitt Mellons beste venn. Deres suksess er myntet på å 
fremstå som den beste og mest kompetente samarbeidspartner i en 
låsbransje som er i en rivende teknologisk og forskriftsmessig utvikling. 

Derfor skiftet de også navn. Frem til 2010 het de Stavanger 
 Låsservice. 

- Hvorfor Mellon?

- Vi ville skille oss ut. Vi skulle satse mer på dører og tyngre 
prosjekter. Derfor gikk vi i gang med en skikkelig prosess hvor 
navneskiftet var en del av dette, forteller Eigil Gjeseth. 
I en tid hvor myndighetene stadig setter nye krav, og vi ønsket å 
satse på kvalitet, ble det naturlig å satse på komplette løsninger 
på lås, dører og beslag.

- Utviklingen gikk fort. Vi gikk fra å være leverandør av låser, dører 
og beslag, til å bli en dørentreprenør hvor vi monterer og får det 
hele på plass, fortalte administrasjonssjef Bård Skjæveland til 
bladet Næringsliv i fjor. 

Kravene til løsninger er strenge. Utviklingen betyr at Mellon i dag 
ses på som en konsulent på alt som har med dører, branndører, 
låser, beslag, adgangskontroller og elektronikk knyttet til dette. 
De tar mål av seg til å kunne faget til fingerspissene samt både å 
kjenne til og tolke forskriftene - som stadig er i endring. 

OPP OPP OPP
Bedriftens omlegging - hvor navnet altså var en liten del - kan 
beskrives som en suksess fra første stund. Riktignok har de vist 
til gode resultater i lang tid. Også før navneskiftet. I fire år på rad: 
2007, 2008, 2009 og 2010 kunne de sole seg i glansen av å være 

AV GeiR OLseN

OLJA LYN: Eigil Gjeseth i Mellon kan smile bredt av en enkelt grunn: Bedriften går som smurt i oljebyen. Alle foto: Geir Olsen
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blant Gaselle bedriftene som kåres av Dagens Næringsliv. 
Nå er de ute av listen. Men det bekymrer ikke eier Eigil Gjeseth. 
- Dagene går, og de går fortsatt fort, sier han og smiler lurt. 
 Satsingen på høykvalitetslinjen de står for mener han er nøkkelen 
til at de kan se fremtiden trygt i møte. 
Og det er heller ingen ulempe at bedriften holder til i Stavanger. 
Regionen er i en rivende utvikling som nær savner sidestykke i 
Norge for tiden. 
Mellon er med på full fart inn i den nye tid.

FLOTT MERITTLISTE 
Mellon kan smykke seg med å ha vært med på de fleste store 
prestisjeprosjekter i Stavanger de senere årene. 
Blant annet:
•	 Stavanger Konserthus
•	 Stavanger Kulturskole
•	 Stavanger Katedralskole
•	 Vågen Videregående skole

KONKURRANSE
Men de er slett ikke alene på banen. Det er flere om beinet i Sta-
vanger. Gjeseth berømmer likevel konkurrentene.
- Vi har en god tone. Av og til hjelper vi hverandre. Dette er både 
til vårt og kundenes beste. Men for all del: Når vi konkurrerer, så 
konkurrer vi, understreker Gjeseth som bokstavelig talt ikke gir 
noe ved dørene...

STØRST
Mellon med sine 30 ansatte er den største bedriften innen sitt 
virke i Stavanger-regionen.  Tross rekordomsetning i 2011, var de 
foregående årene mer lønnsomme. Noe av dette må nok navne-
byttet ta på seg skylden for, om vi tolker Gjeseth korrekt. 

I 2011 omsatte de for nær 47 millioner. 
- Det er fortsatt låsbiten som er det største, supplerer Gjeseth. 
Nå står de foran en midlertidig flytting. Per i dag holder 
de til i Zetlitzveien - men i løpet av våren flytter de et steinkast 
unna - til Langflåtveien. 
- Lokalene der vi holder til i dag skal rives for å få plass til et nytt 
og større bygg. Når dette står ferdig skal vi inn igjen hos samme 
huseiere, avslutter Gjeseth. 

Se pressemelding s. 31 vedrørende oppkjøp.

Dette er en GasellebeDrift

Gasellebedrift i Norge er en kåring gjort 
av  avisen Dagens Næringsliv for norske bedrifter med 
ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år. 
 
Av alle aktive bedrifter med omsetning over 1 million 
kroner er det kun ca. 5 % som får denne betegnelsen 
hvert år.

Dette er kriteriene: 
 - levert godkjente regnskaper 
- minst doblet omsetningen over fire år
- omsetning på over en million kroner første år
- positivt, samlet driftsresultat
- unngått negativ vekst
- organisert som aksjeselskap

Kilde: Wikipedia

FULL FART HER OGSÅ: Eigil Gjeseth fotografert inne i den 
 tra disjonelle låsbutikken. Det er totalleveranser av dører på prosjekter 
som er Mellons hovedsatsing. Men de tar også imot vanlige lås
kunder i lokalene rett utenfor Stavanger sentrum.

SKRYTEVEGG: Administrasjonssjef Bård Skjæveland og eier Eigil 
Gjeseth poserer foran skryteveggen på kontoret hos Mellon AS. 
 Veggen minner blant annet om at bedriften er blitt kåret til Gaselle
bedrift hele fire ganger av avisen Dagens Næringsliv.

FLYTTER MIDLERTIDIG: Til våren skal Mellon være på plass i disse 
lokalene et steinkast unna dagens kontorer.  Huseier skal rive og 
bygge nytt og større. 
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www.kaba.no

Lås & beslag

Elektronisk avlåsning

Adgangskontroll

Elektroniske nøkkelskapsystemer

Tidsregistrering

Personsperrer
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BranSjenytt

Finn clausen Arkivsystemer AS  
er ny leverandør mot låsbransjen
De har utvidet sitt produktsortiment, spesielt innen området 
sikker oppbevaring  (objektsikring).

Er leverandør av verdiskap, nøkkelskap, sikkerhetsskap, 
 deponeringsskap, seddelbokser, vekselbokser,  låser, brann-
sikrede dokument- og arkivskap, for å nevne noe.

Med sitt eget merkevarenavn FOSSAFE har de vært i sikker-
hetsbransjen i over 100 år.

Finn Clausen Arkivsystemer AS markedsfører nå flere nye låser.
Det er låser fra Insys og Witkopp, Cawi.  Høysikkerhetslåser, 
klasse 2.

Vds-godkjente.

Både nøkkel- og elektroniske låser.  

Paxton

Net2 EntrySi hallo til ”plug and play”

Teletec tilbyr smart og enkel dørtelefon fra Paxton

•	 Kun 3 komponenter som tilkobles hverandre

•	 Enhetene finner hverandre automatisk og gjør 
installasjonen enkel og rask

•	 Enkel ”plug and play” utvidelse for store system
www.teletec.no
info@teletec.no
Tlf: 22 08 02 20…si adjø til komplekse dørtelefonsystemer

QtrPgAd_Net2Entry3.indd   1 06/03/2013   14:55:05



Se hva som skjer: 
Ny rimelig serie med overvåkede 
strømforsyninger fra Noby as

Med denne nye seien strømforsyninger tar man flere steg videre i 
utviklingen av strømskap for sikkerhetsinstallasjoner. Nå også med 
mulighet for fjernovervåking via nettverk. 
   
Serien er bygget etter EN50131 og er derfor utmerket til bruk 
innenfor adgangskontroll og alarminstallasjoner. De vil levere ufor-
styrret spenning/strøm til enheter som krever en stabil strømforsy-
ning. Med den innebygde mikroprosessoren vil enheten overvåke 
strømforsyningen og batteribackupen.

Med 12v og 24vdc fra 1A til 10A.  Disse skapene finnes i 2 versjoner: 
-  med LED display som gir informasjon om status for enheten, 

spenning, strømtrekk etc.

-  med LCD display som gir tilgang til alle mulige spesifikasjoner fra 
strømtrekk over tid, logghendelser og status på utganger etc.

Se www.noby.no eller kontakt Noby as på telefon 23031400 for 
mer informasjon .    

PrOduKtnytt

Finn Clausen Arkivsystemer AS  
leverer  brannsikrede dokumentskap  
i alle  størrelser.

Fra de minste på 17 liters volum og opp til 670 liter.
Fossafe brannsikrede dokumentskap er testet og 
sertifisert av SP etter standarden NT Fire 017.
Vi leverer skap testet i både 1 og 2 timer – 60P og 120P.
Alle skap leveres med elektronisk kodelås.

Kontakt oss på tlf. 23 30 47 00 
eller mail fcarkiv@finnclausen.no

www.fcarkiv.no



Pressemelding, Bergen/Stavanger 6. mars 2013

Safeguard Group ekspanderer i Stavanger

PRESSEMELDING

Safeguard Group, et ledende selskap innen områdesikring, adgangskontroll og låssystemer, gjennom-
fører et nytt oppkjøp. Denne gangen er det ekspansjon i Stavanger-regionen som står for tur gjennom 
oppkjøp av selskapet Mellon, som er en av Stavangers største låsesmeder med en omsetning på vel 43 
millioner kroner i 2012. oppkjøpet  kommer tre måneder etter at Safeguard Group befestet sin posisjon 
i Nord-Norge gjennom oppkjøp av Låsservice Nor as. – Vi tar med dette nok et steg for å bli leverings-
dyktige fra  Hammerfest i nord til Mandal i sør, sier administrerende direktør Ståle Raa. Han ser på vekst i 
oljeregionen rundt Stavanger som særdeles viktig for Safeguard Group.

 – Mellon er en veletablert og 
profesjonell aktør i landets 
viktigste oljeregion, og vi er 
svært fornøyd med at selska-
pet blir en del av Safeguard 
Group, sier Raa, og  fortsetter: 
– Som del av Safeguard Group 
får selskapet tilgang til unik 
kompetanse på område sikring 
gjennom Hydrea, som har 
levert komplette sikkerhets-
løsninger til en rekke olje- og 
gassprosjekter. Dette vil 
ytterligere styrke selskapet 
konkurransekraft i regionen. 
Raa erfarer at flere selskaper 
har satt områdesikring og 
adgangskontroll høyere på 
dagsorden i den senere tid.

Safeguard Group har hoved-
kontor i Bergen og eier selska-
pene Hydrea og Låsservice 
som leverer alt som skal til for 
å sikre en eiendom; Porter, 
alarmer, adgangskontroll og 
et bredt spekter av moderne 
låsteknologi.  Gjennom Hydreas 
hovedkontor i Haugesund og 
Låsservice’s virksomheter i 
Bergen, Haugesund,  Harstad og 
Førde har selskapet  allerede god 
tilstedeværelse på  Vestlandet.  

Men videre vekst er sentralt.   
– Vi har som mål å omsette 
for over 200 millioner kroner 
om 3 – 5 år, og vi er på god 
vei, sier Raa. I følge ham er 
ikke veksten et mål i seg selv, 
men et middel til å kunne spille 
en aktiv rolle i en forventet 
 restrukturering av bransjen.  
– Låsteknologi og område-
sikring blir stadig viktigere for 
næringslivet, og det krever 

mer av oss som leverandører.  
Safeguard Group skal ha en 
størrelse som gjør oss i stand 
til å svare på markedets behov, 
understreker han.

Vi satser mye på kompetanse-
utvikling og skal være en kva-
lifisert partner for våre kunder.  
Derfor ønsker vi også å tilby de 
mest interessante arbeidsplas-
sene i bransjen, så alle som 
tror de kan bidra er velkommen 
til å søke jobb hos oss, sier 
Ståle Raa i Safeguard Group. 

Mellon vil som tidligere betjene 
både bedrifts- og privatkunder. 
– Vi vil stå sterkere i regionen 
med Safeguard Group på 
eiersiden, og ser frem til å 
være med å bygge en ledende 
sikkerhetsbedrift langs kysten, 
sier Eigil Gjeseth som selger 
bedriften men fortsetter i rollen 
som daglig leder inntil videre.

 – Jeg ønsker å fokusere mer 
på prosjektarbeid fremover, det 
er her jeg kan bidra mest, sier 
Gjeseth, som kjenner godt Lås-
service fra mange år i  bransjen. 
– Vi skal bygge en sterk 
Stavangeravdeling sammen, 
sier han. 

Mellon har pr. i dag 30 ansatte 
og omsatte i 2012 for ca 43 
millioner kroner. Mellon har fok-
usert på innovasjon og salg av 
komplette leveranser av dør og 
låssystemer til  entreprenører. 
De er ledende på sitt fag-
område, og er den største 
leverandøren i sin region av lås 
og beslag.

Safeguard Group eies av Raa 
Invest as ved Ståle Raa og 
Eikeland Holding as ved Hans 
Petter Eikeland. Konsernet har 
pr i dag 60 medarbeidere og 
omsatte i 2012 for 97  millioner 
kroner. Etter oppkjøpet av 
Mellon vil selskapet omsette for 
150 millioner kroner i 2013 og 
ha 100 ansatte. 

Transaksjonen er betinget av 
godkjenning av Konkurranse-
tilsynet.

Kontaktpersoner: 
Ståle Raa, tlf. 97055307  
stale@laasservice.no 
Eigil Gjeseth, tlf. 90117373   
eigil@mellon.no

Bravo W-Max
 
Markedets beste halvautomatiske nøkkelfilemaskin, 
nå også for d12!

For kopiering  
av nøkler 
   4-sidige bakker
   Hardmetallfres
   Autostart
   Patentert    
   hurtigvendende             
   bakker med 
   friksjonsgrep

Nyhet!

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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Jubilanter

NL gratulerer så 
mye med dagen!

Bjørn Krogstad 
50 år 23. januar

Thorbjørn Berg
50 år 26. mars

Stein Langholm 
50 år 27. mars 

FRA FoRENINGEN

Medlemmer fra desember 2012

Medlemmer fra januar 2013 
-  tok prøven på Låse smedtreff på Lillehammer

Trond Borstad  
Låsgruppen AS

Tom Arne Kirchner 
PP Security  
avd.	Bærum

René Rivli  
Trioving AS

Per Otto Henningsen
låseservice	ålesund	aS

Helge Dalen 
låseservice	ålesund	aS

Unocode 399 Evo
 
Markedets mest solgte datastyrte nøkkelfilemaskin!

Nøkler etter kode,  
systemnøkler,  
nøkkelkopiering
   Stort fargedisplay
   Optisk leser
   Hurtigvendende bakker
   Friksjonsgrep
   Raskere og stillere enn      
   tidligere modeller

Nyhet!

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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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 
sikringstiltak, og dens opplæring 
og informasjon til sine medlemmer 
om riktig bruk og montering av 
utstyr og materiell.

Vi samarbeider med foreningen

Som dere ser foran 
i bladet har vi igjen 
gjennomført et 
Låsesmedtreff på 
 Lillehammer – denne 
gangen med 420 
deltagere. Tilbakemel-
dinger fra medlemmer 
og samarbeidspart-
nere har vært meget 
positive. Vi har fått inn 
gode forslag om kurs 
og annet og jobber 
videre med Låsesmedtreff 2014 som blir samme helg 
som i år - fra 16. – 19.januar på  Lillehammer. 

Det neste nå er årsmøtet i NL på Gardermoen 20.april 
og ELF Convention i Madrid i slutten av mai.  
Les mer om det på www.elf2013.com

På årsmøtet er rekruttering til bransjen hovedtemaet og 
det er noe NL skal fokusere på i tiden fremover. Det er 
et stort behov for rekruttering til låsesmedfaget og det er 
viktig at vi når frem til de som skal ta et yrkesvalg. Vi har 
en del ideer om dette som vi vil informere om senere.

Ellers i bladet kan dere lese om Statsbygg sin satsing 
på universell utforming – denne gangen på Høysko-
len i Lillehammer(HIL) noe som har gitt mye jobb til 
Låsgruppen b&t på Lillehammer. Universell utforming 
er også et av de mest populære kursene vi har på 
Låsesmedtreff. 

Nå er dagene lengere og lysere og solen varmer til og 
med så jeg ønsker dere en riktig fin vår og etter hvert 
sommer!

Anne Line M. Sagbakken

NL har skrevet kontrakt for 3 nye år på Radisson Blu 
Lillehammer Hotel, så de neste 3 Låsesmedtreff blir 
følgende datoer:
 
16. – 19.januar 2014
15. – 18.januar 2015
14. -  17.januar 2016

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

Hilsen fra administrasjonen Journalist i Låsesmeden

Kommende Låsesmedtreff
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Finnmark
Thermoglass A/S
Betongvn. 1, Pb. 2046, Elvebakken, 
9507 ALTA
Tlf. 78 44 36 80 
Faks: 78 44 36 99
Epost: las@thermoglass.no

TrOms
Låsgruppen Tromsø AS
Tromsøysundveien16, 9020 
TROMSDALEN
Tlf. 77 60 77 20
Faks: 77 60 77 21
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsservice AS avd. Harstad
Mercurveien 6 PB 3006 , 9498 
HARSTAD
Tlf. 77 00 19 20
Faks: 77 00 19 21
Epost: post@laasnor.no

KABA MøllerUndall AS, avd Tromsø
Storgt. 110 , 9008 TROMSØ
Tlf. 06866, Faks: 77 68 82 83
Epost: firmapost@mu.no

nOrdland
Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 NARVIK
Tlf. 76948081
Faks: 76948083
Epost: post@hls.no

Låssenteret Bodø AS
Bankgt. 9 PB 1371, 8001 BODØ
Tlf. 75 54 10 10
Faks: 75 54 10 15
Epost: post@laassenteret.no

Lofoten Låsservice as
Havnegata 13
8372  GRAVDAL
Tlf. 76 08 09 99
Faks: 76 08 23 20
www. lofotenlås.no

Nordland Lås & og Sikkerhet AS
Midtregate 4 Postboks 528,
8601 MO I RANA
Tlf. 75 15 45 55
Faks: 75 15 45 56
Epost: nls@nls.no

nOrd–TrøndelaG
Lås & Sikring AS
Abel Meyersgt. 7, 
7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 68 80 (1)
Faks: 74 21 68 81
Epost: firmapost@laasogsikring.no

P.A. Elektro AS
Asbjørnsensgt 1,7650 VERDAL
Tlf. 74 07 30 40
Faks: 74 07 17 50
Epost: paelektro@c2i.net

Lås & Sikring AS
Sjøfartsgata 5 Postboks 2131, 
7708 STEINKJER
Tlf. 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
Epost: firmapost@
laasogsikring.no

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

Låsgruppen Trondheim AS
Ladeveien 13, PB 327 Lade, 
7440 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 65 50
Faks: 73 80 65 70 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

KABA MøllerUndall AS, avd. 
Trondheim
Ingvald Ystgaardsvei 23 
Postboks 4053 Angeltrøa, 7457 
TRONDHEIM
Tlf. 06866
Faks: 73 89 30 01
Epost: firmapost@mu.no

System Sikring A/S
Klæbuvn. 138 Postboks 2998 , 
7438 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 07 30
Faks: 73 94 53 10
Epost: 
firmapost@systemsikring.no

møre OG rOmsdal
Låseservice Ålesund AS
Røysegata 8B, 6003 ÅLESUND
Tlf. 70 16 10 90
Faks: 70 16 10 91
Epost: atle@laseservice.no

Møre Beslag A/S
Brusdalsveien 169 PB 7707,
6022 ÅLESUND
Tlf. 70 15 80 00
Faks: 70 15 80 01
Epost: post@morebeslag.no
www.morebeslag.no

Norsk Låsservice AS
Industriveien 13,
6517 KRISTIANSUND
Tlf. 934 15 500,
Faks: 71 58 22 10
Epost: firmapost@norsk–lasservice.no

Norsk Låsservice AS
Fannestrandvn. 55,
6415 MOLDE
Tlf. 93 41 55 00
Faks: 71 25 17 99
Epost: firmapost@norsk–lasservice.no

Nordvest Elektronikk AS 
avd. Lås & Sikkerhet
Nordmørsveien 54, 6517 
KRISTIANSUND 
Tlf. 71 68 55 88
Faks: 71 68 55 89
E–post: post@las–sikkerhet.no

sOGn OG FjOrdane
Stryn Låsservice AS,
Øyane 4, 6770 NORDFJORDEID 
Tlf: 57 85 34 26 , Faks: 57 873024 
E–post: geir@strynlaasservice.no  

HOrdaland
Bergen Låsservice AS
Kollåsen 1
5116 ULSET
Tlf. 55 53 91 50
Faks: 55 61 99 63
Epost: mail@bnl.as

Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS
Fabrikkgt. 3, Postboks 2497,
5059 BERGEN
Tlf. 55 38 93 00
Faks: 55 38 93 01 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsservice A/S
Pb 112 Midtun, 5828 BERGEN
Tlf. 970 55 300,
Faks: 55 22 77 51
Epost: stale@laasservice.no
Hjemmeside: 
www.laasservice.no

KABA MøllerUndall AS avd. Bergen
Kanalvn. 54 Postboks 6105,
5892 BERGEN
Tlf. 06866, Faks: 55 20 74 99 Døgn-
vakt: 913 80 655
Epost: firmapost@mu.no

rOGaland
Låsgruppen Stavanger AS
Forusbeen 80 , 4033 FORUS
Tlf. 51 95 12 80
Faks: 51 95 12 81 elles 
tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsservice Haugesund AS
Karmsundgt. 176,
5527 HAUGESUND
Tlf. 52 73 95 00
Faks: 52 73 95 18
Epost: kjetil@laasservice.no

Marvik Service AS
Ullandhaugveien 25,
Postboks 223, 4001 STAVANGER 
Tlf. 51 84 90 50
Faks: 51 84 90 51
Epost: post@marvik.no

KABA MøllerUndall AS avd.
HAUGESUND
Rennesøygaten 12,
5537 Haugesund
Tlf. 06866 , Faks: 52 75 44 01 
Døgnvakt: 975 71 204
Epost: firmapost@mu.no

Sikring & Låseservice AS
Raglamyrveien 11 PB 2158,
5504 HAUGESUND
Tlf. 52 71 31 55
Faks: 52 71 32 05
Epost: trond.lewinsen@siklas.no

Sikring & Låseservice AS
Stavangervn. 36,
4313 SANDNES
Tlf. 51 68 60 70,
Faks: 51 68 60 71
Epost: stig@siklas.no

Mellon
Zetlitzveien 2,4017 STAVANGER 
Tlf. 51 82 88 50
Faks: 51 82 88 59
Epost: post@mellon.no

ausT–aGder
Fa. Arve Karlsen
Pb. 1630 Stoa,
4857 ARENDAL
Tlf. 37 02 63 80,
Faks: 37 09 82 40
Epost: post@arvekarlsen.no

Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken,
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 83 84
Faks: 37 15 86 07
Epost: lasservice@c2i.net

VesT–aGder
Låsmontøren AS
Mikkelsmyrveien 3,
4515 MANDAL
Tlf. 400 51 743
Epost: jeg@laasmontoren.no

Norlock DB Montasje AS
Rådhusgaten 55 PB 55 
Posebyen,
4661 KRISTIANSAND
Tlf. 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
Epost: post@norlock.no

Proffpartner Security avd. 
Kristiansand
Fiskåveien 4, PB 684,
4621 KRISTIANSAND
Tlf. 38 11 12 30
Faks: 38 11 12 39
E–post: etsystem@proffpartner.no

Oppland
Låsgruppen b&t AS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf. 61 14 56 00
Faks: 61 14 56 01
Epost: firmapost@btlasservice.no

Låsgruppen b&t AS
Korgveien 33,
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 71 10
Faks: 61 24 71 11
Epost: Lillehammer@btlasservice.no

KABA MøllerUndall AS
Ringveien 3, Viklundsenteret,
2815 GJØVIK
Tlf. 06866, Faks: 61 13 61 01
Epost: firmapost@mu.no

KABA MøllerUndall AS
Storgt.136,
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 06866, Faks: 61 05 17 01
Epost: firmapost@mu.no

Hedmark
Låsgruppen b&t AS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HAMAR
Tlf. 62 55 34 00
Faks: 62 55 34 01
Epost: hamar@btlasservice.no

Låsgruppen b&t AS
Sidevegen 9A, 2211 Kongsvinger
Tlf. 62 81 27 00

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

KABA MøllerUndall AS  avd. Hamar
Grønnegata 83
2317 HAMAR
Tlf/06866/41527720
E post hamar@mu.no
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OslO
Access Lås og Nøkkel AS 
Bergensveien 4B (Grorud Senter) 
Postboks 123 Grorud, 0905 OSLO
Tlf. 22 82 00 50
Faks: 22 82 00 59
Epost: post@hjelpjegvilinn.no

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

Eiendomssikring A/S
Strømsvn. 266,
Pb.51 Alnabru, 0614 OSLO
Tlf. 23 28 81 00
Faks: 22 32 55 20
Epost:firmapost@eiendomssikring.no

Låsgruppen AS Oslo
Vitaminveien 1A 
0485 OSLO
Tlf. 22 95 58 00
Faks: 22 95 58 10
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post.oslo@lasgruppen.no

Låshuset Larsens Eftf. AS
Dronningensgt. 25, 0154 OSLO 
Tlf. 22 47 75 75
Faks: 22 47 75 70
Epost: post@laashuset.no

Proffpartner Security avd. Oslo
Kjølberggt.23, 0653 OSLO
Tlf. 22 70 90 90
Faks: 22 70 90 80
Epost: post@lasmester1.no

Låsspesialisten AS
Forretning: Grefsenvn. 15 (Sandaker) 
PB 4232, Nydalen, 0401 OSLO
Tlf. 22 22 88 88
Faks: 22 22 78 78
Epost: post@22228888.no

Låssystemer AS
Tvetenvn. 164 Pb. 46 Tveita,
0617 OSLO
Tlf. 22 27 26 80
Faks: 22 27 99 44
Epost: firmapost@laassystemer.no

KeyWest Lås og Sikkerhet
Pilestredet Park 7 PB 7115 
St.Olavsplass, 0130 OSLO
Tlf. 22 11 22 73
Faks: 22 11 22 74
Epost: stig@keywest.no

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

KABA MøllerUndall AS
Tvetenvn.152 , 0671 OSLO
Tlf. 06866, Faks: 22 75 90 70 
Døgnvakt: 32 20 23 00
Epost: firmapost@mu.no

KABA MøllerUndall AS Avd,  
Rolf A. Hemer A/S
Theresesgate 14 B, 0452 OSLO
Tlf. 06866, Faks: 22 38 00 89 
Døgnvakt: 23 20 31 30
Epost: post@hemer.no

Sikkerhet & Design AS
Sinsenvn. 4, 0472 OSLO
Tlf. 22 04 07 50
Faks: 22 04 07 97
Epost: post@sogd.no

Oslo Lås & Nøkkelfix AS
Jens Bjelkesgt. 37, Pb. 2819  
Tøyen , 0608 OSLO
Tlf. 22 68 15 88
Faks: 22 68 05 25

R. Nygaard AS Lås og Nøkkelservice
Storgata 33C 0184 OSLO, inngang 
Bernt Ankersgate
Tlf. 22 20 12 31
Faks: 22 20 20 17
Epost: post@nygaard–las.no

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

Nokas Teknikk AS
Alf Bjerckesvei 1, 0582 Oslo
Postboks 394 Økern, 0513 OSLO
Tlf. 22 70 80 00
Faks: 22 70 80 99
Epost: firmapost.oslo@vaktservice.no

Vrio Lås & Nøkkel AS
Chr. Krohgsgt. 2,
PB 9014 Grønland, 0133 OSLO
Tlf. 22 17 77 00
Faks: 22 17 88 00
Epost: mail@vrio.no

Nordic Security AS
Karoline Kristiansensvei 8
0661 OSLO
Tlf. 67 900 200
Faks: 66823201
E–post: firma@nordic–security.no

akersHus
Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 VINTERBRO
Tlf. 99 55 66 66
Faks: 64 97 77 03
Epost: post@flexisikring.no

Follo Lås og Glass–sikring AS
Jernbaneveien 2, 1400 SKI
Tlf. 64 87 69 70
Faks: 64 87 71 11
Epost: frank@follolas.no

Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Industriveien 28, 2069 JESSHEIM
Tlf. 63 93 69 20
Faks: 63 93 69 24
Epost: post@ibl.no

Karl Jensen AS 
Nittedalsgt. 12, Pb. 176, 2001 
LILLESTRØM
Tlf. 63 89 22 30
Faks: 63 80 05 70
Epost: roy@karljensen.no

Proffpartner Security avd. Asker
Billingstadsletta 14 Postboks 293, 
1396 NESBRU
Tlf. 66 77 81 00
Faks: 66 77 81 01

Proffpartner Security AS avd. Bærum 
Vøyenengtunet 7, 1339 VØYENENGA
Tlf. sentralbord: 08911

Myhre Lås og Mek AS
Stasjonsveien 70 PB 66, 1482  NITTEDAL
Tlf. 67 07 30 10
Faks: 67 07 30 20
Epost: salg@myhre–laas.com

Romerike Lås–Service
Strømsveien 48/50, 2010 STRØMMEN
Tlf. 63 81 01 01
Faks: 63 80 20 54
Epost: post@rls.as

Trygge rom AS
Info–Rama Senteret Sandviksveien 
184, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 80 80 80
Faks: 67 80 80 90
Epost: kontor@tryggerom.no

KABA MøllerUndall AS Avd.Bærum
Brynsveien 96, 1352 KOLSÅS
Tlf. 06866, Faks: 67 17 83 13
E–post: firmapost@mu.no

Bergheim Lås & Port
Vestvollveien 8 Postboks 19,
2021 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 01 30
Faks: 64 83 01 31
Epost: post@tekhandel.no

Follo Sikkerhetsservice AS
Osloveien 630,
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 2 66 50
Faks: 64 92 66 51
E–post: post@follosikkerhet.no

Proffpartner Security avd. 
Lørenskog
Skårersletta 10, 1473 LØRENSKOG
tlf: 67976410
Faks: 22 709080, 
E–post: post@lasmester1.no

Bygg & Boligsikring AS
Sønsterudveien 26
1412 SOFIEMYR
Telefon: 22006010
Faks: 66994549
Hjemmeside: www.bbsikring.no

øsTFOld
Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 47 05
Faks: 69 15 47 05
Epost: holmens_eftf@hotmail.com

Lexow Låsservice AS
Jeløygaten 8 , 1532 MOSS
Tlf. 69 20 60 80
Faks: 69 20 60 81
Epost: lexow@09070.com

Låsgruppen Fredrikstad AS
Stabburvn. 16 Pb. 154 Østfoldhal-
len, 1662 ROLVSØY
Tlf. 69 33 91 60, Faks: 69 33 91 70 
Felles tlf.nr.:09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsgruppen Fredrikstad avd Halden
Oscarsgt. 1, 1771 HALDEN
Tlf. 69 18 78 58, Faks: 69 18 78 59 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsguppen AS, avd. Moss
Ekholtveien 114, 1522 MOSS
Tlf. 69 26 70 10, Faks: 69 26 90 70 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post.moss@lasgruppen.no

Nokas Teknikk AS, avd.Østfold, 
Moreneveien 1, 1859 SLITU
Tlf 69 84 54 90, Faks: 69 11 44 01
E–post: firmapost@vaktservice.no

Buskerud
Brann & Låsservice AS
Hønengt. 46, 3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 45 40 – Faks: 32 12 05 90
Epost: brannoglaas@online.no

Byggsikkerhet AS
Hermann Foss gt. 3 , 
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 10 93
Faks: 32 73 10 87
Epost: tostenb@online.no

Eiker Låsservice AS
Sundmoen Næringsområde,
3301 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 90
Faks: 32 75 50 91
Epost: post@els.no

Låsgruppen AS Drammen
Nedre Storgt 37,
Pb. 454, Brakerøy,
3002 DRAMMEN
Tlf. 32 80 98 00
Faks: 32 80 98 50–
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

KABA MøllerUndall AS
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRAMMEN
Tlf. 06866, Faks: 32 89 05 60 
Døgnvakt: 32 20 23 00
Epost: firmapost@mu.no

VesTFOld
KABA MøllerUndall AS
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf. 06866, Faks: 33 43 00 35
Epost: firmapost@mu.no

Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgate 6, 3256 LARVIK
Tlf. 33 13 93 93,
Faks: 33 13 93 99
Epost: arne@lasesmeden.no

Låsgruppen AS Sandefjord 
Nedre Movei 4,
3215 SANDEFJORD
Tlf. 33 42 87 20,
Faks: 33 46 10 26 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post.sandefjord@
lasgruppen.no

Vakt Service Teknikk Vestfold AS
Kilengt.10 , 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 00 34 80
Faks: 33 00 34 81
Epost: post@vstv.no

Telemark
Brann–og sikringservice AS
Gimlevn. 1 , 3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 46 33
Faks: 35 55 30 30
Epost: lasesmed@
brann–sikringservice.no

Lås og Beslag AS
Ulefossveien 40, 3730 SKIEN
Tlf. 35 52 79 90
Faks: 35 52 79 91
Epost: post@laasogbeslag.no

KABA MøllerUndall AS avd. Skien
Ulefossveien 24
3730 SKIEN
TLF 06866/35533500
Epost: 
bjorn.harald.hagen@kaba.com
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