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Låsesmeden utkommer tre ganger i året;
april, august og desember. Den sendes
NL–, DLF– og SLR–medlemmer, beslag–
og låsgrossister, produsenter, banker,
forsikringskontor, arkitekter, entreprenører,
byggmestere, postkontor, borettslag,
politikammere og lensmannskontor og andre
sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen
forbeholder seg rett til å redigere innsendte
manuskript og bilder.
Foreningen Norske Låsesmeder
Stiftet i 1977; en landsdekkende forening
av godkjente medlemsbedrifter

Våre målsetninger er:
• Heve forståelsen for fysisk sikring
og kriminalforebyggende tiltak.
• Bevare og utvikle låsesmedhånd–
verket i takt med teknologisk
utvikling
• Sikre tilgang til faget gjennom
samarbeid om fagopplæring og
lærlingeplasser
• Kvalitetssikring av medlemsbedriftene
gjennom opplæring og etterutdanning
ISSN 0804-5054 (trykt utgave)
ISSN 1894-065X (online utgave)

2/13

Knut Kildahl,
Formann

Leder
En varm og god sommer er gått og en spennende høst er
på vei.
Bransjen vår har i det meste av landet gode dager med
mange prosjekter og hektisk aktivitet.
Det er også høy aktivitet på service og vedlikehold, i tillegg
til at det tar seg opp med serviceavtaler hos flere som har
fokus på dette.
Rammeavtaler har blitt populært hos mange større kunder
i de senere år. Det er viktig at vi som avtalepartnere gir et
godt inntrykk av bransjen vår og ikke dumper priser eller
går på akkord på kvalitet. Det er mulig for oss å påvirke
rammeavtalekunder til å legge inn kriterier som er med på å
heve standarden på disse avtalene. Kriterier som godkjent
NL-låsesmed, godkjent opplæringsbedrift, kredittverdighet
m.m. bør vektes høyere enn pris når det gjelder sikkerhet i
norsk næringsliv, stat og kommune.
Bruk av ufaglært arbeidskraft i håndverksfag har økt betraktelig de siste år. Bransjene som var tidlig ute med bruk
av ufaglært billig arbeidskraft sliter nå med å få jobber til
priser som en bedrift kan leve med. Vi må ikke la dette skje
i vårt fag.

Det er avgjørende at alle NL-låsesmeder står sammen om
dette for å ivareta kvalitetsstempelet vårt.
I låsesmedfaget er i tillegg vandel av avgjørende betydning.
Jeg viser til våre vedtekter som sier dette:
3.4.9 Uttømmende politiattest
Alle som søker medlemskap i NL og ansatte i NL medlemsbedrifter må levere uttømmende politiattest ref. Rundskriv
G-63 94.
(Det gis ingen unntak for dette kravet.)
NL`s arbeid for rekruttering av lærlinger til faget vårt er avhengig av at ungdommen har tro på låsesmedfaget som et
håndverksfag for fremtiden der de ikke må konkurrere med
ufaglærte eller enda verre, kriminelle aktører.
Det er fortsatt noen NL-låsesmeder som ikke har lærlinger.
Vi er avhengige av at bedriftene tar inn lærlinger hvis vi skal
lykkes med rekrutteringsjobben. Hvis spørsmål om dette
eller skolegang, ta kontakt med NL administrasjonen.
Ønsker alle lesere en fin høst og skitt jakt!
Knut Kildahl
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Nye krav tvinger frem
sammenslåing
Stadige oppkjøp preger også låsbransjen. Skjerpede krav og forskrifter sørger
for at stadig flere velger å selge når tyngre aktører kommer med tilbud.

- Dessuten vil jo også de store være et bevis på vår seriøsitet.
Hvem som helst kan jo skru en lås, men det er vi som har eierskapet til yrket gjennom Foreningen Norske Låsesmeder med
lærlingeordning mot svennebrev og mesterbrev, avslutter han.

av Geir Olsen

- Enhetene blir større, men vi må også ta vare de mindre bedriftene, lover styreformann i Foreningen Norske Låsesmeder Knut
Kildahl. Hans bedrift Eiendomssikring, ble selv kjøpt opp av Infratek for en del år tilbake. Kildahl mener å ha det like bra som før.
Samtidig er han trygg på fremtiden for bedriften og de ansatte.
- Selv om det er vel og bra med store eiere, har jeg et stort hjerte
for småbedriftene blant våre medlemmer. Og til syvende og sist er
det ikke størrelsen som teller, men at de som driver virksomheten
har fokus på etikk, kvalitet på produkter og løsninger. Samt de
ansatte, understreker Kildahl.

LYKKELIG SOM STOR: Knut Kildahl mener det er en naturlig
utvikling at flere småbedrifter blir kjøpt opp av store aktører i lås- og
sikkerhetsbransjen. FOTO: GEIR OLSEN

KREVENDE
Men han innrømmer litt bekymring på småbedriftenes vegne.
Stadige endringer i krav og forskrifter gjør at disse går en krevende fremtid i møte. - Vi er inne i en tid hvor det legges mer vekt på
internkontroll, HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og øvrige offentlige
krav. Samtidig har selve yrkesutøvelsen blitt mye mer sammensatt
og komplisert. Vi jobber med komplekse løsninger og ditto krav.
Det er mye man må sette seg inn i skal man henge med, sier
Kildahl og drar frem de nye byggenormene som eksempel.

VIL GJØRE ALT
Stadig flere tar til orde for at man ønsker å bli totalleverandør av
dørmiljø og sikkerhet.
- Det kan være tungt å følge opp dette om man er en liten bedrift
med få medarbeidere. Det er vel derfor mange velger å selge, og
således sikre bedriftens fremtid, sier Kildahl.

NOEN STORE
I de senere årene har man stadig sett oppkjøp og sammenslåinger. I dag er det ikke mange bedriftene som står helt på egne ben.
- Vi ser jo at de store posisjonerer seg. Det går nok mot en maktkonsentrasjon i bransjen, med noen få hovedaktører.
Jeg tenker at det er noen av disse som nå posisjonerer seg for å
være store nok - og gode nok - til å møte fremtiden. Og det kan
vel ingen kritiseres for, sier Kildahl.

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

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

IKKE KJØP OMSETNING
Likevel retter han en advarende pekefinger mot de som går med
oppkjøpstanker.
- Det som nok ikke er så lurt er å kjøpe seg opp for å øke omsetningen ved hjelp av lave priser. Man må satse på kvalitet. Ellers er
jeg redd det er bortkastede penger, er rådet Kildahl gir.

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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Ståle Raa er aktiv på oppkjøpssiden om dagen.

Hissig på vekst
Ståle Raa innrømmer at han ble overrasket da han ble oppmerksom på
maktkonsentrasjonen i låsbransjen.
Dette fikk han til å tenke store tanker.
av Geir Olsen

- Jeg kom inn i bransjen ved at vi kjøpte Låsservice i Bergen i
2001, minnes Raa. Han hadde allerede da en plan.
Etterhvert fikk han laget en strategi med tanke på hvor og hvordan
de skulle vokse.

KJØPER OG KJØPER
Siden starten for over 12 år siden har han kjøpt opp ytterligere
seks bedrifter. Disse er alle nå en del av Safeguard Group - en av
de mest hissige på oppkjøpssiden. Deres siste fangst var Låssystemer AS i Oslo.
Flere står for tur, skal vi tro Raa.
- Låsservice vokste jevnt og trutt. Omsetning på 3,6 millioner i
2001 har nær blitt 20-doblet som følge av oppkjøp og økt generering.
- I fjor omsatte vi for omkring 70 millioner, forteller Raa. I fjor kom
Hans Petter Eikeland med på eiersiden. Med hans erfaring fra
oljebransjen, mener Raa at de blir enda mer komplette.
- Hans Petter kjøpte seg inn i Låsservice. Etterhvert dannet vi
Safeguard Group. Målet med selskapet er å bli en av de store
aktørene i lås- og sikkerhetsbransjen. Vi mener man bare har sett
starten av det enorme behovet innen områdesikring. Og her skal
vi være med, sier Raa som har stor tro på synergiene de kan dra
nytte av gjennom de mange bedriftene de nå besitter.
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OGSÅ EIENDOM
Safeguard Group eies av Raa Invest as ved Ståle Raa og Eikeland
Holding as ved Hans Petter Eikeland. Konsernet har hovedkontor
i Bergen og eier selskapene Hydrea og Låsservice. De satser på å
levere alt til sikring av eiendom.
Gruppen består nå altså av syv bedrifter. I tillegg driver de innen
eiendom.
Hvordan går “butikken”?
- Vi hadde en samlet omsetning i 2012 på snaut 100 millioner. Resultatet ble på 14,5 millioner. Og vi driver sunt i alle våre selskaper,
legger han til, med en anelse stolthet i stemmen.
Og de skal øke tallene. Både på topp og bunnlinje.
- For inneværende år forventer vi omsetningsøkning opp til omkring 150 millioner, bekrefter han.
Innen tre år tar de sikte på å øke omsetningen til en kvart milliard.
Det avhenger av oppkjøp og god organisk vekst.

LANGS KYSTEN
- Hva er deres geografiske satsingsområde?
- Vår ambisjon er å være leveringsdyktige i kystregioner fra Hammerfest i nord til Mandal i sør. - Vår strategi har jo nå også ført
oss inn i Oslo-gryten. Det er jo der tyngdepunktet i vår bransje
befinner seg, sier han.

NORSKEIET
- Hvordan har dere finansiert kjøpene?
- Vi har brukt egne midler i tillegg til hjelp fra bankforbindelsen,
svarer Raa. Som forøvrig også har skiftet bank nylig. Fra DnB til
Den Danske Bank.
Til tross for at de går utover landegrensen for finansiell støtte,
forfekter Raa troen på det norske.
- Det er sunt for låsbransjen at Safeguard Group etableres som en av
de tunge aktørene i markedet og at selskapet er 100 % eid av to norske eiere. Vi bidrar derfor til at det ikke bare er utenlandske konsern
som setter dagsorden i vår bransje, avslutter den offensive eieren.

STOR AKTØR: Det er Jernia-gruppen som står bak ProffPartner
Security. Her er daglig leder Bjørn Haugsvær utenfor hovedkontoret
der han har sitt daglige virke.

Skal styrke Jernia-gruppen
Proffpartner Security er den andre helnorske aktøren som bemerker seg ved
oppkjøp av låsbedrifter.
av Geir Olsen
Bjørn Haugsvær leder satsingen, som per i dag består av seks
avdelinger. Disse består av det som tidligere het E.T. Systems
(Kristiansand), Låsmester1 (Oslo og Lørenskog), Accesio Lås &
Sikkerhet og Låsservice AS. Siste tilskudd er Follo Sikkerhetsservice AS. De ble innlemmet i mai i år.

ØSTLANDET
Haugsvær legger ikke skjul på at de har som mål å vokse seg
enda større.
- Vi ønsker å gjennomføre en kombinasjon av oppkjøp samt nyetablering av bedrifter som allerede har tilknytning til ProffPartner
og Jernia, forteller han fra sitt kontor i tredje etasje ved hovedkontoret til Jernia på Kolbotn.
De vil primært satse i østlandsområdet. Men retter seg også mot
kysten.
- Det vi ser etter er en organisasjon som passer oss. De må vise
evne til omstilling. Vi er ikke ute etter å kjøpe oss mer omsetning,
sier Haugsvær.

VIL BLI DEL AV NOE STORT
Haugsvær forteller at de legger vekt på kompetanse.
- Vi legger vekt på å ha fokus på kompetanse. Det synes vel på
de vi har fått inn hos oss så langt, sier han.
Haugsvær opplever at det er flere som ytrer ønske om å bli en del
av et større selskap. Og at de derfor er modne for å slå til på et
tilbud. Om det skulle komme.
- Vi ser jo at det er noen som er svært motivert for å selge. Nettopp av den grunn at de har ønske om å komme inn et sted hvor
det er større ressurser, sier han.

VIL UTVIKLE SIKKERHETSBEGREPET
ProffPartner Security vil gjennom Jernia-gruppen være med å
sette premissene i bransjen.
Jernia-butikker er ment å nyttiggjøre seg den tunge inntredenen i
lås- og sikkerhetsbransjen.
De ser for seg et samspill på tvers av de forskjellige selskapene.
- Det er mye kompetanse i Jernia-systemet. Jernia består av 170
butikker. Disse butikkene har kundegrupper som gjør at vi alle kan
dra veksler på hverandre. Butikkene selger varen, og vi følger opp
med servicefunksjoner og så videre, smiler Haugsvær. Det er her
grunntanken bak satsingen ligger. Om vi forstår Haugsvær rett.

SPENNENDE
Målet er at ProffPartner Security skal omsette for 150 mill. innen
2016.
- Vi ligger an til 60 mill. for inneværende år. Dermed holder vi planen, avslutter Bjørn Haugsvær som innrømmer at han synes dette
prosjektet er svært spennende.

TREDJE BEIN
Det var i fjor at ProffPartner Security ble etablert. De er ment å bli
det tredje beinet å stå på for Jernia-gruppen, som foruten alle landets Jernia-forretninger også består av ProffPartner- og nå også
ProffPartner Security.

Etter at artikkelen ble skrevet gikk det ut pressemelding i juli
om at Ahlsell kjøper Proffpartner AS, i oppkjøpet inngår også
Proffpartner Security.
Les mer på http://www.ahlsell.no/News____2496.aspx”
Kommentar fra Adm.dir i Proffpartner Security AS: “For oss
er dette et spennende eierskifte hvor vi nå får tilgang til ny
kompetanse, spesielt innenfor elektro. At Ahlsell nå vil inn i Lås
og Sikkerhetsmarkedet, og at vi får være med på den reisen,
ser vi meget positivt på.
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61 oppkjøp

Suksess etter oppkjøp
Nokas AS kjøpte med det enda en norsk sikkerhetsvirksomhet og
fortsetter dermed sin betydelige vekst.
Nokas omsatte i 1995 for 11 millioner kroner og har gjennom til nå
61 oppkjøp og betydelig vekst en forventet omsetning på ca. 2,3
milliarder kroner i 2013, forteller selskapet på sine hjemmesider.

siden 1995

FRA MINUS TIL PLUSS

Nokas AS er kanskje den mest offensive på oppkjøpsfronten. Konsernet
kjøper stadig opp bedrifter og fortsetter
sin betydelige vekst.
av Geir Olsen

Her er meddelelser fra Nokas den siste tiden:
• Nokas fortsetter sine oppkjøp i Skandinavia. Den 4. september
2012 kjøpte selskapet 80 % av RiksEttans Larmcentral AB med
opsjon på kjøp av de siste 20 % innen maks tre år.
• Den 27. februar i år kjøpte Nokas G4S sin kontanthåndteringsvirksomhet i Sverige.
• Den 16. april kjøpte Nokas alarmstasjonsdriften til Siemens Norge.

- Vi har klart å snu virksomhetene til å levere akseptabel lønnsomhet, uttaler Peter Wesenberg som leder divisjon Cash Handling i
Nokas. Han viser til at man i løpet av de siste fire årene har forbedret marginen i den norske virksomheten med 12 prosentpoeng
– fra minus 3 prosent til pluss 9 prosent.
Det meste skal være grunnet kostnadseffektivisering.
Konsernsjef Heine Wang opplyser at ambisjonene er å fortsette
veksten de neste årene.
- Vi har betydelige finansielle muskler til nye oppkjøp og til å ta på
oss nye utfordringer med selskaper som krever en snuoperasjon,
uttaler han.
Nokas har i dag to divisjoner - Cash Handling og Security & Safety. Konsernet er en totalleverandør av tjenester som spenner fra
vakthold, teknikk, safety, verditransport, telling og Cash Management. Konsernet har i dag virksomhet i de tre skandinaviske
land og har nylig startet opp med de første kundene i Tyskland.
Konsernet har ca. 3500 ansatte og ca. 120 000 kunder.
Største aksjonærer er Fritt Ord, Orkla, DNB og management
herunder brødrene Pål og Heine Wang.

VRIO LÅS & NØKKEL SØKER DYKTIGE MEDARBEIDERE
Vrio Lås & Nøkkel A/S ble etablert i 1984, og er et hyggelig arbeidssted med
12 kollegaer som holder til sentralt i Oslo.

Tiltredelse snarest

Beskriver:
Vi søker en låsbeslagbeskriver til å utarbeide mindre, og større pristilbud,
for små- og store prosjekter. Selvstendig, pliktoppfyllende og ansvarsbevisst.
Krav: Førerkort klasse B, helst låserfaring, generell datakunnskap og god i
skriftlig- og muntlig fremstilling, gjerne erfaring med ordreregistreringssystem.
Servicesjef/montasjeleder:
Hverdagens kooridinator innad i bedriften. Sette opp arbeidsplaner.
Løse hasteoppdrag. Koordinerer bemanningen på prosjekter.
Besvare henvendelser. Utarbeide tilbud på mindre låsoppdrag.
Montør/Låsesmed:
Vi søker også montører / låsesmeder til variert arbeid innen lås
og beslag. Selvstendig, pliktoppfyllende og ansvarsbevisst. Førerkort klasse B.

Søknad med CV

merkes stillingstittel og
sendes på e-post til:
mail@vrio.no

Søknadsfrist
15. september
Ved spørsmål ring:

22 17 77 00

spør etter Vidar.
Besøksadresse: Christian Krohgsgate 2, 0186 Oslo

E-post: mail@vrio.no Tlf: 22 17 77 00

Finn oss på Facebook

CLIQ Remote – fjernstyrt låssystem
CLIQ Remote løser de tøffeste utfordringer knyttet til store avstander og høye krav
til sikkerhet. Militære installasjoner, kraftverk og forvaltning av naturområder er
eksempler der man har stort behov for å utøve kontroll med hvem som har adgang
og til hvilken tid – uten fysisk tilstedeværelse.

Gjør comeback
. .med bilnøkler

RASK LEVERING: Fordelen er betydelig tidsbesparelse for kunder
som har tapt bilnøkkelen. Hos Karl Jensen kopierer de opp nye
nøkler og tilhørende transpondere med originale nøkkelemner.

Filing og kopiering av bilnøkler har så og
si ligget brakk for låsbransjen i mange
år. Ved hjelp av avansert teknologi gjør
nå karene hos låsesmed Karl Jensen et
aldri så lite comeback.
av Geir Olsen

- For å nyansere noe, kopiering av bilnøkler har mange låsesmeder gjort hele tiden, i senere tid gjerne på oppdrag fra bilforhandler. Kloning og programmering av bilnøkler er hva vi egentlig snakker om nå, presiserer daglig leder Roy Jensen hos Karl Jensen
AS.
- Dette blir selvfølgelig spennende. Vi er helt sikre på at markedet
fortsatt finnes. Og siden vi har holdt på med dette i lang tid, med
lang fartstid i bransjen, har vi bilnøkler til nær sagt alle modeller.
Helt tilbake til 1950-tallet, fortsetter Jensen.
- Vi har liksom hanglet med, men på begynnelsen av 2000-tallet
falt vi litt av lasset, som mange andre i låsbransjen. Utfordringen
med transpondernøkler ble i drøyeste laget.

STRENGE KRAV
I takt med forsikringsbransjens stadig strengere krav til billeverandørene, ble det etterhvert omtrent umulig å holde tritt for de som
ikke var skodd for den stadig mer avanserte teknologien.
- I starten var transpondernøkler relativt enkelt å kopiere. Men
etterhvert kom det kryptering, rullerende koder og - ikke minst kombinasjoner av dette, forteller Jensen.
Men etterhvert har det teknologiske forspranget skrumpet inn.
Teknologien er nå mer tilgjengelig, slik at det er mulig - for de som
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LITEN - MEN GOD: Her er en liten transponder i glass beregnet
for bilnøkkel. Desto mindre de er - desto bedre rekkevidde, får vi
opplyst.

ønsker å satse - å holde tritt med de avanserte nøkkel løsningene
fra bilfabrikantene.
- Flere bilmerker, som BMW og VAG har nå pre kodede nøkler,
der hver nøkkel er unik til bilen den er beregnet for, slik at selv
bilforhandler kan være avhengig av å bestille ferdig nøkkel fra
fabrikk. Nå kan vi imidlertid gi oss i kast med dette, fordi vi kan
gjøre to ting: Vi kan hente den pre kodede informasjonen fra bilen,
kopiere informasjonen over på en transponder, og så kode transponderen til bilen, forklarer Jensen.

VIL SAMARBEIDE MED BILBRANSJEN
Dette satser romerikingene betydelige ressurser på.
- Vi ble introdusert for teknologien på et seminar i Sverige, og
dermed var vi vel egentlig i gang, forteller Roy Jensen.
Med hjelp fra avansert dataverktøy og kursing i utlandet, var den
tradisjonsrike bedriften på Romerike i gang igjen på den moderne
«bilnøkkelfronten» fra nå i vår.
- Vi satser først og fremst i nærmarkedet i og rundt Oslo, samt på
Østlandet. Men er selvfølgelig leveringsdyktige over hele landet,
sier Jensen som forteller at de allerede har avtale med KIA om å
kunne levere erstatningsnøkler på deres vegne.
Hos Karl Jensen vil man kunne få utført stort sett det samme som
hos bilforhandleren. Bare raskere.
- Det er viktig for oss å presisere at vi på ingen måte har tenkt å
konkurrere med bilbransjen. Vi regner med at de ikke ser på dette
som noe betydelig marked, og at vi heller blir sett på som en
nyttig samarbeidspartner til det beste for alle fortvilte bileiere, som
har mistet eller blitt frastjålet bilnøkler. Vi kan ordne opp på stedet.
Eller i løpet av kort tid. Må man vente på at fabrikken skal lage og
kode opp nye nøkler, eller i verste fall skifte låsene, kan man jo
bare tenke seg hvor lang tid det tar. Og at også kostnadene sannsynligvis blir på et helt annet nivå, sier Roy Jensen mens kollegene
Thomas Bratberg og Bjørn Erik Kolstad nikker bekreftende der de
sitter benket rundt det nyinnkjøpte utstyret.

OM KARL JENSEN AS
Karl Jensen AS, tidligere K. Jensen lås og nøkkelservice
ble etablert i 1978.
De siste 20 årene har de holdt til i Nittedalsgt 12, sentralt i
Lillestrøm. Bedriften er medlem av Foreningen Norske Låsesmeder, og er tilknyttet Triovings senterkonsept, Trioving
Sikkerhetssenter. Karl Jensen AS er en av Norges største
butikker innen fagfeltet. De har således et bredt utvalg av
lås og beslag, safer, brannvernutstyr og selvsagt nøkler.
De har også egen produksjon av Trioving låssystemer, og
har produsert systemer siden 1984.
Karl Jensen har også egen nettbutikk.

AVANSERT INVESTERING
Jensen har ikke satt alt over styr før comebacket. Drøyt 100 000
kroner i software, samt til en del kostnader i forbindelse med kursing. I tillegg må de ligge på lager med en del forskjellige nøkkelemner, transpondere og nøkkelholdere fra forskjellige biltyper.
- Vi regner med at dette vil bli en lønnsom investering etterhvert,
smiler Jensen.

NØKKELPERSONELL: Det er i første rekke Roy Jensen, Thomas
Bratsberg og Bjørn Erik Kolstad som kommer til å jobbe med
kopiering av bilnøkler og tilbehør i nysatsingen hos Karl Jensen på
Lillestrøm

MANGE MULIGHETER
Når uhellet er ute, kan romerikingene tilby forskjellige løsninger.
- Vi kan i noen tilfeller koble ut startsperren - slik at man kan kjøre
bilen hjem. Neste gang man prøver å starte, vil startsperren være
intakt igjen.
En annen ting som kan bli redningen om noen har blitt frastjålet
en nøkkel, er at Jensens menn kan eliminere denne nøkkelen fra
bilens styringsenhet. Dermed vil ikke denne lenger fungere på
bilen. Dette er kanskje noe forsikringsselskapene vil sette pris på,
smiler Jensen.
Jensen avslører også at de går svangre med en ide om å tilby
en tjeneste som ingen i Norge har i dag. Nemlig hjelp 24. timer i
døgnet for bileiere.
- For å være i stand til dette kreves det en god del: spesiallaget verktøy, som utstyr for å dirke og dekode låsen på stedet,
utstyr for å file den mekaniske delen på stedet, samt kloning - og
programmeringsenheter slik at vi kan kommunisere med bilens
datamaskin.
- Som du skjønner; vi må kunne utføre mange ting. I tillegg til
selve utstyret vil det bli en meget stor jobb å utdanne personell.
Dette krever ressurser, sier Jensen.
Han avslutter med å minne om at de også kan tilby løsninger for
de som har såkalt Smart Key system.

KLAR MELDING: Skiltet forteller om lettbent stemning hos Låse
smeden på Lillestrøm…
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from comfort
to care
—

one step further in barrier-free solutions.

We believe that buildings should be accessible
for everybody. Intelligent door systems offer
more than just comfortable access they care.
Like the DORMA ED 100/250.

DORMA. THE ACCESS.

dorma.no

30 års jubileum

Er Hilde (51) Norges mest erfarne låsesmed på «spinnesiden»?
Hilde Johnsen hos Låsservice i Haugesund har klisterhjerne når det gjelder
låser og beslag. Og ikke minst produktkoder! Men når det gjelder henne selv,
da blir hun usikker.
av Geir Olsen

Vi ba henne ramse opp hvor det er blitt av alle årene, men da
husket hun nesten ingenting.
- Nei vet du, jeg husker ikke såå godt årstall og slikt. Og skal du
vite hvor gammel jeg er? Må du ta med det?
- Neida, svarer jeg 51-åringen.
Hennes trillende latter er svært avvæpnende, og etterhvert får vi
orden på det.
- Jeg begynte altså i Drammen, hos daværende Møller & Auster
like før sommerferien i 1983, minnes hun. Etter sommeren ble hun
med på flyttelasset til bedriftens nybygg. Grunnen til at hun havnet
i låsebransjen var at moren fikk jobb i bedriften i 1982. Møller &
Auster var i fremgang, og dermed hadde det seg slik at Hilde
begynte sammen med moren året etter.
Hun holdt seg til Møller i Drammen frem til 1998. Da ville hun
prøve noe nytt. Dermed havnet hun hos Låsservice i Haugesund
- og stortrivdes. Men familien til den opprinnelige Svelvik-jenta ville
gjerne at datteren skulle flytte tilbake over fjellet. Syv timers reise
unna ble litt tungvint.
Så etter sju år i sildabyen lot hun seg lokke over til Østlandet igjen.
I 2005 tok hun til hos Ingeborg Beslag & Låssystemer på Kongsvinger. Men etter tre år vendte hun nesen vestover igjen.
Og det til avdelingsleder Kjetil Saltveit i Låsservice store glede.

PÅSKJØNNET: Hilde Johnsen viser frem smykket hun fikk for lang
og tro tjeneste i faget.

- Vi er veldig glad for å ha henne på laget. Hun er et vandrende
låsesmed-leksikon, forteller han til Låsesmeden.
- Forøvrig er hun også flink til å passe på at papirarbeidet går i
orden.
Videre er hun svært populær hos kundene. Hun er en kløpper til å
finne gode løsninger. Det er ikke så rent sjelden at jeg blir oppmerksom på at kundene ser forbi meg i leting etter Hilde. Det er
henne de vil ha tak i, skryter sjefen.
Like før påske ble veteranen satt litt ekstra stas på. Det ble da
arrangert en liten utflukt for hele gjengen i Haugesund. Med lunsj
ute i det fri. Der fikk Hilde et smykke - et såkalt Haugesundsmykke - med motiver fra Haugesund. Som takk for de første 30
årene i faget.
- Vi håper på 30 år til, avslutter avdelingsleder Kjetil Saltveit.

GODE KOLLEGER: Her er Hilde Johnsen flankert av arbeidskollegene under markeringen av hennes – første – tredve år i faget.
Fra venstre: John-Arild Paulsen, Aina Elise Paulsen, Ole Morten
Nes, Hilde Johnsen, Kjetil Saltveit, Gestur Stefansson og Ola K.
Sætrang.
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Firmaprofil

Store og gode

STORT: Hele Nokas-systemet holder til under samme tak ved
Alnabru i Oslo. Her står Nils Holter (avd.sjef Lås), Kjetil Grønlie
(systemansvarlig) og avdelingsleder for Nokas AS Teknikk, Rune
Langholen. Alle foto: Geir Olsen

Mange vil kanskje forbinde store selskaper som litt vanskelige tilgjengelige.
Slik er det ikke med «giganten» Nokas.
av Geir Olsen

- Vi føler heller vi er svært tydelige overfor kundene. Størrelsen
inngir tillitt, sier avdelingsleder Rune Langholen ved Nokas Teknikk
i Oslo.

ALT UNDER ETT TAK
For omkring to år siden flyttet de inn i nye store lokaler - like ved
Alnabru i Oslo. Nokas fikk dermed samlet alle Oslo-avdelingene
under samme tak. Samtidig ble salgsdisken borte for Nokas Teknikk som tidligere holdt til i Nydalen.
- Vi leverer fortsatt varer til vaktmestere og så videre. Men butik-
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ken i tradisjonell forstand har vi kvittet oss med, forteller han.
Nå er de en del av et stort kontorfellesskap med sine 37 medarbeidere. Hvor mange som sokner til NOKAS-bygget er visst
vanskelig å anslå. Men at det er mye folk, det er det liten tvil om.

FLOTT Å VÆRE MANGE
- Fordel for oss. Vi drar selvfølgelig nytte av kompetansen som er
samlet her. Det er klart det er lettere å kommunisere med andre
plattformer i samme selskap når vi sitter under samme tak. Synergieffekten er merkbar.
Jeg kan faktisk - og med sikkerhet - si at vi er den eneste sanne
totalleverandør av sikkerhetstjenester. Det er mange som hevder
de er det. Men vi er faktisk dét, fastslår Langholen, mens kollegene nikker bifallende rundt møtebordet.

OFFENSIVE
Nokas sikkerhet har 25-års fartstid i Norge. Selskapet er vel blant
de mest ekspansive. Siden 1995 har moderselskapet foretatt 61
oppkjøp.

Firmaprofil

VETERAN: Nils Holter og Rune Langholen er her på besøk inne hos
Per Sarvik som har bygget låssystemer siden 1981. Bak arbeidsbenken hans skimtes systemansvarlig Kjetil Grønlie.

- Det er et uttalt mål at Nokas skal satse, og dermed vokse. Vi
liker å tilegne oss større deler av markedet, smiler Langholen.
Avdelingen i Oslo omsetter for omkring 60 mill. i året. Av dette er
10 millioner relatert til Lås alene. På landsbasis er prosentandelen
for lås noe høyere.
Nokas Teknikk har avdelinger over hele Sør-Norge - og har en
samlet omsetning på 210 mill. 40 av disse kommer fra lås.

Slik det står fremstilt på selskapets hjemmesider:
Nokas skal bry seg. Det betyr at alle som jobber i selskapet skal
bry seg. All adferd, alle avgjørelser, alle bestemmelser og avtaler
skal grunnfestes i Nokas kundeløfte som bygger på begrepet «vi
bryr oss».
- Og vi bryr oss, avslutter Langholen.

STØRST
- Vi er den største leverandøren til SMB og Retailmarkedet i
Norge. Hovedkundene er dagligvare, sier Langholen som sist
vinter avsluttet en kjempeleveranse til hovedkontoret for Statens
Vegvesen i Oslo.
- Det gjaldt ombygging til berøringsfrie kortlesere, samt et større
antall TEK10 dørmiljø.
- Vi skal levere trygghet til mennesker og verdier. Og dette harmonerer godt med Nokas kundeløfte: Vi Bryr Oss.
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AUTOMATISKE
DØRSYSTEMER

GEZE ECturn
ECturn er en diskret og elegant elektromekanisk døråpner for slagdører. Den er elektrisk drevet og er meget
støysvak, nærmest lydløs.
Med sitt elegante design er ECturn den ideelle løsning
til innvendige dører uten brannkrav i f. eks. sykehus,
handikapboliger, pleiehjem og boliger for bevegelseshemmede.

PRODUKTEGENSKAPER:




Innbyggingshøyde på kun 6 cm
En modell for alle monteringsmåter
Innvendige dører opp til 120 kg uten brannkrav





Dørbredde opp til 1100 mm
Høgre – og venstrehengslede dører
1 – fløyet dør

GEZE Slimdrive EMD-F
Slimdrive EMD-F elektromekanisk døråpner for slagdører.
De kompakte innbygningsmålene gjør det mulig å benytte Slimdrive EMD-F på stort sett alle typer dører.
EMD-F er velegnet til bruk på store og små dører – både
innerdører og ytterdører. Alle funksjoner er integrert i
elektronikken og den innbygde lukkefjæren sikrer at den
kan benyttes til branndører.

PRODUKTEGENSKAPER:




Innbygningshøyde på kun 7 cm
En modell for alle monteringsmåter
Dørvekt opp til 180 kg





Dørbredde opp til 1400 mm
Ekstremt støysvak
Godkjent for branndører

GEZE TSA 160 NT
TSA 160 NT er en elektrohydraulisk døråpner som åpner
med motorkraft og lukker mekanisk med hjelp av hydraulisk dempet fjær.
TSA 160 NT kan benyttes til høgre – og venstrehengslede
dører. Foruten åpningshastigheten kan også lukkekraften
og lukkehastigheten innstilles trinnløst. Endeslag reguleres med en ventil. Den automatiske slagdørautomatikken
TSA 160 NT er konstruert for dørbredder opp til 1400 mm.
Fås også med tandemløsning.

PRODUKTEGENSKAPER:




Innerdører og ytterdører
Høgre - og venstrehengslede dører
Dørvekt opp til 250 kg





Dørbredder opp til 1400 mm
Elektrohydraulisk hold åpen funksjon
Godkjent for branndører

Dørteknikk | Automatiske Dørsystemer | Glassystemer | Vindusteknikk og brannventilasjon | Sikkerhetsteknikk

Bransjenytt

Krav om CE-merking trådte i kraft 1. juli.
«1. juli 2013 ble byggevareforordningen innført i EU. Kravet må
implementeres i sin helhet, og gir ikke noe rom for nasjonal
tilpasning», heter det i det nye regelverket.
Dokumentasjon av byggevarer er et komplisert område. Derfor
var det på europeisk nivå enighet om å forenkle dagens regler i
en ny forordning som altså trer i kraft i Europa fra og med 1. juli
2013. Med byggevarer menes alle varer som skal bygges inn i
et byggverk. Eksempler: Dører, vinduer, trapper, garasjeporter,
byggmoduler og prefabrikerte baderom

Hva viser CE-merket?
CE-merket viser at det finnes en dokumentasjon i form av en
ytelseserklæring, og at varen skal være i samsvar med denne.
CE-merket forteller at produktet er teknisk vurdert, men det
sier derimot ingen ting om produktet er godkjent eller egnet
brukt, eller om det oppfyller krav f.eks. i Teknisk Forskrift.
CE merkede produkter skal fritt kunne omsettes i hele EØSområdet.
CE-merket skal påføres byggevaren, eller en etikett som er
festet på den. (Er ikke det mulig, skal produsenten påføre
CE-merkingen på emballasjen eller på et følgedokument.) CEmerkingen skal være lett synlig, lett leselig og skal ikke kunne
fjernes.
Den tekniske dokumentasjonen består av prøverapporter,
beregninger (f.eks. av U-verdi) og beskrivelser av byggevaren.
Denne dokumentasjonen eies av produsenten, og det er ikke
meningen at dette skal sirkulere med byggevaren.
Produktdokumentasjonen er en fremstilling/sammendrag av
produktets egenskaper og ytelse, og denne dokumentasjonen
skal følge byggevaren.

Må du CE-merke dine produkter?
Produkter som har en produktstandard SKAL merkes. Eks.:
Dører og vinduer. Produkter som har en europeisk teknisk
vurdering SKAL merkes. Produkter som ikke har en europeisk
teknisk vurdering KAN merkes (frivillig). Eks.: Trapper.
For å se om det finnes europeiske produktstandarder for dine

produkter, kan du søke på http://www.danishcprcontactpoint.dk/
applicable_standards/0/18
Unntak fra kravet er spesialprodukter som produsenten selv monterer inn i bygget, og påser at gjeldende regelverk følges. Dette
innebærer byggevarer produsert på byggeplass og byggevarer
laget på tradisjonelt vis, for å ivareta kulturarv.
Små foretak (artikkel 37) med færre enn 10 ansatte og omsetning
som er mindre 2 mill € er også unntatt fra regelen. MEN, for ikke
CE- merkede produkter vil det komme nasjonale krav for dokumentasjon av produktet. Bl.a. skal disse inneholde produktsertifisering og en produksjonskontroll i fabrikk. Dibk sier også at de vil
skjerpe og øke sine kontrollrutiner.

Hva må du gjøre for å få CE merket produktene dine?
•Teste produktet. Ta kontakt med et uavhengig europeisk
kontrollorgan, f.eks. Sintef Byggforsk v Arve Bugten for å få
utført test.
•Ha et kvalitetssikringssystem.
•Lage produktdokumentasjon / evt. ytelseserklæring
•Sette på CE-merket.

Hva skal/må testes?
Det er mange tester man kan ta, f.eks. brannmotstand, vindtetthet, skuddsikkerhet osv. Byggevareforordningen sier ikke noe om
hva man MÅ teste. Den sier bare at man MÅ ha utført MINST en
test.
Ytelseserklæringen skal inneholde:
•Identifikasjonskode for produkttype (beskrivelse av byggevaren)
•Type-, parti-, eller serienummer (identifikasjon av byggevaren)
•Byggevarens tilsiktede bruksområde (f.eks. takvindu)
•Navn, registrert varemerke, adresse til produsent
•Hvilket attestasjonssystem som er benyttet
•Identifikasjonsnummer til sertifiserings- eller prøvingsorganer
(hvis krav)
•Henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden
•Byggevarens ytelse (egenskaper)
Mer utfyllende om forordningen, kan du lese på Dibk.no
Utarbeidet av Norsk Trevare, bearbeidet av Geir Olsen.

Norskproduserte elektriske
sluttstykker i rustfritt stål

www.elok.no
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Systemnøkler på avveie
- Hva skjer?

- Man burde skifte lås oftere, er rådet
fra Morten Svensen hos Trio Ving.
Dermed er det lett å skjønne hva man
bør anbefale borettslag og sameier
etc. som har systemnøkler på avveie.
av Geir Olsen

SKIFT LÅS FØR DET ER FOR SENT
- Vi kjenner til at det finnes kriminelle som er på jakt etter store
nøkkelknipper som gjør at man får tilgang til bygårder og så
videre, sier Knut Kildahl hos Eiendomssikring.
Hjemmehjelper og personell i vaktselskaper er yndede mål i slike
tilfeller. Hva man kan oppnå med uærlige hensikter ved hjelp av et
slikt nøkkelknippe er unødvendig å beskrive, sier Knut Kildahl.
Man kan selv tenke seg hva et slikt tyveri kan medføre, om det
skulle ramme en selv.
Kildahl kjenner til at det er mange firmaer som sørger for å forsikre
seg i tilfelle en av deres ansatte skulle miste, eller bli frastjålet nøkler. Når ulykken først er ute kan det medføre at deler av, eller hele
låssystemet må legges om eller byttes.

SIKKERT
- Om man skulle komme i besittelse av en patentert systemnøkkel er det ulovlig å kopiere denne. Man får rett og slett ikke tak i
nøkkelemner som kan brukes. Det er kun godkjente låsesmeder
som kan skaffe tilveie slike, forteller kommunikasjonssjef Morten
Svensen hos Trio Ving.

TRENGER FORNYING
Har man imidlertid systemnøkler av eldre årgang, er det mulig å få
laget nye av disse. Det var i 1997 at systemnøklene, slik vi kjenner
de nå - så dagens lys. Dermed bør nøkler fra eldre systemer være
overmodne for utskiftning.

UNGDOM MISTER MEST
- 80 til 90 prosent av de som mister nøkler er ungdom. Dessuten
er det svært få som tar tak i dette og sørger for utskifting av lås
når slik skjer. Man lar det heller skure og gå. I håp om at intet
uønsket skjer, forteller Morten Svensen fra en undersøkelse Trio
Ving har gjort.
Den forteller også at kun 15 prosent av de som kjøper bolig etterspør nøkkelhistorikk - og om det er nøkler på avveie
- Dette er alarmerende, i stedet for å være slappe på dette området, bør man heller være ytterligere skjerpet. Det er for liten fokus
på nøkkelsikkerhet, avslutter Svensen.
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ADGANG: Det er greit å ha kontroll på hvem som slipper inn i bygningen.

FRYKTER TYVERI: Knut Kildahl forteller om kriminelle som er på målrettet jakt etter store nøkkelknipper.

KJEDELIG AFFÆRE: Kommer en slik nøkkel på avveie bør eieren straks melde fra. Slik at man raskt kan få vurdere tiltak. FOTO: GEIR OLSEN
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PAS Card AS
Strandveien 55
1326 Lysaker
Tlf. 67 11 90 00
post@pascard.no
www.pascard.no

PASonline er en bestillingsportal på web for ID- og
adgangskort og nøkkelbrikker, hvor man kan registrere
ordren via web eller app. Enkelt og effektivt!
PASonline gjør det enkelt for deg og dine kunder å
holde oversikt over nummerserier og kan integreres
mot eksisterende CRM-og ERP-system. PASonline er
en iFrame-basert løsning som lastes inn i din webside,
tilpasset med din firmaprofil.

Bestill

COLORS:

Få bedre oversikt
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Vi er låsesmedforeningens
nye samarbeidspartner!
Profilerte produkter
med deres logo
Som eneste leverandør i Norge tilbyr vi lasergravering av bl.a. dørbrytere og nøkkelbrikker.
Med lasergravert logo eller et annet motiv
får du et unikt profilprodukt med
uovertruffen holdbarhet som
automatisk blir et blikkfang.

Driftsikre plastkortprintere
med mulighet for sikkerhetselementer
PAS Card er forhandler av printere fra Magicard –
kvalitetsprodukter med patentert sikkerhetsfunksjon og den
beste støtte og garanti i bransjen. Med både Direct-To-Card
og ReTransfer teknologi passer deres intelligente ID-kort printere alle segmenter av markedet. HoloKote® er den patenterte sikkerhetsmerkingen som følger med Direct-To-Card
printerne. Sikkerhetselementer printes i overlayet på kortet
og danner et mønster på kortets overflate som kommer til
syne når man holder kortet i riktig vinkel.
Sikre deg mot ulovlig kopiering av kortene dine
– uten ekstra kostnad per kort.

Enkelt og sikkert.
PAS Card AS • Strandveien 55 • 1326 Lysaker • Tlf. +47 67 11 90 00 • post@pascard.no • www.pascard.no
NORGE Oslo | SVERIGE Stockholm Huskvarna Gøteborg Malmø | DANMARK København Århus

pressemelding
Bransjenytt

Låser opp 4300 sykehusdører
TrioVing skal levere låssystemer og dørautomatikk til det nye Sykehuset Østfold. Monteringsarbeidet skal etter planen starte over
sommeren.
Leveransen omfatter låser og beslag på rundt 4300 dører, porter
og skap til sykehusets nybygg på Kalnes ved Sarpsborg. Kontraktsverdien er i størrelsesorden 15 til 20 millioner kroner.
– I et nytt og moderne sykehus er det behov for mange ulike typer
dører. En stor del av dem skal dessuten utstyres med avansert
automatikk, så dette er et stort oppdrag med mange faglige utfordringer, sier Gunnar Halnes, prosjektleder i TrioVing.
Nybygget på Kalnes blir med sine 82 500 kvadratmeter Østfolds
største bygg. Oppføringen skjer på basis av et miljøprogram som
setter høye krav til materialbruk, energibruk, energigjenvinning,
forurensning, vannforbruk, avfall, transport, støy og inneklima.
Byggherre er Helse Sør-Øst, mens AF-gruppen har entreprisen
blant annet for dører, låser og beslag.

– TrioVing har solid erfaring med denne typen prosjekter og har
tidligere levert låssystemene til blant annet Akershus universitetssykehus (A-hus) og Rikshospitalet. Arbeidet på Kalnes vil bli utført
av egne montører samt våre lokale sikkerhetssentre i Østfold, sier
Gunnar Halnes.
Selskapet leverer låser, låssystemer, beslag, adgangssystemer og
dørautomatikk gjennom et landsdekkende forhandlernett og til
profesjonelle kunder innen byggbransjen og industrien.
TrioVing har drøyt 170 ansatte. Omsetningen i 2012 var på om
lag 490 millioner kroner. Selskapet er en del av det svenskbaserte
konsernet ASSA ABLOY som er verdens ledende virksomheter
innen låsteknologi og tilhørende produkter.
Kontaktperson:
Morten Svensen
kommunikasjonssjef i TrioVing
Telefon 901 06 007

CLIQ Remote - fjernstyrt låssystem
• CLIQ-nøkkelen har innebygd klokke og minne, noe
som gir utallige rettighetsmuligheter.
• Nøkkelvalidering øker sikkerheten om
man skulle miste en nøkkel – den slettes bare.
• Oppdatering av adgangsrettigheter fra avstand,
sparer tid og arbeid for alle.
• Kombinasjonen mekanisk og elektronisk teknologi
øker sikkerheten betraktelig.

Med CLIQ Remote Web Manager kan man nå
administrere et dp CLIQ låssystem via Internett.
Programmet har støtte også for flere samtidige
brukere. Finnes også i håndholdt modell:

leverandørprofil

Skal være best på support

GASELLER: Salgssjef Kato Lystad og salgsansvarlig for
adgangskontroll Gyrd Noem er stolte over at bedriften i to
år på rad er kåret til Gasellebedrift (2011 og 2012) Beviset
henger på veggen bak de. ALLE FOTO: GEIR OLSEN

- Vi fokuserer mye på support og god
service. Kundene står høyest hos oss,
sier Gyrd Noem (32) hos Teletec Connect i Oslo. Han er salgsansvarlig for
adgangskontroll og er også bedriftens
kontaktperson mot låsesmedene.
av Geir Olsen

NYE LOKALER
Dette understrekes av Noem under omvisningen i grossistens
relativt nyinnflyttede lokaler.
- Vi har riktignok ikke flyttet mer enn 100 meter. Knapt det. Men til
gjengjeld har vi fått et flott nytt lokale på 1000 kvm, fortsatt sentral
tilgjengelighet og ikke minst kjempegod lagerplass, sier Noem.

FLEKSIBELT
Det nye lageret rommer det meste av det kundene måtte ha
behov for på kort varsel.
- Dessuten kan kunder og håndverkere komme innom etter stengetid for å plukke opp varer som er bestilt tidligere, forteller Noem.
Dette gjøres ved at de får registrert fingeravtrykket sitt i adgangskontrollsystemet. Et tilbud som benyttes ofte.

PERSONLIG ENGASJEMENT OG GOD SERVICE

STOLT

Teletec har som uttalt mål å være svært tilgjengelige for de som
ønsker deres varer og tjenester.
- Vår målsetting er hele tiden å gi forhandlere en større merverdi.
Nærhet til samarbeidspartnere med personlig engasjement, god
service og raske avgjørelser er en viktig del av forretningsideen
som har vært med å forme selskapet helt siden starten, skriver de
på sin hjemmeside.

Gyrd Noem legger ikke skjul på at han er stolt over produktspekteret og tjenestene de kan tilby.
- Jeg er ikke redd for å si at vi har veldig bra produkter. I tillegg
jobber vi tett med våre kunder med support, opplæring og utvikling av produkter. I dag ønsker man ikke lenger alltid å ha ting så
avansert som før.
Nå er det mer krav om «plug and play», sier han.
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leverandørprofil

SPESIALTILPASSET
Her er medarbeider Espen Troberg helt sentral. Han driver med
teknisk support, ITV, Alarmsystemer, GSM overføring og alarmmottak. Espen bygger også komponenter etter kundenes ønsker.

LITT OM TELETEC CONNECT

Og kundenes ønsker er altså noe Teletec er innstilt på å innfri.
Gjerne på en slik måte at produktene ikke blir for innviklet å montere- samt håndtere forøvrig.
- Og ikke minst; Vi skal yte det lille ekstra, sier Noem mens han
viser oss demo-rommet hvor kundene kan bli med for å gjøre seg
kjent med produktene. Videre får vi se undervisningsrom, møterom, utviklingsrom og lager.
- Vi tar gjerne imot våre kunder her, slik at vi sammen kan planlegge løsning av deres oppdrag. Vi liker å ha et tett samarbeid,
sier han.

DISTRIBUSJON VIA FORHANDLERE.

TILBYR KURS
Teletec Connect driver også kursvirksomhet. De som gjennomfører ender opp med kursbevis fra Teletec Academy.
- Dette er en veldig fin mulighet til å få kurs og opplæring, sier
Noem.

Distributøren har ti ansatte i Norge og holder til i Enebakkveien 117D i Oslo.

Teletec Connect AS er en av Norges ledende distributører
av profesjonelle elektroniske sikkerhetsprodukter innen
innbruddsalarm, kameraovervåking, adgangskontroll og
tilhørende områder. Firmaet er et datterselskap av Teletec
Connect AB i Sverige. Konsernet har over 2000 forhandlere i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Forhandlerne
er representert innen følgende kategorier:
- Alarminstallatører
- ITV-installatører
- LÅSESMEDER
- Elektroinstallatører
- Data-/nettverksinstallatører
- Systemintegratører
- Vaktselskap
- Elektrogrossister

NORDISK KONSERN
Teletec Connect har salgsrettighetene på en rekke verdensledende merkenavn i Norge, Sverige, Danmark og
Finland og er representert med kontorer i Oslo, Stockholm, Göteborg, København og Helsingfors.
Blant disse merkene nevnes:
Paxton Adgangskontroll- og porttelefoner.
Alarmer: DSC – Optex – Risco – Piccolo Objektsikring.
ITV/CCTV: Samsung – Mirasys – Exacqvision – Acti American Dynamics

DEMO-ROM: Gyrd Noem viser demonstrasjonsrommet
som er til benyttelse for kunder.
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ELF Convention 2013 Madrid

23. – 25.mai fant ELF Convention i
Madrid sted og Knut Kildahl og Anne
Line M.Sagbakken representerte som
vanlig NL.
Anne Line M. Sagbakken

APECS hadde valgt Hotel Auditorium som Convention Hotell med
beliggenhet rett i nærheten av flyplassen. Med hele 869 rom og
ekstremt store fellesarealer var det ikke noe plassproblem, men
som vi har sett tidligere ønsker folk å bo sentralt i storbyer og
mange deltagere hadde funnet andre boalternativer i sentrum.
Utstillingen var stor og fin og i følge hovedsponsor TESA ASSA
ABLOY var de fornøyd med deltagelsen. Kurstilbudet var mye bil
lås og safe. Det er ikke så stort fokus på det elektroniske som det
er i de nordiske landene. Det var styremøte i ELF lørdag formiddag og Dave O’Toole tar 2 nye år som president for ELF. Det var
også nordisk møte og det har skjedd endringer både i Finland og
Danmark i vår. Begge foreninger har fått ny styreformann og delvis
nytt styre.
Knut Kildahl og Anne Line M.Sagbakken
på ELF-messen.

24 / 02.2013

Madrid er hovedstaden og den største byen i Spania.
Byen har over 3,2 millioner innbyggere og storbyområdet
beregnes til 6,5 mill. mennesker. Dette gjør den til den
tredje største byen i EU. Madrid ligger midt i Spania på
667 meters høyde og dekker et areal på 604,3 km².
(Kilde Wikipedia)

Neste ELF Convention finner sted i Firenze 22. – 25.mai 2014 og
arrangør er ERSI. Her er allerede mye på plass og fra oktober skal
det være mulig å registrere seg. Websiden er klar så det er bare
å følge med på den etter hvert som mer informasjon blir lagt ut:
www.elf2014.com

Postkassesystemer til ethvert behov - valget er ditt!

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!

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

Intuitiv betjening og
individuell design fra Siedle
Et video panel med 17,8 centimeter (7 tommer) diagonal skjermstørrelse er den nye high-end modellen blant intercomsystemene
for innendørs bruk fra Siedle. Karakteristisk er den store skjermen
og en berøringsskjerm på Comfort- modellene.
Den nye monitoren overbeviser med enestående bildegjengivelse,
samtidig er det interface for betjeningen; på standardmodellen
via knapper, på Comfort-modellen via touchscreen. Alle panelene er utstyrt med bildehukommelse og kan også fungere som
styring av husets belysning eller solskjerming. Panelets akustiske

SENSITIV: Comfort modellene styres
via touchscreen.

egenskaper tilfredsstiller de høye kravene som Siedle stiller til alle
sine produkter. Dette gjelder også for betjeningskonseptet: Siedle
utvikler for alle innvendige stasjoner en intuitiv og nesten ensartet
bruksanvisning, som også appene og handsfreetelefoner orienterer seg etter. Også på panelene med touchscreen aktiveres de
primære funksjonene av anrop og døråpner via mekaniske taster.
Panelets design er basert på en sandwichkonstruksjon, som er
karakteristisk for Siedles design som kombinerer et kabinett av
sort eller hvitt kunststoff med en dekorfront. Dekorfrontene gjør
designet variabelt. De består av aluminium eller rustfritt stål som
kan være forkrommet, forgylt eller lakkert. Som alternativ tilbyr
Siedle hvite og sorte matt lakkerte paneler i kunststoff. Skjermen
er utformet i baksidefarget glass og er integrert i flukt med panelets overflate. De nye panelene for installasjonssystemet In-Home
kan leveres f.o.m august 2013.

ALLSIDIGHET I DESIGN OG FUNKSJON: Med to kabinettfarger og forskjellige dekorflater tilpasser panelene seg individuelle ønsker. De kan plasseres på veggen, eller på bordet om man bestiller bordkonsoll.

Mer nytt fra Låsservice i Haugesund

Kastet seg på vindmøller

Unocode 399 Evo

Alle 21 møller i drift, kunngjorde Midtfjellet Vindkraft 8.mai i år.
I den forbindelse gikk flagget til topps på Midtfjellet i Fitjar kommune på Vestlandet. Årsaken var at samtlige 21 vindmøller var
oppe og gikk samtidig.

Markedets mest solgte datastyrte nøkkelfilemaskin!

Låsservice i Haugesund har vært med på dette prestisjeprosjektet, med en totalkostnad på omkring 1,2 milliarder kroner.
- Dette var et veldig spennende prosjekt. Vi har vært med å levere
låssystem, adgangskontroll, kameraovervåking, samt vegbommer til Midtfjellet vindkraft, forteller avdelingsleder ved Låsservice i
Haugesund Kjetil Saltveit og legger til: Vi leverte i samarbeid med
Hydrea AS.

Nyhet
!
Nøkler etter kode,
systemnøkler,
nøkkelkopiering

Stort fargedisplay
Optisk leser
Hurtigvendende bakker
Friksjonsgrep
Raskere og stillere enn
tidligere modeller

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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Produktnytt

Oppbevaring av bærbare PC’er
Finn Clausen Arkivsystemer AS leverer flere ulike skap og
vogner for oppbevaring av bærbare PC’er.
• Både PC-skap og PC-vogner har mulighet for strømuttak, slik at PC kan lades under
oppbevaringen.
• PC-skapene leveres med hasp for for hengelås, sylinderlås eller kodelås.
• De har 10 rom i høyden.
• PC-vognene finnes i ulike størrelser, 10, 16, 20 26 eller 30 rom. Låsbare dører.

sikkerhetslås i fg-klasse 5
utviklet og produsert i norge

Årsmøte i NL 2013

Anne Line M. Sagbakken

20.april var det årsmøte i NL på Gardermoen. Det var drøyt 30
deltagere hvorav 26 stemmeberettigede.
- Foruten selve årsmøtet var temaet rekruttering til bransjen og
det var en engasjert gjeng som satt i salen. Knut Kildahl fortalte
at det nå har blitt et kryssløp mellom elektro og TIP – og dette er
selvfølgelig gode nyheter for låsesmedbransjen. Han fortalte også
at målet er at man fra og med våren 2014 skal kunne ta svennebrevet på Steinkjer VGS.

Helge Dalen		
Låsservice Ålesund

Godkjent Låsesmed
Har bestått teoretisk og praktisk opptaksprøve,
og er opptatt som medlem i
foreningen

Per Otto Henningsen
Låsservice Ålesund
Tom Arne Kirchner		
Proff Partner Security AS

Norske Låsesmeder
Stiftet 1977

NL er i gang med planleggingen av en rekrutteringsfilm som kan
legges på YouTube og som kan brukes i rekrutteringssammenheng på messer og skoler.
Det ble også diskutert om man må endre navnet fra Låsesmed til
Sikkerhetsinstallatør slik man har gjort i Sverige og Finland. Dette
for å få frem bredden i hva en Låsesmed egentlig gjør. Her var det
mange meninger, men hoved essensen ble at man ønsket å beholde tittelen Låsesmed, men eventuelt ha med Sikkerhetsinstallatør e.l. som en undertittel. Dette er et tema det vil jobbes videre
med. Det er viktig at vi får tydeligere frem alle arbeidsoppgavene
en Låsesmed utfører og dette er særdeles viktig i rekrutterings
arbeidet.
Fem av våre nye medlemmer mottok Medlemsdiplom under middagen lørdag kveld. Det var Leder i Opptaksnemnda Stein Spjeldnæs og Styreformann i NL Knut Kildahl som sto for utdelingen. De
nye medlemmene var:

Trond Borstad
Låsgruppen AS
Øyvind Granberg
Låsgruppen AS

Dato:

Vi ønsker de hjertelig
velkommen!

Det sittende styret ble gjenvalgt med Knut Kildahl som styreformann, Morten Høiseth nestformann, Finn Jonstang kasserer og
Anders Møller, Kent Martinsen og Eirik Larsen styremedlemmer.
NL Årsmøte 2014 finner sted i Ålesund helgen 25.-27. april med
selve Årsmøtet lørdag 26.april. Låsservice Ålesund har påtatt seg
vertskapsrollen og informasjon vil bli sendt ut i god tid!

Jubilanter

Bjørn Trygve Fjære
50 år 4.april 2013

Fredrik Lysgaard
50 år 10.juli 2013

NL gratulerer så
mye med dagen!

Kjetil S. Ringøen
50 år 21.april 2013

Stig Roar Punnerud
50 år 24.juli 2013
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Hilsen fra administrasjonen

Journalist i Låsesmeden

Håper alle har hatt en
fin sommer!

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

Nå er det tilbake til
hverdagen for de
fleste av oss og nok en
travel høst. Påmelding
til Låsesmedtreff er
ikke langt unna. Alt
skal være klart ca.
1.oktober, i slutten av
september sender vi ut
oversikten over hvilke
kurs som går og til hvilke dager og tider slik at dere er
forberedt når påmeldingen åpner.
Når det gjelder masseutsendelser på e-post fra NL
satser vi nå på et nytt system for dette. Reglene for masseutsendelser har blitt strengere og man må oppfylle en
del kriterier i selve e-posten når man sender til mange.
Rekruttering er hovedtemaet for NL i tiden fremover og vi
håper å ha materiell klart før neste Låsesmedtreff og før
de neste potensielle nye låsesmedene tar et skolevalg.
Det har nå blitt kryssløp mellom TIP og elektro og dette
er gode nyheter for låsesmedbransjen.

Kommende Låsesmedtreff
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

Ellers så skjer det mye i låsbransjen om dagen når det
gjelder oppkjøp – dette kan dere lese mere om på s. 5-8.
Ønsker dere en fin høst og ser frem til mange påmeldinger til Låsesmedtreff i løpet av oktober!
Anne Line M. Sagbakken

Nytt fra administrasjonen
Nye samarbeidspartnere for
Foreningen Norske Låsemeder
I henholdsvis april og mai fikk Foreningen to nye samarbeidspartnere. Det er PAS Card AS og Norwaylocks
AS.
PAS CARD AS
PAS Card er en totalleverandør av produkter og tjenester knyttet til plastkort og produkter for RFID, adgangsog verifiseringsteknikk. De leverer alle typer kort, nøkkelbrikker, plastkortprintere, og tilbehør. I tillegg tilbyr
de programvare og løsninger for kryptert web-bestilling
av kort og brikker, besøkssystemer og IDC, som er en
løsning for å samle flere identiteter i ett brukergrensesnitt. De tilbyr også tjenester som service, vedlikehold
og opplæring på printere og programvare.
NORWAYLOCKS AS
Norwaylocks er en norsk låsprodusent, med egenutviklede og patenterte løsninger.Satsningsområde er
nytenkning og høy sikkerhetsklasse. Alle produktene er
norskutviklet og produsert lokalt i Kongsvinger.
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Medlemsregister NL
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

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 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

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

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

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

KABA MøllerUndall AS avd. Bergen
Kanalvn. 54 Postboks 6105,
5892 BERGEN
Tlf. 06866, Faks: 55 20 74 99
Døgnvakt: 913 80 655
Epost: firmapost@mu.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 Møller Undall AS avd. Tromsø
Grønnegate 38-46
9008 Tromsø
Tlf. 06866 Faks: 77 75 39 33
Epost: butikk.tromso@kaba.com
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
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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

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

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: kristiansand@ppsecurity.no

Låsservice Haugesund AS
Karmsundgt. 176,
5527 HAUGESUND
Tlf. 52 73 95 00
Faks: 52 73 95 18
Epost: kjetil@laasservice.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

Marvik Service AS
Ullandhaugveien 25,
Postboks 223, 4001 STAVANGER
Tlf. 51 84 90 50
Faks: 51 84 90 51
Epost: post@marvik.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 avd.
Haugesund
Rennesøygaten 12,
5537 Haugesund
Tlf. 06866 , Faks: 52 75 44 01
Døgnvakt: 975 71 204
Epost: firmapost@mu.no

KABA MøllerUndall AS
Ringveien 3, Viklundsenteret,
2815 GJØVIK
Tlf. 06866, Faks: 61 13 61 01
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
Låsservice AS avd. Stavanger
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KABA Møller Undall AS avd. Bærum
Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Tlf. 06866, Faks: 67 17 83 13
E–post: firmapost@mu.no

Eiker Låsservice AS
Sundmoen Næringsområde,
3301 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 90
Faks: 32 75 50 91
Epost: post@els.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: kundeservice@nokas.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

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

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

Nordic Security AS
Karoline Kristiansensvei 8
0661 Oslo
Tlf. 67 900 200
Faks: 66823201
E–post: firma@nordic–security.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

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

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

Follo Lås og Glass–sikring AS
Åsenveien 1, 1400 SKI
Tlf. 64 87 69 70
Faks: 64 87 71 11
Epost: frank@follolas.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bygg & Boligsikring AS
Sønsterudveien 26
1412 Sofiemyr
Telefon: 22006010
Faks: 66994549
Hjemmeside: www.bbsikring.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

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 Møller Undall AS avd. Skien
Ulefossveien 24
3730 Skien
Epost: butikk.skien@kaba.com
Telefon: 06866
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Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

TilgjengeligheT
for alle
—
DorMa dørautomatikk eD 100 / 250.

DORMA. THE ACCESS.

dorma.no

