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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
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Knut Kildahl,
Formann

Leder
Siste kvartal pleier å være det mest hektiske i året og
2013 ser ut til å bli tradisjonelt i så måte. Låsesmedene i
Norge driver god forretning og har i samarbeid med sine
gode leverandører flere stødige bein å stå på. Vi har også
gjennom årelang fokus på kvalitet og opplæring et godt
rykte i markedet og klagenemnden i NL er heldigvis så å si
arbeidsledige.
2014 varsler om stor byggeaktivitet, bra utsikter for rehabilitering og et nærmest urørt nytt privatmarked der nye
løsninger med elektronisk avlåsning i kombinasjon med
alarm, CCTV, overføring og styring via mobiltelefon har
enormt potensiale. Det er viktig at vi ikke glemmer å være
kritiske og bruke vår låsesmedkunnskap for å opprettholde
høy sikkerhet når vi beveger oss mer over til applikasjonsstyrte løsninger. Dette er produkter som kommer i stor
skala inn på markedet via mange kanaler og med varierende kvalitet. Utviklingen av disse produktene har en helt
annen progresjon enn vi noensinne tidligere har sett. Hvis
vi som låsesmeder skal kunne hjelpe alle som har kjøpt en
slik lås via internett eller i en jernvareforretning i tillegg til de
vi selger selv, må vi sette oss godt inn i produktene og skille
ut hva som er «kurant vare» for oss her på berget. Vi har
ingen direkte forpliktelse til å serve andre produkter enn de
vi selger selv, men vi kommer ikke unna å hjelpe de som
har gått seg bort i tekno - jungelen. Vi må kunne åpne alle
disse låsene på greiest mulig måte, som alle andre låser.
Dette er aktuelt tema på låsesmedtreff i januar.

serveren er ute av drift er det liten erfaring på. Noe av
risikoen ved bruk av slike servere er at det ikke finnes en
ren juridisk streng som forbinder oss og serveren dersom
firmaet som drifter serveren går konkurs eller legger ned.
Da kan alle data være borte for alltid. Hvis dette da er alle
låssystemene til en låsesmedbedrift vil det bli skralt med
etterlevering av nøkler! Jeg virker kanskje vel skeptisk, men
vil bare si: vær kritisk ved lagring i sky og bruk seriøse leverandører! Dette er også tema på låsesmedtreff i januar.
Jeg håper i en travel hverdag at alle har fått tid til å registrere seg til låsesmedtreff. Det er en viktig happening og
et særdeles viktig samlingssted for bransjen der vi som
låsesmeder kan utveksle kunnskap som ikke andre skal
vite så mye om og samtidig få studert inngående hvilke nye
produkter og løsninger vi skal beskrive og selge fremover.
NL har stor fokus på rekruttering dette året og håper at
dere som medlemsbedrift åpner dørene når det kommer
forespørsler fra lærlinger om kontrakt. Det er viktig at vi
som NL- bedrifter tar ansvar for å løfte bransjen gjennom
rekrutteringsløftet som Foreningen Norske Låsesmeder jobber med.
Jeg ønsker alle lesere en fredfylt jul og et riktig Godt Nytt År!
Knut Kildahl

Trenden med noe av den nye teknologien bygger på samme avhengighet som i dataverdenen ellers, - at vi legger
data og personlige spor på servere rundt i mer eller mindre
seriøse skyer, uten at noen egentlig vet, eller i hvert fall
kan si med sikkerhet hos hvem og hvor serveren befinner
seg. Flere av disse tjenestene har servere i land langt unna
Norge. Noen er gratis og ligger i land med tung organisert
kriminalitet. Hva som skjer de timene eller dagene denne
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Gutta på tur

Disse seks karene er alle lærlinger under utdanning til yrket som låsesmed.
I løpet av læretiden på tre år skal de gjennomføre undervisning og opplæring i
programfag og fellesfag ved Steinkjer Videregående Skole.
Låsesmeden var med på samlingen nå i høst.
4 / 03.2013

Her er «den nye vinen» samlet i
undervisningsrommet. Niclas Gunnestad,
Tim Alexander Wolden, Espen Fjellheim,
Andreas Olsen, Magnus Møller og
Joakim Sollien. FOTO: Geir Olsen
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PRAKTISK LÆRING: Det er ikke bare tavleundervisning som venter lærlingene på Steinkjer. Her er Niclas Gunnestad i gang med skrutrekkeren,
mens Andreas Olsen, Espen Fjellheim og Tim A. Wolden kikker på en dørautomatikk. ALLE FOTO: Geir Olsen

av Geir Olsen

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN
Lærer Trond Melgård står oppe ved tavlen og forklarer engasjert
mens elevene sitter samlet, tre på hver pult, med hver sin PC
foran seg. Bordet foran er fylt opp med leskedrikk og snacks. Her
skal det læres!
Magnus Møller (18) er i Steinkjer for andre gang. Lærlingen fra
Låshuset Larsen i Oslo ser ut til å trives i selskapet.
- Er det greit å være tilbake på skolebenken?
- Dette handler om jobben min, dermed er det lettere å følge med
og få inn lærdommen. Jeg er godt motivert, forsikrer Oslo-gutten
der han sitter på fremste rekke, sammen med to kolleger.
Det er i det hele tatt god stemning i rommet. Det skinner tydelig at
elevene er stolte av yrket de har valgt. Og interessen for bransjen
er stor.

PÅ EGENHÅND
To-tre av lærlingene forteller at de ganske kjapt var ute i felt med
egen bil. De litt yngre kollegene må fortsatt finne seg i å spille «annenfiolin» på arbeidsplassen. Men alle er bekvemme med at de er i
en læreprosess, og at de er i progresjon mot målet om svennebrev.

INTERESSANT YRKE
Tim Alexander Wolden brenner for det han driver med. Til daglig
beveger han seg rundt i Oslo med en spesiallaget tralle som inneholder verktøy og diverse greier.
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- Hvem kan bli låsesmed?, undrer vi.
- En eller ei som er interessert i å skru og mekke. Det er nesten en
forutsetning at man er praktisk anlagt. Det blir en del pusling, og
én ting det blir mer og mer av, det er elektronikk og utfordringer
knyttet til dette. Her bør man ha en grunnleggende interesse slik
at man evner å følge med, råder Tim A. Wolden.
- Hva liker du best å drive med?
- Nye ting! De mest interessante oppdragene er for eksempel å
montere en komplett adgangskontroll. Dra ledninger, borre og
montere forskjellig utstyr.
- Og koble. En jobb som er variert. Der jeg får prøvd meg litt, sier
han engasjert.
- Og det virker til slutt?
- He he. Ja. Nye ting pleier å funke. Er det gammelt kan det ofte
være så som så. Da er det verre, sier han og flirer.
Flere av guttene stemmer muntert i.
Espen Fjellheim går i læren hos Karl Jensen på Lillestrøm. 20-åringen fikk egen arbeidsbil til jobben ganske tidlig. Han er mye ute
på egenhånd. Espen er på samlingen i Steinkjer for tredje gang,
og er kommet et godt stykke ut i læretiden.
- Jeg tar på meg det jeg synes jeg kan ta. Jeg har prøvd meg på
mye rart. Og det går som regel bra, sier han. Uten å ville utdype
om det har vært noen tabber... I hvert fall ikke på trykk...

FAKSIMILE FRA LÅSESMEDEN NR. 3, 2012
”Magnus Møller fra Oslo–bydelen Oppsal er i gang med
sitt første år som lærling. Han begynner på ”gølvet” – for å
si det slik. Noe av det første man må lære seg er å kopiere
nøkler.
BEGYNNER I BUTIKKEN
– Vær nøye med .... , lyder det lavmælt ved nøkkelsliperen
i lokalene til Låshuset Larsen i Oslo. Unggutten følger
konsentrert med når innehaver Per Bugten lærer bort sine
kunster.
Bugten er lærling ansvarlig i bedriften. De har for tiden
to lærlinger i arbeid og blir sett på som rene mønster
bruket med hensyn til utdanning av lærlinger. Bedriften
har omkring én lærling i året. Avbrutt av noen års opphold
innimellom.”

og trene på. I et annet rom er det satt opp flere vegger med
døråpninger og dører. Her skal det inn låser og låssystemer som
elevene skal få bryne seg på i opplæringsøyemed.

LYDHØRE
Til tross for den lange avstanden fra Oslo virker guttene stort sett
fornøyd med opplegget på Steinkjer.
- Er det noe dere savner?
- Vi har jo snakket om at man kanskje kunne vært enda mer
faglig spisset mot vårt yrke som låsesmeder, sier Tom Alexander
Wolden. De andre nikker enig. Faglig ansvarlig Ove M. Haugan
reagerer positivt på kritikken:
- Jeg forstår de godt. Og vi er ydmyke for slike innspill. Lære
planen har tilsynelatende- og beklageligvis blitt noe for generell.
Men det er rom for tolkning. Så dette skal vi ta med oss. Målet
vårt er jo nettopp å få til et så godt tilbud som overhodet mulig,
smiler han. Samtidig understreker han at låsesmedene er i en
bransje som er i en enorm utvikling. Spesielt innenfor elektronikk.
- Slik sett er det vel ikke til direkte skade med litt mer generell
kunnskap på dette området, utfyller han.

SKREDDERSYDDE LOKALER
Låsesmedlærlingene har et eget rom ved den store og moderne
skolen som har vært igjennom en betydelig opprustning de senere
årene. Noe også bedrifter i bransjen har hatt gleden av, i form av
betydelige oppdrag.
Det som nå kalles Låsesmedrommet består av et «vanlig» klasserom med plass til omkring 15 elever. I to tilstøtende rom befinner
det seg en rekke gjenstander fra bransjen som elevene kan øve

- Vi er veldig glad for det samarbeidet vi har med låsesmedforeningen og bransjen. Dette er avgjørende for at vi kan lage et
velfungerende undervisningsopplegg, forteller leder av Ressurssenteret ved skolen Ove Morten Haugan. Det er han som har
ansvaret for voksenopplæringen og den utadrettede kursvirksomheten skolen tilbyr. En fjerdedel av elevene stammer fra utadrettet
virksomhet, som låsesmedene er en del av.
Skolen benytter seg av egne lærekrefter når de lærer opp låsesmeder. Men i tillegg stiller bransjen selv med betydelige ressurser
og lærekrefter. Trio Ving og Dorma er blant disse.

BOR PÅ GRAND HOTEL
I løpet av læretiden skal lærlingene tilbake på skolebenken fire
ganger. Hvert besøk i Steinkjer går over en 14 dagers periode.
Med fri i helgene. Undervisningen foregår høst og vår.
Og elevene bor standsmessig. Nord-Trøndelag Fylkeskommune
har avtale med Grand Hotel i Steinkjer. Derfor blir alle lærlinger
innlosjert på hvert sitt rom på hotellet som ligger midt i den nordtrønderske hovedstaden. Det er heller ikke langt opp til Campus
- hvor undervisningen forgår.
- Rett over gata - over bakketoppen og til venstre like etterpå,
forklarer Espen Fjellheim fra sofakroken inne på hotellet. Han er i
Steinkjer for tredje gang. Han ble pappa i vår, og lengter selvfølgelig hjem til familien. Slik sett er Steinkjer en drøy bit unna. Espen
kjørte egen bil. Med selskap av to til. De tre andre lærlingene fløy
til Værnes nord for Trondheim, og reiste kollektivt videre.
- Hvordan er det å være her?
- Det er langt hjemmefra. Men det går greit. Vi bor bra. Og maten
er grei. Men det er ikke til å legge skjul på at dette ikke er verdens
navle. Det skjer ikke all verdens her på kveldstid, sier lillestrømlingen
under capsen. Et hodeplagg flere av guttene benytter.
Lærlingene føler seg godt ivaretatt. De får servert frokost og middag
på hotellet. Lunsj inntar de på skolen.
Fritiden fylles med spill – PC og TV.
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PÅ SKOLEBENKEN: Magnus Møller har vært lærling hos Låshu
set Larsen i vel ett år. I høst var han på sin andre undervisningstur
til Steinkjer Videregående Skole. Bak ses foreleser Trond Melgård.

INTERESSERT: Fagskoleleder Trond Melgård følger
opp lærlingene Niclas Gunnestad, Andreas Olsen
og Espen Fjellheim i elektroundervisningen.

LÆRER BORT: Trond Melgård underviser de seks lærlingene i det
såkalte Låsesmed-rommet ved skolen.

STORT ANSVAR: Fagskoleleder Trond Melgård og
fagansvarlig Ove Morten Haugan ved Ressurssenteret
på Steinkjer Videregående.

FREDELIG PLASS: Alle seks lærlingene er fra Oslo området. Det er
ikke til å komme fra at kontrasten blir merkbar der guttene står midt
i hovedgaten i den trauste nordtrønderske hovedstaden. Steinkjer
består av nær 22 000 innbyggere.

BOR PÅ HOTELL: Lærlingene bor på Grand Hotell i
Steinkjer i undervisningsperiodene. De er der i to uker,
med fri i helgene.
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FAKTA OM SKOLEN:

MER FOKUS PÅ REKRUTTERING: Ove Morten
Haugan ved Steinkjer V.G. skole skulle gjerne sett at
det flere låsesmedlærlinger på skolebenken i Steinkjer.
Han oppfordrer bransjen til å sette enda mer fokus på
rekruttering.

LÅSESMEDER ER ATTRAKTIVE
- Fagansvarlig Ove Morten Haugan er på jakt etter unge låsesmeder. Grunnen er at det passer inn i den miksen av utdanning
skolen tilbyr.
- Det er viktig at de forskjellige fagmiljøene kan trekke veksler på
hverandres kunnskap, sier han.

SKAPER SYNERGIER
Låsesmeder er et område som ses på som spesielt interessant,
fordi skolen allerede har teknisk fagskole med ressurser som
grenser veldig tett opp mot faget til låsesmedene.
- Dermed ser vi for oss at bransjene utfyller hverandre til et felles
kunnskapsløft, sier Haugan.
Låsesmedundervisningen er et såkalt kryssløp mellom Teknikk og
Industriell Produksjon (TIP) og Elektrofag. Når det gjelder programfagene er de ikke fremmed for å lene seg til andre krefter.
- Vi besitter allerede kompetanse her på huset. Men selv om vi har
fagfolk, må vi likevel hente inn folk eksternt. Grunnen til dette er
at vi ikke har spisskompetanse på alle områder.
- Så når Dorma og Trio Ving er inne her hos oss, så er det gode
grunner til det, forteller han ærlig.
- Hva slags ressurser tilbyr de?
- De bidrar først og fremst med instruktører. Og de er kjempebra,
roser Haugan. Og følger opp; - Vi kan ikke bare snakke kvalitet Vi må levere kvalitet også.

PÅ LAG
Haugan legger ikke skjul på at de er glade for de tette båndene til
foreningen.
- Vi er veldig glad for å være på lag med foreningen, sier han.
Han setter sin lit til at samarbeidet vil bidra til økt fokus på rekruttering av lærlinger til bransjen.
- Det blir spennende å se hva vi får til sammen på dette området
fremover. For dette er viktig for alle parter, understreker han.

FÆRRE LÆRLINGER
At det utdannes så få låsesmeder er til bekymring.
- Jeg håper hele bransjen blir med på et løft for å rekruttere lærlinger, sier Haugan.
Han vet det allerede gjøres store anstrengelser i bransjen for å få
dette på skinner.
- Men det er alltid mulig å bli bedre. Vi jobber selvfølgelig også
mot dette. Men vi er avhengig av hjelp fra bransjen, sier han.
Per i dag er det seks lærlinger med i Steinkjer-opplegget. Tidligere
var det over dobbelt så mange. Det viser en bratt nedadgående
kurve.Dette til tross for at bransjen er «manko» på fagfolk.
- Dette må vi reflektere over. Behovet er jo mye større, sier Haugan.

Steinkjer videregående skole ligger i Steinkjer kommune
i Nord-Trøndelag. Det bor ca 21 500 i Steinkjer som
er hovedstaden i Nord-Trøndelag. Stedet ligger 12 mil
nord for Trondheim.
Den moderniserte skolen har cirka 1100 elever og 240
ansatte.
Skolen er nylig opprustet og betydelig påkostet gjen
nom flere byggetrinn de senere årene. Campus ligger et
steinkast fra byens sentrum.
Skolen tilbyr 10 av i alt 12 utdanningsprogram, både
studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.
Skolen har også ansvar for voksenopplæring og kursing
gjennom Steinkjer ressurssenter.
Det er dette tilbudet Foreningen Norske Låsesmeder
benytter for sin utdanning av lærlinger.

LÅSESMED:
Låsesmeder arbeider som regel ved verksteder eller
egen virksomhet. Arbeidsoppgaver: Montering og rep.
av låser, beslag, dørlukkere og andre lås anordninger
etc. Fremstilling av nøkler, beslaglister og låssystemer.
Installasjon og igangsetting - samt service på adgangs
kontroll- og porttelefoner.
Oppsett av PC/server, nettverk og programvare relatert
til faget.

EGNETHET
- Man bør ha praktisk sans, godt håndlag og tillitsvek
kende adferd. KRAV OM PLETTFRI VANDEL

LÅSESMEDUTDANNINGEN:
Grunnkurs VG1 TIP (Teknikk og industriell produksjon).
Etter dette skoleåret venter tre år i bedrift - hvor fellesfag
og særløpsfagene tas på skolen.
På Steinkjer får man undervisning og opplæring i pro
gramfag og fellesfag.
Det er samlingsbasert.
- 2 uker hver gang.
- 2 samlinger per år.
- 2-årig opplæringsperide.
(Tilsammen 4 samlinger)
Det er per i dag kapasitet til én klasse. 15 elever.
Det benyttes både egne og eksterne lærekrefter.
Lokalene er skreddersydde for utdanningen.
Det er nødvendig og tidsriktig utstyr til disposisjon.
Særløpsfag:
Låsesystemer - Elektro - Tegning og dok. - Elektrome
kaniske dører og slagdørsaut. - sammenføyning- og
varmearbeider - Adgangskontroll.
Fellesfag:
Norsk, Engelsk og samfunnsfag.
Skolen jobber med muligheter for opprettelse av fagprø
vesenter for låsesmeder. Målet er oppstart våren 2014.
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Mesterutdanning:

- Fordel eller trussel?

VALGETS KVALER: Ingeborg Haukerud innrømmer utfordringer
tilknyttet det å oppfordre de ansatte til Mesterutdanning. Hun
mener det likevel er å anbefale. FOTO: GEIR OLSEN

Når en bedrift sender en av sine på skolebenken er det nok mang en bedriftseier som lurer på hvordan det skal ende. Mange frykter at den ansatte vil stikke
så fort mestebrevet er sikret. Gjerne for å starte egen bedrift. Det finnes nok av
eksempler på dette.
av Geir Olsen

TATT MED PÅ RÅD
Ingeborg Haukerud har holdt et innlegg for Instruktører i Mester
utdanningen i Norge.
Hun har gjort seg sine tanker.
- Er det for mye fokus på medaljens bakside?, undrer hun.
Og svarer selv:
- Vi må tørre å være åpne om dette. Med god kommunikasjon og
åpenhet ryddes mange utfordringer av veien.
Ingeborg mener det er en fjær i hatten for bedriften når ansatte
øker sin kompetanse.

RESSURS
- Bedriftseiere bør først og fremst se på dette som en ressurs. Å
motivere ansatte til ytterligere kompetanseheving vil jo på sikt gi
bedriften et kvalitetsstempel. Og motiverte medarbeidere vil alltid
være en ressurs. Får vi beholde disse medarbeiderne noen år så
er det verdt det, sier Ingeborg.
Likevel skjønner hun skepsisen.
- Jeg håper at de som står for utdanningen toner ned fokuset på
det å starte opp for seg selv. Jeg vil gjerne være med å påvirke
instruktørene til å tenke annerledes.

IKKE BARE BARE
Dessuten påpeker hun en viktig ting for de som sysler med tanken
på å starte opp for seg selv.
- Da jeg startet opp for 15 år siden var situasjonen annerledes.
Det er helt andre krav som møter bedriftseiere i dag.
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- Kravet til HMS, forskrifter - og ikke minst den rivende utviklingen
innen teknologi - gjør at mange burde tenke seg om både fire og
fem ganger før de kaster seg ut i det, er hennes velmenende råd.
Hun legger til; Det er utrolig mye arbeid å starte opp egen bedrift.
Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg kanskje tenkt meg
om litt mer, sier Ingeborg, som likevel ikke ville vært opplevelsen
foruten.

KLARE FORDELER
- Det er mange flere fordeler enn ulemper, om man kan beholde
folk, sier hun.
- De blir jo en større ressurs for firmaet. Mange vil kanskje egne
seg i en ledergruppe. Gjerne som faglig ansvarlig. Med slike
ansatte i staben vil man jo fremstå som en sterk organisasjon, sier
hun.
- Men hva om de slutter?
Ingeborg parerer med å sende spørsmålet i retur:
- Skal man avskrive alle de som har planer om å begynne for seg selv?
Så svarer hun:
- Nei. Om vi kan beholde disse i noen år, så mener jeg det er verdt
det. Og kanskje en del forandrer planen om egen bedrift underveis.
Om vi bare sørger for at de trives hos oss, så løser dette seg selv,
avslutter Ingeborg Haukerud. Med et smil.

Det er gjort på noen sekunder…
Tyven ser sitt snitt. Dermed forsvant lommeboken, et par smarttelefoner og den
hemmeligstemplede rapporten.
Erstatt eksisterende dørhåndtak med Code Handle Door programmerbar kodelås.
Det tar omtrent like lang tid å installere den som vår frekke tyv brukte. Ikke noe
tukkel. Ingen kabler. Bare enkelt!

Ingeborg er 15 år

fra Grisroa til Jessheim

JUBEL: Her jubler noen av 15-årsjubilantene hos Ingeborg Beslag & Låssystemer på
Jessheim. Fra venstre: Joakim Sollien, Ingeborg Haukerud, Janne Smedsrud, Tore Thom
sen, Mona Aasen og Per Engebretsen. Resten av folket var ute på jobb da bildet ble tatt.
FOTO: GEIR OLSEN
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Høsten 1998 startet Ingeborg Haukerud hjemmekontor i Grisroa i Nord-Odal.
Hun smiler varmt over kaffekoppen der hun minnes hvordan hun rettledet selgere og andre som skulle på besøk oppi Grisroa det første driftsåret.
- De fikk beskjed om å se etter det første huset når de kom ut av skogen fra
Eidsvoll. ”Kjør over ferista og ta til venstre”, var beskjeden de fikk.
av Geir Olsen

FORNØYDE FOLK
Grunnen til at hun havnet tilbake på hjemplassen var såre enkel.
Etter flere år i bransjen ville hun ”hemmatt”. Dermed startet hun for
seg selv som konsulent for bedrifter som trengte råd i forhold til
låser og beslag. Hun rakk å ta både fagbrev og mesterbrev i løpet
av de første driftsårene. Etter hvert (ganske raskt; i løpet av 1 år)
begynte hun å selge inn jobber - og med det måtte hun også skaffe
montører. Det hele ballet på seg, og i dag teller bedriften Ingeborg
Beslag & Låssystemer 14 ansatte. Seks damer og åtte menn i alderen 19 til 54 år sørger for en årlig omsetning på rundt 15 mill.
Og de tjener penger. - Vi har planlagt en forsiktig vekst videre, sier
Ingeborg som er velkjent med faren for å vokse seg stor for fort.
- Bedriften skal tjene penger. Det vil vi oppnå ved først og fremst å
ha fornøyde ansatte, fornøyde kunder og gode produkter, sier hun.

I dag er hovedsetet på Jessheim.
- Men vi tar oss fortsatt av kunder på de traktene også, beroliger
Ingeborg.

MODERNE

Det er ikke til å unngå og nevne at hovedpersonen selv kan skilte
med bronse fra Prinsesselaget fra Landsskytterstevnet på Oppdal
sist sommer. Låsesmeden gratulerer Ingeborg og hennes kvinner
og menn med dagen som var.

I dag er bedriften vel på plass på Jessheim, der de flyttet inn i nye
lokaler i 2010. Før dette har låsesmedbedriften holdt til både på
Skarnes og Kongsvinger. En periode har hun hatt to forretninger.

FEST MED SMELL
Siden alenemoren Ingeborg – hun har datteren Mathilde (2) - er en
ivrig jeger, og ikke minst skytter, ble det en litt annerledes feiring
nå i høst. Omkrig 40 personer fra bedriften og deres samarbeidspartnere ble møtt med skyting mot blink og ballonger, quiz og diverse utendørs utfordringer før de gikk til bords. Spørsmålene var
hentet minst like mye fra fritidsaktiviteter som bransjespørsmål. De
feststemte ble også oppfordret til å male et maleri til jubilanten.

TREFFSIKKER

Bare den som har koden kan åpne!
Innbrudd skjer oftest fra baksiden av hus gjennom
verandadører eller store vindusflater.
Med TrioVing CodeHandle WINDOW har vi gjort det
vanskeligere for inntrengerne.
For å åpne en dør eller et vindu med CodeHandle
WINDOW, taster du inn en sekssifret kode, og for å lukke
skal det bare et enkelt tastetrykk til. Kan det bli stort
enklere?

Gå inn på www.trioving.no og les mer om
fysisk sikring av norske boliger og bedrifter.
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leverandørprofil

Lever og leverer

i beste velgående

I snart ett år har Boyesen & Munthe
vært på plass i nye lokaler i Oslo, og
her stortrives de.
Men det har ikke bare vært slik.
av Geir Olsen

TØFF PROSESS
Like før jul i fjor startet det møysommelige arbeidet med å flytte
både kontorer og lager over til Haavard Martinsens Vei litt øst for
Økern på Oslos østkant.
- Kontorene gikk meget greit. Det fikset vi på en helg, minnes eier
Thorleif Lerbrekk med et smil mens vi går rundt i de lyse og moderne kontorlokalene i tredje etasje. Her ligger kontorene på rekke
og rad. Det mangler ikke på plass.
500 kvadratmeter står til disposisjon. I enden er et stort spise- og
møterom. Ved siden av ligger deres nye showrom. Vi aner stolthet
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mens vi beveger oss rundt. De store vinduene gir mye lys og flott
utsikt utover storbyen. Stemningen er upåklagelig.
Så tar vi heisen ned i underetasjen. Til lageret.

FAMLET I BLINDE
- Det har vært tøft, innrømmer Lerbrekk når vi kommer inn på flytteprosessen når det gjelder lageret.
Men i dag kan han smile.
- 99% er nå på skinner igjen, forsikrer han.
Lite ante de hva som ventet under flytteprosessen.
- Det var litt av en jobb, fortsetter Lerbrekk mens han viser og
forklarer hvordan de bygget opp sitt nye lager som måler 600
kvadratmeter gulvplass. Større takhøyde innbød til at det ble laget
nye og høyere hylleanordninger.
Det ligger mye hodebry bak den logistikken som i dag skal fungere til punkt og prikke.
- Vi har jo som uttalt mål å være leveringsdyktige. Vi er kjent for
vårt store varelager. Og derved skal vi levere raskt. Helst på dagen. Men det avhenger av at gutta vet hvor ting er.
- Og slik var det ikke under flyttingen, forteller han hoderystende.

leverandørprofil
Bransjenytt

FAKTA:
Boyesen & Munthe AS er et jernvare engros firma fra
1924. De er spesialister på produkter som: hengelåser
og beslag, isenkram, trådvarer, nøkler, og dør-vindus
vridere.
Målsetting er å være den ledende leverandør innen sine
produktområder.   Historie Firmaet J.W.Boyesen AS be
gynte i 1924. Firmaet importerte i hovedsak jernvarer og
kjøkkenutstyr fra Tyskland. Den 1. mars 2000 ble firmaet
kjøpt opp av firmaet Inter Beslag AS, som da ble eier nr.
4 i rekken. Firmaet ble videreført i navnet J. W. Boyesen
AS, som var et kjent og godt innarbeidet navn. 1. januar
2002 ble også firmaet Alf Munthe AS, som var etablert i
1919, kjøpt opp av J.W.Boyesen AS. Navnet ble derfor
endret til Boyesen & Munthe AS. Begge firmaene solgte
til låsesmeder, jernvarebutikker og byggvare. Hver for
seg var de for små, men sammen ble de en interes
sant leverandør for kundene. Den 12. januar 2010 ble
deler av produktsortimentet fra firmaet AVS Systemer
AS overtatt av Boyesen & Munthe AS. De hadde et
sortiment av elektriske produkter som passer godt til
låsesmedkundene.
Boyesen & Munthe AS nådde i 2012 en omsetning på
ca. 22 mill NOK. De er 11 ansatte. Firmaet holder til på
tilsammen 1100 kvadratmeter i Haavard Martinsens Vei
19 i Oslo.

PRODUKTER:
ABUS låser, HOPPE dør- og vindusvridere, Geba
nøkkelbrytere, Key-Bak nøkkelsneller, JMA og Disney
nøkler, EuroLock smålåser, KAC nødåpner, skilt - og
sylinder festeskruer. Og elles en masse små ting, som
mange trenger.
Siste tilskudd i sortimentet er:
ME - FA postkasser, JOMA nøkkelskap, låsesmedverk
tøy fra Souber Tools, og SecuStrip innbruddbeskyttelse.

MYE PLUKK
Det verste var visstnok plukkvarene.
- Bare se her, sier Lerbrekk og viser frem reolene med nøkkel
emner. Hylleveggen forsvinner liksom innover i lokalet. Det er nøkler fra gulv til tak. Ingen tvil om at dette har bydd på mye arbeid.
Det er meget godt å være på skinner igjen, sier sjefen sjøl, mens
gutta på lageret fyker omkring med handlekurver for å tilfredsstille
varehungrige kunder.

DEN BESTE NUMMER TO
Boyesen & Munthe har slått seg til ro med de store aktørene i
bransjen.
Men grossisten bedyrer at låsebransjen er en viktig kunde.
- Nær halvparten av vår omsetning går til låsbransjen. I tillegg til
tradisjonell jernvare og byggebransje, sier Lerbrekk.
- Vi lever godt slik vi er i dag. Vi skal være en veldig god nummer
to etter hovedleverandøren. På tradisjonelle handels- og servicevarer skal vi være med å konkurrere.
Og ikke minst: Vi skal levere det beste fra de beste. Dette er vanskelig, men viktig, sier Lerbrekk med alvor og legger til;
- Dermed har vi selvfølgelig helt ”fryktelig” mange leverandører,
smiler han.
Bedriften har oppunder hundre å forholde seg til.
Nesten utelukkende utenlandske bedrifter.
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Bransjenytt

Fikk oppdraget med å sikre Bryne VGS
Låsservice i Stavanger - som er en del av Safeguard Grop - har
fått oppdraget med å sikre Bryne Videregående Skole. Kontrakten
har en verdi på 12,5 millioner kroner.
- Dette er et prestisjeoppdrag på lik linje med tilsvarende kontrakter vi har med oljenæringen. Vi skal levere dører med automatisk
avlåsning, låser og beslag. Sikkerhet har høy prioritet, og vårt arbeid blir naturlig integrert som en del av den visuelle utformingen.
Låser fyller en viktig funksjon, men det skal også se pent ut, sier
administrerende direktør Ståle Raa i Safeguard Group, som leverer låssystemer og adgangskontroll til norske fengsler, flyplasser,
havner og Forsvaret.

Alt ansvar knyttet til koordinering mellom tømrere, entreprenører
og elektrikere er lagt til Låsservice i Stavanger.
- Hver eneste disiplin må harmonere og sees i sammenheng med
andre oppgaver. Det er for eksempel enorme mengder låsbeslag
og tekniske funksjoner som skal installeres og monteres, og da er
det avgjørende med samspill med andre leverandører. Låsbeslag
utgjør på sin måte en del av den visuelle opplevelsen for de som
skal bruke skolen, sier Raa. Låsservice skal dessuten levere dører
og glassfelt med høye krav til både lyd og brannsikkerhet. Samlet
skal det leveres cirka 2100 enheter fordelt på 640 dører, 150
vindusfelt og låser og beslag på 677 dører.

Låsservice sikrer sykehjem
Låsservice har fått i oppdrag fra NCC Construction å sikre det nye
Bergsodden Sykehjem i Harstad. Kontrakten har en verdi på nær
1,1 millioner kroner.
Arbeidene med det nye sykehjemmet startet høsten 2012 og er
planlagt ferdig i mai neste år. Låsservice i Harstad er en del av
konsernet Safeguard Group, og administrerende direktør Ståle
Raa er fornøyd med avtalen.

omsette for rundt 200 millioner kroner. Raa sier det er viktig med
prosjekter som på Bergsodden Sykehjem.
- Det skjer mye i Harstad-regionen, og utbyggere og entreprenører er opptatt av leverandører som har erfaring og kompetanse,
og som har vært med på større prosjekter. I lys av dette er
oppdraget ved Bergsodden posisjonerende også med tanke på
fremtiden, sier Raa.

G

Line 18® er en komplet serie af dørgreb, rosetter, skilte og tilbehør i rustfrit stål.
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- Bergsodden Sykehjem er et signaturprosjekt. Vi skal installere og
montere alt av lås og beslag i dette prosjektet, som innebærer elektriske låser, utstyr for brann og rømningsveier, slagdørsautomatikk,
dørvridere, skilt og det generelle låssystemet, sier Raa.
Safeguard Group leverer lås og adgangskontroll til norske fengsler,
flyplasser, havner og til Forsvaret. For inneværende år vil Safeguard

Den gule montage-plug sikrer hurtig og holdbar montage.
Der ydes 5 års funktionsgaranti på alle Line 18® dørgreb.
Dørgrebene er godkendt iht. EN 1906, grade 3.

03.2013 / 17

NØKKELPERSONER: Daglig leder Tom Frigård sammen med sine gode - og godt voksne
- kolleger: Fagansvarlig Geir Bjørnstad, leder av elektroavdelingen Geir Arne Sæther og
firmaets eldstemann Terje Næss.

Utvikles i takt med bransjen
av Geir Olsen

TRONDHEIM:
Timingen må ha vært optimal dengang Eivind og Inger Frigård
brøt ut av Beslagco og startet konsulentfirmaet Beslag-Consult i
1983.
Bransjen sto den gang - som nå - foran en drastisk endring.
Produktspekteret utvidet seg i voldsom fart.
- Det begynte med Ving Card - som mange kanskje husker, forteller daglig leder Tom Frigård, som nå sitter til rors i familiebedriften.
For tretti år siden begynte den enorme utviklingen i bransjen.
Produktene ble stadig mer avanserte. Beslag-Consult satt med
viktig kompetanse. Det ble etterhvert solid etterspørsel etter både
å levere og montere.
- Vi var nok først ute med både prosjektering, levering og montering,
minnes Tom Frigård.

KONGELIG KICKSTART
Entreprenørene trykket på. Og i 1984 deltok de i prestisjeprosjektet Hotel Royal Garden i Trondheim, med 400 rom og tilhørende
fasiliteter.
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Dette var begynnelsen på bedre tider i bygge bransjen, som
hadde fått seg en knekk på begynnelsen av 1980-tallet.
- Vi sto for et helt nytt konsept. Dermed fikk vi de oppdragene vi
ville ha, forteller Frigård videre.
Siden fulltrefferen på 1980-tallet har bedriften fortsatt utviklingen.
De regner seg fortsatt som den største innen sitt område i MidtNorge. Ikke minst når det gjelder deltakelse i store prosjekter.

FIKK KONKURRANSE
Frigård senior hentet stadig folk til salg og prosjektering.
I 1986 ble Geir Bjørnstad hentet over fra Beslagco - han også.
I dag er han inne på eiersiden, sammen med et knippe andre.
Med Bjørnstad på laget ble staben utvidet ytterligere. I 1986 startet
de også med egen produksjon av låssystemer.
Det gikk så det suste. Men etterhvert kom konkurrentene på
banen.
- Låsgruppen og daværende MU var nok de mest brysomme.
Men vi fikk da holde på i noen år helt alene, smiler Tom Frigård.

LAGERET: Montør Erik Dyrseth har nok av boltreplass på lageret
sammen med lagermedarbeider Knut Kviseth.

EIER OG MEDEIER: Tom Frigård og Geir Bjørnstad utenfor
industribygget hvor Beslag-Consult A/S holder til på Heimdal.
ALLE FOTO: Geir Olsen

BRANSJE I UTVIKLING

STØRST I MIDT NORGE

Selv om Beslag-Consult trives som uavhengig, ble de innlemmet i
TrioVing Sikkerhetssenter i 1994. I 1997 ble de medlem i Foreningen Norske Låsesmeder.
Så gikk det slag i slag. I 2000 investerte de i nybygget på 860
kvm. på Heimdal - like sør for Trondheim by. Samme år ble de
mesterbedrift - og i 2001 ble de godkjent som lærebedrift i låsesmedfaget.

I disse dager er de i startfasen med deres hittil siste prosjekt:
Lerkendal kurs &konferanse hotell.
Det er prosjekter i Midt-Norge som er deres primærområde.
- Men vi tar enkeltprosjekter utenom dette, der vi er spesielt
ønsket, sier han.
I tillegg jobber de også på service og etter marked.
- Dette er en naturlig konsekvens av slik vi driver, sier han og teller
opp Trondheim kommune og NTNU blant noen av kundene.

- Vi har utviklet oss i takt med bransjen. Og etterhvert har vi kommet til at det beste og mest hensiktsmessige for oss er å dele
opp installasjonsavdelingen, forklarer Tom. Derfor er disse nå delt
inn i en gruppe med åtte personer i en mekanisk avdeling. Og en
elektroavdeling bestående av fire ansatte.
På grunn av kompleksiteten har vi sett behov for å dele det opp slik.
- Vi må ha spisskompetanse innen hvert fagområde, understeker
Frigård.
Skal du holde følge i denne bransjen må du ha god kompetanse.
Ikke minst på den elektroniske biten, fremholder han.
Og fortsatt hevder de seg mer tro mot kunden enn leverandørene.
- Vi syr sammen det vi finner mest adekvat i forhold til prosjektet.
Uavhengig av hvilken leverandør eller merke.
- Det er kundene vi lever av, sier Frigård lurt, men fast i blikket.

SKAL TJENE PENGER
Bedriften har 22 ansatte med en budsjettert omsetning på 40. mill
i 2013.
I år sikter de mot en bunnlinje med overskudd på omkring åtte
prosent av brutto omsetning.
- Det høres lovende ut?
Frigård lener seg over bordet på møterommet i andre etasje i den
grønnhvite bygningen.
- Vi lever i en tøff bransje.

TRE TING
Beslag-Consult er veldig prosjektrelatert orientert.
- Her er det store muligheter, små marginer og stor fallhøyde,
avslutter han.
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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 230 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

Produktnytt

SIedle Classic

- har utviklet seg til et nytt modulsystem med bedre funksjonalitet og større fleksibilitet
Produktserien er blitt betydelig utvidet. Siedle Classic er nå
et mer variabelt system med flere funksjoner og vesentlig
flere anvendelsesmuligheter. Postkasser, adgangskontroll og
bevegelsesdetektorer kompletterer således serien for audio- og
videokommunikasjon.
Standardutgavene, som er mest etterspurt og tilgengelige fra
lager, dekker de fleste behov. Særlige krav til design og funksjonalitet oppfyller vi som spesialløsning på anmodning, tilsvarende det
du finner i Siedle Vario.
Designlinjen Classic utmerker seg ved å være svært solid og høy
bruksverdi i kraft av det massive metallet, den karakteristiske
særegne utformingen og kvaliteten på utførelse.
Siedle Classic leveres med diverse ringeknapper. Standardknappen i transparent motstandsdyktig kunststoff har bakgrunnsbelysning. Alternativet er en gravert metallknapp. Selve navneskiltet
på trykknappen er montert uten synlig feste, men er likevel enkelt
å bytte fra frontsiden. Særlig motstandsdyktig for hærverk er de
graverte navneskiltene i massivt metall som kan spesialbestilles.

FG godkjent sikkerhetsskap fra
Finn Clausen Arkivsystemer AS.
Fossafe 1500 med tre hyller som kan leveres med doble låser
- 1 stk. omkodbar nøkkellås og 1 stk. mekanisk kombinasjonslås
SG8550 MP. Dette skapet har integrert nøkkelskap festet i døren
på innsiden med 21 kroker.

Fremtiden ringer på.
Siedle Scope.
Se hvem som står foran døren –
uansett hvor du måtte befinne deg
i huset.
Siedle Scope er
mobil video-svartelefon,
trådløs fasttelefon og
fjernkontroll for ditt hjem.
www.siedle.no/scope
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LETT TILGJENGELIGHET
FOR ALLE
—
DORMA ED 100 / 250 i Contur Design
Er nyeste generasjon av dørautomatikk til hengslede dører, utviklet av
DORMA. Etter hvert som markedet forandrer seg og bruksområdene
til dørautomatikk blir stadigvekk større, vil kravene til flere funksjoner
økes. DORMA ED 100/250 møter disse utfordringer og setter nye
standarder for dørautomatikk.

dorma.com

Produktnytt

Magic Mirror stenger innbruddstyven ute
Siemens Building Technologies Division har lansert en serie nye
passive infrarøde bevegelsesdetektorer for innbruddsalarm. Disse
detektorene benytter den patenterte Magic Mirror-teknologien fra
Siemens, som setter en ny standard for bevegelsessensitivitet og
som har et ekstremt kompakt design. I tillegg har Magic Mirrordetektorene den høyeste immunitet mot utløsning av falske alarmer.
Magic Mirror er en videreutvikling av Siemens’ ”Black Mirror” teknologi og har flere nyskapende forbedringer. Den innovative designen med to speil øker fokallengden, slik at detektorene får en
mer homogen registreringssensitivitet, spesielt for større områder.
Et nytt hvitlysfilter med et unikt filtreringssystem reduserer antall
falske alarmer forårsaket av eksterne lyskilder som for eksempel
frontlykter på biler, motorsykler, lommelykter og sollys.

Takket være energieffektiv elektronikk bruker alle Magic Mirrordetektorer betydelig mindre strøm enn konkurrerende modeller.
Detektorene innfrir også alle relevante nasjonale og internasjonale
krav og standarder, samt tilhørende sikkerhetsbestemmelser.
Allerede før sin offisielle lansering på markedet mottok Magic
Mirror-detektorene fra Siemens den prestisjetunge Red Dot-prisen
for sitt nyskapende og attraktive design.

Optika profilleser
Leser nøkkelprofiler og gir deg svar på få sekunder

Detektormodeller med integrert antimask teknologi er også tilgjengelig i den nye serien, og er allerede tilgjengelig for salg. Magic
Mirror detektorene har en rekkevidde på 12 eller 18 meter. Alle
Magic Mirror detektorene har den samme anonyme designen, slik
at inntrengere ikke kan se hvilken type detektor det er, være seg
rekkevidde eller funksjoner som antimask m.m. Dette har vist seg
å virke svært preventivt.
Takket være sin unike design egner detektorene seg meget godt
for bruk innendørs og i publikumsområder, og da også på formelle
steder. Det samme monteringstilbehøret kan brukes på alle Magic
Mirror-modeller ved vegg- eller tak montering. Den automatiske
og integrerte gåtestfunksjonaliteten ved idriftsettelse gjør install
asjonen enklere og raskere, samt at det fleksible endemotstandskonseptet gir rask og feilfri tilkobling.

- leser alle typer hus-,
hengelås- og bilnøkler
- leser også tilholdernøkler
- leser også hakkhøyder

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra




I 15 år har vi formidlet norsk og europeisk beslaghistorie.
”Klassisk Norsk Beslag” er vår egen serie som gjenskaper
beslag fra ca 1750 l 1970 tallet, det meste lagerførte
varer  alt laget eer dsrikge produksjonsmetoder. Vi
viser også stolt frem designikon fra Tecnoline, original
ene fra Bauhausskolen (1918  1933) samt italienske
kvalitetsbeslag. Vrideren l venstre ble
laget i 1933 av Bonomi & Figli .
Relansert i Milano, New York
og Stavanger i 2013.

KLN St.Petri, nygosk vrider (ca 1860) laget for
restaurering av St.Petri kirke i Stavanger i 2001.
Lagerføres i to størrelser. Sandstøpt, håndslipt.

Prosjekt Domus Media, UiO. Autensk kopiering av
originalvridere i historismesl. Oppdrag for Stats
bygg og Myhre Lås & Mek. Verksted, 2012.
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Produktnytt
Bransjenytt

PAS Card lanserer
nøkkelbrikke som gir
revolusjonerende resultater
ved lasergravering.
Nøkkelbrikken er både anvendelig og holdbar, men det absolutt
beste med Bakelitt Pro er det uslåelige resultatet ved lasergravering. Aldri før har vi vært i stand til å lasergravere med slik klarhet
og skarphet!

Bakelitt Pro er med andre ord, et etterlengtet produkt, sier Thomas S. Preus, daglig leder hos PAS Card.
Nøkkelbrikken veier bare 3 gram, den er tynn og har en glatt
overflate. Bakelitt Pro sin RFID chip er bakt inn i plasten og brikken består derfor av kun ett stykke plast, hvilket gjør den veldig
holdbar. Materialet i nøkkelbrikken gir et resultat ved lasergravering som er overlegen alle andre. Bakelitt Pro leveres som EM eller
Mifare brikke, men er også tilgjengelig som kombibrikke med chip
for både EM utlesing- og Mifareutlesing/koding i samme brikke.
- Resultatet ved lasergravering på Bakelitt Pro kan egentlig ikke
sammenlignes med de tidligere versjonene av Bakelitt brikkene.
Dette er akkurat hva vi har ønsket å kunne tilby våre kunder,
og det er morsomt at med Bakelitt Pro, har vi kommet i mål. Vi
forventer at dette vil være vår mest populære nøkkelbrikke i høst,
sier Thomas S. Preus.

PAS Card har et stort utvalg av produkter med RFID-teknologi
som kan personaliseres. Nøkkelbrikker med lasergravert motiv
er meget populære RFID produkter og PAS Card etterstreber å
utvikle og utvide utvalget for å dekke kundens behov.
- Bakelitt har vært en av våre mest populære brikker, men mange
av våre kunder har bedt om et mer synlig resultat ved lasergravering av disse brikkene. Derfor har vi nå utviklet Bakelitt Pro, som
har samme populære form som den originale Bakelitt brikken,
men som gir et helt annet resultat ved lasergravering.

Bakelitt Pro RFID-brikke
Den skarpeste lasergraveringen!

NYHET!

Som eneste leverandør i Norge, tilbyr vi lasergravering
av bl.a. dørbrytere og nøkkelbrikker. Vi er stolte over å
presentere nye Bakelitt Pro, som gir et suverent resultat
ved lasergravering.
Bakelitt Pro har samme form som vår RFID-brikke Bakelitt, og den
leveres med de samme teknologier, både Mifare og EM. Bakelitt Pro gir
imidlertid et helt annet resultat ved lasergravering sammenlignet med
tradisjonelle nøkkelbrikker på markedet. Bakelitt Pro er kun 3 mm
tykk og gir en holdbar, skarp og tydelig gravering.

Tlf 67 11 90 00
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Produktnytt

Smarttelefonen blir dørnøkkel
Styringen av elektroniske dørlåser kan nå flyttes over til smarttelefonen. En ny app fungerer som nøkkel, og gir full kontroll over
alle sikkerhetsfunksjoner. Selve låsen er en videreutvikling av Yale
Doorman fra ASSA ABLOY og TrioVing. Securitas Direct Verisure
leverer styringsenheten. Styringen skjer via en app som også kan
benyttes til å koble boligalarmen på og av.
– I fremtidens smarte bygg vil det være aktuelt å integrere stadig
nye funksjoner i slike systemer. Denne løsningen har allerede lagt
til rette for dette, sier Leif Lippestad, administrerende direktør i
Trioving.
I fjor lanserte selskapet den første versjonen av sin elektroniske
lås, som gjorde det mulig å erstatte den tradisjonelle nøkkelen
med brikke, kode eller fjernkontroll. Teknologien har allerede fått
godt fotfeste i markedet, og blir foretrukket av stadig flere kjøpere
av nye låser. Videreutviklingen er resultat av et samarbeid med
Securitas Direct Verisure, som er ledende i Europa når det gjelder
boligalarmer og tjenester basert på ny teknologi for boligstyring.

SMARTE BOLIGER
– Denne lanseringen viser at smarte boliger er i ferd med å bli
en realitet. Vi har store forventninger til prosjektet. Det skaper
merverdi for kundene og åpner for svært attraktive forretningsmuligheter, sier Dick Seger, administrerende direktør i Securitas
Direct Verisure.
Lanseringen omfatter i første omgang Norge, Danmark og Sverige. Markedsmulighetene anses å spenne langt utover dette.
– Trioving har en uhyre sterk posisjon blant forbrukere når det
gjelder låser og låsteknologi. Verisure har daglig kontakt med et
formidabelt antall kunder. Dermed vil partnerskapet kunne få rask
og vidstrakt betydning, sier Leif Lippestad. Securitas Direct Verisure har om lag 1,5 millioner kunder og 6 500 ansatte i 12 land i
Europa og Sør-Amerika.

Triax Quattro
Maskin for toppfreste bil- og sylindernøkler

TrioVing leverer låser, låssystemer, beslag, adgangssystemer og
dørautomatikk gjennom et landsdekkende forhandlernett og til
profesjonelle kunder innen bygg og industri. Selskapet har drøyt
170 ansatte, og er en del av det svenskbaserte konsernet ASSA
ABLOY.

Telefonstyring
Med den nye, app-styrte versjonen av Yale Doorman gjør de to
samarbeidspartnerne det mulig å åpne boligen for besøkende
ved hjelp av smarttelefonen eller nettbrettet fra hvor som helst i
verden.

-4 akser gir mulighet for
filing av hakk i vinkel
- stort fargedisplay og
meny gir enklere bruk
- integrert holder for
freser og dekodere
- graverer også tekst
på nøkler

Man kan også få beskjed på telefonen når barna har kommet
hjem fra skolen, når vaskehjelpen har låst seg inn og ut samt all
annen bevegelse som innebærer at låsfunksjonen aktiveres.
Det går an å ta ut kontinuerlig oppdaterte lister over hvem som
befinner seg i boligen til hvilken tid.
Når man legger seg om kvelden vil et blikk på smarttelefonen
kunne være nok til å sjekke at ytterdøren er låst.

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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TRIO: Tre karer, tre år og fire mill. Det er nøkkltallene for herrene i Sikkerhetskompaniet i Tønsberg.
ALLE FOTO: GEIR OLSEN

Klarte ikke dy seg
Men innrømmer at det ikke var ”bare
bare” å bygge opp ny bedrift etter salg
av forrige

Skedsmo nord for Oslo. Denne ble solgt i 2010. Fire år tidligere
var bedriften i Tønsberg kjøpt opp. En ikke helt uvanlig historie i
låsbransjen.

DET VAR EGENTLIG SLUTT

av Geir Olsen

Da Alarmkompaniet ble overtatt av NOKAS i 2007, opphørte driften i lokalene i Tønsberg, og de ble stående tomme frem til 2010.

Tre år tok det før Sikkerhetskompaniet begynte å tjene penger.
Etter 3 års drift er også Finn Jonstangs bedrift med tre ansatte
opptatt i Foreningen Norske Låsesmeder.

Jonstang eide - og eier fortsatt lokalene. Etter et større bygge
prosjekt i 2005 gjorde han noen små justeringer i 2010 - og leide
ut på ny. Denne gang til et vaskeri, samt at Stian Borge leide seg
inn for å satse på reparasjon av smarttelefoner. I første rekke
ødelagte iPhone- og Samsung modeller.

For 6-7 år siden drev han Alarmkompaniet i de samme lokalene
som Sikkerhetskompaniet holder til i dag. Finn startet Alarmkompaniet allerede i 1977 - som i tillegg besto av en avdeling på

Etterhvert har de oppnådd god anseelse med dette.
Og Jonstang engasjerte seg med Borge. Sammen ønsket de å
finne på noe mer.

26 / 03.2013

MOBILVERKSTED: Montør Palli Steindorsson går ikke av veien for å gi seg i kast med
finteknikk på mobilverkstedet.

ARBEIDENDE STYRELEDER: Finn Jonstang solgte Alarmkompaniet for omkring fire
år siden. Nå er han i gang på fjerde året med Sikkerhetskompaniet som dermed er
sluppet igjennom som nytt medlem i foreningen Norske Låsesmeder hvor Jonstang
sitter i styret.

- Hva var vel mer naturlig enn å satse innen mitt gamle fagfelt.
Dette er jo en bransje jeg kjenner, forteller Finn. Så på høsten i
2010 så Sikkerhetskompaniet dagens lys.
Noe av det første de gjorde var å lande en kjempekontrakt med
Ullevål sykehus. Dette dreier seg om flere tusen dører, og denne
kontrakten går fortsatt.
- Vi var heldige. Dette ble en ”flying start” for oss, sier Finn. Men
oppdraget går mot fullbyrdelse og vil om et års tid være en saga
blott. Trioen i Tønsberg vet de må ha flere bein å stå på.
- Når det stilner på Ullevål må vi nok stå på litt, sier Stian Borge
som er bedriftens ”innemann”. Islandske Palli kom sør-østover
for tre år siden og trives godt som montør - og altmuligmann i
bedriften. - Det er disse karene som må stå på. Jeg må bare få
dette i gang skikkelig, før jeg kan lene meg litt mer tilbake, smiler
den arbeidende styrelederen Jonstang.

MÅ ØKE LOKALT
- Vi må øke omsetningen her i nærområdet. Og jeg er trygg på at
vi skal lykkes etter denne svært oppløftende sommeren, sier Stian
Borge.
Kundene er både privat og småindustri. Sikkerhetskompaniet kan
i tillegg til helt tradisjonelle låsesmedvarer- og tjenester tilby mer
avanserte ting som skreddersydde alarmopplegg.
- Med fjernstyrte kameraer, dataovervåking og full pakke, reklamerer Jonstang som også viser til at de allerede har stått for flere
spesialtilpassede løsninger.
Noe som gleder herrene er at gamle kunder stadig finner veien
tilbake til låsesmedbutikken.
- En del har ikke helt fått med seg at vi holdt stengt i flere år,
avslutter Jonstang med et smil.
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Nye medlemmer
Tirsdag 22. oktober var det
opptaksprøver i NL og vi
ønsker 2 nye personlige
medlemmer velkommen.

Christian Bugten Bjørnstad

Jubilanter

Kyrre Sivertsen Lervold

NL gratulerer så
mye med dagen!

Svein Jarle Ludvigsen
50 år 24. august 2013

Kjell Are Johansson
50 år 19. oktober 2013

Ole Johnny Walbækken
50 år 27. september 2013

Dagfinn Jensen
50 år 10. november 2013

Rino Collings
50 år 12. november 2013

Jørn Dyrkoll
50 år 21. november 2013

Stein Erik Hansen
60 år 2. oktober 2013

Låsservice AS har lang erfaring fra mindre og større prosjektleveranser, og er et selskap i Safeguard Group AS. Safeguard Group AS
har hovedkontor i Bergen og eier i tillegg til Låsservice AS, Hydrea AS, som er ledende innen områdesikring. Safeguard Group AS er
et ledende selskap innen sikkerhetsbransjen, og kan via sine selskaper Låsservice AS og Hydrea AS levere gode totalløsninger innen
områdesikring og adgangskontroll, over hele landet. Konsernet har 120 medarbeider og vil i 2013 omsette for ca 190 millioner kroner.

Låsservice har i dag avdelinger i Harstad – Førde – Bergen – Haugesund – Stavanger – Oslo (Tveita) – Oslo (Alnabru)

LåSmOnTør:
På grunn av stor etterspørsel av våre varer og tjenester søker vi etter låsmontører. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være montering av lås
og beslag, elektromekaniske produkter herunder dørautomatikk, samt adgangskontroll, alarm og videoovervåking.
Vi søker etter låsmontører som er selvstendige, kreative, løsningsorienterte og ansvarsbevisste, med klare krav til egen kvalitet. Videre
vektlegger vi en positiv serviceinnstilling, og en effektiv og tillitsskapende fremtreden overfor kunder så vel som kollegaer. Førerkort klasse
B, samt orden og god fremtreden, samt plettfri vandel kreves.
Hvis du vil være med i et solid og ekspansivt selskap, med stor tro på fremtiden er du velkommen til oss.
Søknad sendes til de respektive avdelinger på epostadressene under. Ta gjerne kontakt for utfyllende informasjon:
Avd. Harstad:

Avd. leder Thomas Steinsvik

thomas.steinsvik@laasservice.no

Tlf.: 911 80795

Avd. Bergen – Førde:

Avd. leder Håvard Skare

havard@laasservice.no

Tlf.: 970 55301

Avd. Haugesund:

Avd. leder Kjetil Saltveit

kjetil@laasservice.no

Tlf.: 992 18401

Avd. Stavanger:

Avd. leder Eigil Gjeseth

eigil.gjeseth@laasservice.no

Tlf.: 901 17373

Avd. Oslo (Tveita):
(tidligere AS Låssystemer)

Avd. leder Ronny Larsen

ronny.larsen@laasservice.no

Tlf.: 920 42888

Avd Oslo (Alnabru)
(tidligere Eiendomssikring)

Avd. leder Knut Kildahl

knut@eiendomssikring.no

Tlf.: 915 13204

www.laasservice.no

Stillingsannonse2.indd 1
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Hilsen fra administrasjonen

Journalist i Låsesmeden

Hei

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

Håper alle har hatt en
fin og passe travel høst!
Låsesmedtreff er ikke
langt unna, 17. – 19.
januar går det av
stabelen og det er
denne gangen 25 års
jubileum for treffet!
Det er hele 22 utstillere
på messen lørdag - og
fra fredag til søndag kjøres det 15 forskjellige kurs i regi
av NL, i tillegg til leverandørkurs fredag morgen.
Vi er så heldige å ha utrolig mange bra instruktører som
stiller opp for oss år etter år. Dette er noe vi setter stor
pris på og som bransjen har veldig nytte av. Påfyll når
det gjelder kunnskap er viktig, spesielt viktig i et fag som
har gjennomgått - og gjennomgår så store endringer.

Rekruttering til Låsesmedfaget og filmprosjektet
Pr i dag er rekrutteringen til låsesmedfaget for lav og
mange bedrifter sliter med å få tak i nok kvalifiserte
medarbeidere. I løpet av noen år vil mange erfarne
låsesmeder forsvinne ut av yrket pga. høy alder og det
er viktig at vi nå får rekruttert mange til faget. Her har vi
som forening en oppgave å gjøre sammen med bransjen. I første omgang har NL satt i gang et prosjekt
for å lage en rekrutteringsfilm. Vi kontaktet tidligere
i år flere reklamebyråer som kom med uforpliktende
forslag til oppgaven vi ga de - og i slutten av august
tok NL styre valget om å gå for Bates sitt forslag med
filmopptak medio november og lansering i januar.
Filmen er ment som en ”teaser” – for å få oppmerksomhet slik at ungdom ønsker å klikke videre inn på
nettsider hvor selve yrket og veien dit er nærmere
beskrevet. Den retter seg veldig mot ungdom og er
ganske humoristisk. Vi satser på spredning av filmen
på Youtube, Facebook, NL hjemmesider, medlemmers
hjemmesider, skoler etc.

Kommende Låsesmedtreff
16. – 19. januar 2014
15. – 18. januar 2015
14. – 17. januar 2016

Våre Samarbeidspartnere
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.

NL er påmeldt som utstiller på 2 utdanningsmesser
i 2014, henholdsvis på Lillestrøm i januar og i Oslo i
februar. Deltagelse på utdanningsmesser også andre
steder vil være aktuelt i 2015.
På messene vil film og annet materiale være på plass
sammen med unge entusiastiske låsesmeder som kan
markedsføre yrket til ungdom. Vi ønsker at låsesmedfaget skal bli mer synlig og et målrettet valg når ungdom bestemmer seg for yrkesretning. Steinkjer VGS
som det står om foran i bladet er et godt supplement
i utdanningen av låsesmeder. NL ønsker at dette skal
bli prøvestasjonen for alle som tar svennebrev som
låsesmed i Norge.
Bransjen ønsker og trenger økt rekruttering, noe som
igjen forutsetter at våre medlemsbedrifter tar inn lærlinger. Vi håper så mange som mulig ser verdien av dette.
Nå er vi inne i en hyggelig og hektisk førjulstid. Ønsker
dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år!
Anne Line M. Sagbakken
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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@vktv.no
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. 71685400
Faks: 71 68 55 89
E–post: firmapost@nve.as
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
Låsservice AS, Haugesund
Karmsundgata 61
5531 Haugesund
Tlf 971 55 300
Epost: haugesund@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
Låsservice AS avd. Stavanger
Langflåtveien 5, 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: w.ingvaldsen@getmail.no
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
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

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

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

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

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

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

Bergheim Lås & Port
Vestvollveien 8 Postboks 19,
2021 Skedsmokorset
Tlf. 93424111
Faks: 64 83 01 31
Epost: knut.slh@gmail.com

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

Proffpartner Security avd. Follo
Osloveien 630,
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 2 66 50
Faks: 64 92 66 51
E–post: post@follosikkerhet.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

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

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

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

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

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

Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Industriveien 28, 2069 Jessheim
Tlf. 63 93 69 20
Faks: 63 93 69 24
Epost: post@ibl.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

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

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

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 avd Halden
Oscarsgt. 1, 1771 HALDEN
Tlf. 69 18 78 58, Faks: 69 18 78 59
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.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
Nokas Teknikk Sør AS
Kilengt.10 , 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 00 34 80
Faks: 33 00 34 81
Epost: post@nokas-sor.no
Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7, 3110 Tønsberg
Epost: post@sikkerhetskompaniet.no
Telefon: 333 52 737
Telemark
Brann–og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 46 33
Faks: 35 55 30 30
Epost: lasesmed@
brann–sikringservice.no

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

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

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

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

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

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

KABA Møller Undall AS avd. Skien
Ulefossveien 24
3730 Skien
Epost: butikk.skien@kaba.com
Telefon: 06866

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
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Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

NØKKELFRI HVERDAG
—
DORMA Duo HOME
Med nye Duo Home, elektromekanisk lås for ytterdører,
har du full kontroll over hvem som har tilgang til ditt hjem
og når. Bruk nøkkelbrikke eller mobiltelefon utstyrt med
NFC-chip for å kunne låse og låse opp. Kombinert med
tidsbegrenset pinkode for ytterligere sikkerhet.
Les mer på dorma.com

