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Jula kommer som på kjerringa nok en gang og vi merker at 
høsten er en tid der arbeidsmengden er enorm og midlene 
for investeringer i sikkerhet sitter løsere enn ellers i året. 
Utfordringen er å holde jevn arbeidsmengde hele året og 
unngå de største svingningene der vi får harahjerte enten 
det er for mye eller for lite oppdrag for alle. I Sverige er det 
låsesmeder som fyller opp med serviceavtalejobber i begyn-
nelsen av året som faktureres 1. januar og utføres etter hvert 
som det finnes ledig kapasitet utover våren. Dette er også 
brukt i andre bransjer her i Norge og også blant våre samar-
beidspartnere eller konkurrenter i adgangskontrollbransjen. 

Produktene vi leverer begynner å bli såpass kompliserte 
og krever jevnlig ettersyn for å kunne fungere tilfredsstil-
lende og samtidig oppfylle kundenes forpliktelse for å holde 
garantien gjeldende på produktene. En serviceavtale gir 
også en tettere binding til kundene og er en stor trygg-
het mellom låsesmed og kunde. Det er færre og færre 
vaktmestere og driftsteknikere rundt i landet og de som 
er der har som regel annet å gjøre enn å lære seg faget 
vårt. Vårt fortrinn er at det blir så komplisert som mulig å 
være en profesjonell sikkerhetstekniker og NL - låsesmed. 
Det beskytter oss mot at andre overtar våre leveranser og 
det gjør at vi samtidig tar markedsandeler i andre deler av 
sikkerhetsleveransen. NL sitt langsiktige mål er at vi leverer 

integrerte systemer for hele sikkerhetsleveransen og at 
NL-låsesmeden beskriver en «Sikkerhetsleveranse». Da har 
vi etter hvert en mulighet til å få en egen entreprise der Sik-
kerhetsleveransen er utskilt. Det er et hårete mål, men det 
må vi ha, hvis vi skal være best og det skal vi jo!

For å få de beste rekruttene inn i bransjen vår er NL med 
på utdanningsmesser og forsøker å få mange til å kjempe 
om lærlingeplassene i faget. Vi håper og tror dette er rette 
veien å gå og vi mener å merke en trend til at de som søker 
plasser ser på faget vårt som veldig spennende i konkur-
ranse med en del andre fag de sammenlikner oss med. 

Samarbeidsprosjektet vårt med Kuben yrkesskole i Oslo 
lover meget godt. Våre gode leverandører stiller velvillig opp 
med ressurser i tillegg til at de deler vår tankegang på at 
veien å gå er å rekruttere mange dyktige ungdommer. 
Låsesmedtreff på Lillehammer er neste store arrangement 
og det blir hyggelig å se hele gjengen der!

Ønsker alle lesere av bladet vårt en fredfull jul og et Godt 
Nytt År!

Knut Kildahl

KNut KILDAHL,
FORMANN

Leder



På få år har Dorma vokst fra sju til 42. Omsetningen har fulgt i samme 
tempo. Men selv om de har blitt store, glemmer de ikke sine gode venner; 
låsesmedene. – De er veldig viktige for oss.  Låsesmedene skal fortsatt være 
våre gode venner og samarbeidspartene, sier salgssjef Atle Knudsen. 

VOKST FORMIDABELT
– I 2008 kom satsingen på lås og beslag. Det medførte at vi måt-
te styrke oss betydelig. Spesielt på kompetansesiden, forteller 
salgssjefen. 
I dag kan Dormas virksomhet i Norge oppsummeres slik: Salg, 
Prosjekt, Systemavdeling, service og produktutvikling. 

FRA NISJE TIL ALT
Med dette i bagasjen ynder de å kalle seg en totalleverandør. Ikke 
ulikt mange andre i bransjen.

Døråpner  
for låsesmedene

tekst Og FOtO: geIR OLseN

DØRÅPNERE: Kai Stenheim, Atle Knudsen og  
Trond Wang smiler bak lukkede dører.

– Vi har gått fra å være en komponentleverandør til å bli en total-
leverandør. Så nå pleier vi å si: – Har du et hull, så har vi løsningen, 
ler Knudsen. 

– Det blir jo mer og mer automatiske løsninger. Dermed er det også 
mer naturlig at vi leverer alt, fortsetter han.

LÅSESMEDENE ER VIKTIGE
Rundt bordet i møterommet sitter også produkt- og markedssjef 
Trond Wang - et kjent navn og fjes for de fleste - samt salgskon-
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sulent Kai Stenheim. Han er Dormas fremste kontaktpunkt mot 
låsesmedene. Stenheim har tatt over kundeporteføljen etter Per 
Erik Dieseth. 
– Våre viktigste kunder er låsesmedene.Og slik har det egentlig 
alltid vært, sier herrene. 

For selv om Dorma også har sine egne montører er det viktig å få til 
leveranser gjennom låsesmedbedriftene. 
– Vi setter veldig pris på dette samarbeidet. Dette er veldig viktig for 
oss, og vi lover at det skal fortsette, sier Knudsen. 

OVER 60 ÅR
Det var i 1952 at dørlukkeren TS52 ble lansert fra Dorma.
– Det ble rett og slett døråpneren inn til det norske markedet. Vi 
har vært markedsledende på dørlukkere og slagdørsautomatikk i 
mange år. Og regner oss fortsatt som det, til tross for sterk konkur-
ranse fra dyktige konkurrenter, sier Knudsen.

STOLTE
– Vi har jo vært med å levere på Gardermoen. Og regner oss fort-
satt som sentrale i leveranser her. Dette er fortsatt stort for oss. I 
tillegg er vi med på leveranser til Oslo Universitets sykehus, forteller 
de tre rundt bordet.

Oslo Universitets sykehus er kort forklart alle de store sykehusene 
i Oslo. De skal bytte ut låssylindre. Prosjektet er et godt eksempel 
på Dormas samarbeid med låsesmedene. 
– Selve jobben utføres av låsesmedbedriften Sikkerhetskompaniet 
i Tønsberg. De skal både montere og drifte dette for sykehusene, 
forteller Kai Stenheim.
– Dette beviser jo at vi gjør jobber sammen med låsesmedene. Vi 
har veldig lojale kunder, og det er vi stolte av. 

Og få med en ting!: – Vi gleder oss til å vise frem masse nyheter på 
låsesmedtreffet i januar, avslutter Knudsen smørblidt.

HOVEDKONTORET: Her i Alfasetveien 1 på Oslos øst-
kant  holder Dorma til.

PROSJEKT OG SYSTEM: Her er det meste av folkene fra pros-
jekt- og systemavdelingen samlet. Fra venstre: Jeanette Haugen, 
Cathrine Pfeuti, Sverre Thømte, Stian L. Englund, Tore Ringstad, 
Merete Hagen, Terje Løwer, Atle Knudsen, Jan Olaussen, Heidi 
Kristin Sparby og Kai Stenheim. 

LÅSESMEDENS VENN: Salgskonsulent Kai Stenheim har tatt over 
kundeporteføljen etter Per Erik Diesen og er Dormas kontaktpunkt 
mot låsesmedene. Her viser han frem kurslokalene inne på hoved-
kontoret i Oslo.



DETTE ER DORMA I NORGE:
Selskapet er representert fra Alta i nord til Mandal i sør.  Dorma i 
Norge er en del av Dorma i Skandinavia. Selskapet har sitt hoved-
kontor for Skandinavia i Gøteborg. Denne delen av Dorma kalles 
Skanbalt, og er også representert i Oslo og Stockholm.  Skanbalt 
er med og utvikler lås og beslag tilpasset de nordiske markeder. 
 
Dormas produkter har vært tilbudt i Norge siden 1950-tallet, men 
Dorma i Norge så dagens lys først på 1980-tallet.  I dag holder de til 
i Alfasetveien på Oslos østkant. Hovedkontoret huser 34 personer, i 
tillegg til kontorer i Sandnes og Kristiansand som gjør at Dorma har 
42 på lønningslisten. De omsatte for 154 mill. i 2013 og satt igjen 
med et overskudd på omkring 7.mill. 
Som resten av Dorma har man vokst betydelig de siste år.  Fra syv 
ansatte I 2008 til dagens 42. Dette skyldes økt vekst som følge av 
utvidelse av varesortimentet - for å bli en totalleverandør. 

DORMA satser inne fire hovedområder:
* Automatikk og dørlukkere
* El.avlåsning og sikkerhet
* Glassprodukter
* Lås og beslag

HISTORIEN: 
Dorma er tysk, og har over 100 års erfaring med produksjon av 
kvalitetsvarer. Familiebedriften har vokst til å bli verdensledende 
innen dørteknikk, skyvevegger og glassbeslag med tilbehør. Også 
innen dørautomatikk regner selskapet seg i verdensklasse.

DORMA er også deltaker innen sikkerhet, tids -og tilgangsstyring. 
I Tyskland er de ledende innen styringssystemer for nødutganger 
og rømningsveier. Dorma har 14 store produksjonsanlegg i Europa, 
Singapore, Malaysia, Kina samt i Nord- og Sør-Amerika.

Gruppen har en internasjonal arbeidsstokk på ca. 6700 ansatte, og 
hadde en omsetning på € 1001,8 millioner i regnskapsåret 2011/12. 
DORMA Group har hovedkontor i tyske Ennepetal i Ruhr-området 
og opererer med selskaper i mer enn 50 forskjellige land.
Til tross for den raske veksten de siste tiårene, har DORMA forblitt 
et familieeid selskap.

1908 - 1950
Rudolf Mankel og hans svoger Wilhelm Dörken grunnla Dörken & 
Mankel KG i Ennepetal, Tyskland, den 1. juli 1908. De første pro-
duktene som kom ut fra fabrikken var dobbeltvirkende dørhengsler 
og fingerskruer. Helt fra begynnelsen sørget de for topp kvalitet. 

”Bedre den beste til en god pris enn å skuffe våre kunder” har vært 
med å påvirke selskapet hele veien. I 1913 startet Dörken & Mankel 
KG et nytt produksjonsanlegg i Ennepetal, hvor produksjonsloka-
lene besto av mer enn én million kvadratfot. 

Merkenavnet DORMA er en forkortelse av de to etternavnene til 
selskapets grunnleggere, og ble registrert ved det tyske patentkon-
toret i 1927. I 1936 forlot Wilhelm Dörken Dörken & Mankel KG og 
Rudolf Mankel ble da eneeier av selskapet.

1950 - 1970
Etter slutten på 2. verdenskrig lanserte selskapet TS 50 dørluk-
keren. Produktserien ble også utvidet til å inkludere, i en periode, 
”Mekanik”-metallkonstruksjonssettet, og komponenter for radio- 
og fjernsynsindustrien. I 1962 begynte DORMA å produsere en 
rekke dørfunksjoner og de tok sine første skritt inn på automatikk-
markedet. 

1970 - 2000
I 1970 endret selskapet navn til DORMA GmbH Co. KG og Karl-
Rudolf Mankel, barnebarn av medstifteren, sluttet seg til firmaet. I 
1976 beveget selskapet seg inn på området glassdørmøblement 
og tilpassinger, og i 1977 ble DORMA-Glass opprettet. Det samme 
året ble DORMA Frankrike etablert som den første, utenlandske 
salgsavdelingen. Og bare ett år senere åpnet de første produk-
sjonsanlegg. I Singapore.

DORMA beveget seg inn på sikkerhets- og nødutgangsteknologi i 
1987. Året 2000 varslet en ny styringsstruktur bestående av et hol-
dingselskap, fem divisjoner og 13. salgsregioner, med formål om 
ytterligere å forbedre DORMAs globale posisjon og forberede for 
utfordringene i fremtiden.

2000 - 2011
2008 var preget av feiring av DORMAs 100-årsdag verden over. På 
nyåret 2009 overtok fjerde generasjonen eiere en del av ansvaret i 
selskapet ved at eneeier Karl-Rudolf Mankel ga mye av sin andel til 
døtrene Christine og Stephanie Mankel.
I 2010 kom strategiprogrammet ”DORMA 2020”. Januar 2011 
overtok en ny ledelsesstruktur. Den reflekterer strategien for vekst 
frem mot 2020.

I DAG
I dag nyter DORMA fortsatt suksess og ser på seg selv som den til-
trodde globale partneren for førsteklasses dør- og veggløsninger for 
bedre utnyttelse av boligmassen.  (KILDE: DORMAS HJEMMESIDE)

DOLLARGLIS: Smilet til ordrekontakt Knut Echroll forteller sitt om ståa 
hos Dorma. 

TRONDS BABY: Produkt- og 
markedssjef Trond Wang viser 
frem sine “edleste deler” i 
Dormas showrom. Trond har 
ansvaret for automatikk og 
dørlukkere. 
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GEZE Norge | Industrivegen 34B | NO-2072 Dal | Tel. +47 63 95 72 00 | E-Mail: norge.se@geze.com | www.geze.no

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

AUTOMATISKE 
DØRSYSTEMER

GEZE ECturn
ECturn er en diskret og elegant elektromekanisk dør-
åpner 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 bevegelses-
hemmede.

GEZE Slimdrive EMD-F
Slimdrive EMD-F elektromekanisk døråpner for slagdører. 
De kompakte innbygningsmålene gjør det mulig å benyt-
te 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.

GEZE TSA 160 NT
TSA 160 NT er en elektrohydraulisk døråpner som åpner 
med motorkraft og lukker mekanisk med hjelp av hydrau-
lisk dempet fjær. 

TSA 160 NT kan benyttes til høgre – og venstrehengslede 
dører. Foruten åpningshastigheten kan også lukkekraften 
og lukkehastigheten innstilles trinnløst. Endeslag regule-
res med en ventil. Den automatiske slagdørautomatikken 
TSA 160 NT er konstruert for dørbredder opp til 1400 mm. 
Fås også med tandemløsning. 

� 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

PRODUKTEGENSKAPER:

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

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

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

PRODUKTEGENSKAPER:
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Bumpingsikret

Uttrekkbeskyttet

Borsikret

Dirkesikret

Patentert

TrioVing Triton 
-for sikkerhets skyld

TrioVing lanserer i disse dager sin sikreste sylinder 
noensinne! Triton består blant annet av en ny patentert 
nøkkelprofil med en spesielt utviklet sidekode som gir  
15 milliarder unike nøkkelkombinasjoner!  
Spør oss om en demonstrasjon!

Onsdag 15.oktober var det nordisk ELF møte i Stockholm i for-
bindelse med Skydd messen. 

Sikkerhet- og brann messen SKYDD arrangeres annet hvert år 
på Stockholmsmessen. På SKYDD treffer du bransjens ledende 
aktører som utstillere, messen tilbyr også et bredt utvalg åpne 
seminarer.

SLR er en av arrangørene og her ser man fra venstre SLRs Benny 
Jansson, Mats Moberg, DLFs Torben Klindt og Tina Hessellund 
og NLs Knut Kildahl.

SKYDD og 
Nordisk ELF 

møte i Stockholm



tekst Og FOtO: geIR OLseN

OPP OG FREM: Her ser vi en del av de sentrale i Kaba-gjengen på full fremmarsj: Fra venstre: Tore Brænna, 
regionsjef Marit Jensen, Jan Christen Danielsen og Pål Aulesjord.

Navnet er blitt mindre - men bedriften blir stadig større

Kaba på
full fremmarsj
I løpet av de siste årene har KABA vokst jevnt og trutt. Etter opp-
kjøpet av Møller Undall i 2011 har pilene pekt rett opp. I disse dager 
fases siste rest av navnet Møller Undall ut. Snart er epoken med 
KABA MøllerUndall over. Heretter blir merkenavnet KABA. 
 
– Det er riktig det.Vi vokser stadig, men navnet blir nå krympet sier 
salgssjef Pål Aulesjord. 
– Siste året har vi økt bemanningen med ca.30 personer og økt 
omsetningen med godt over 20 prosent, sier han over bordet i kan-
tinen i Drammen, der Kaba har sitt Norske hovedkontor.
 
OPP OPP OPP
Her til lands teller de snart 200 ansatte som står for en årlig omset-
ning på omkring 300 millioner kroner(2013). De er representert på 
tolv steder rundt i landet - og moderbedriften KABA - med hoved-
kontor i Sveits – har ca. 8500 på lønningslisten og er representert 
i 65 land. Konsernet omsetter årlig for 1 milliarder Sveitsiske franc 
(ca. 6,8 milliarder NOK) og er børsnotert i Zürich. 

 – Vi kommer til å bli enda flere. Vi står for en satsning - og økning - 
som gjør at vi skal bli større. Mye større. – Det er klart at vi kommer 
til å ta markedsandeler, lover Aulesjord. 

KREVER VEKST
– Dere øker stadig. Hva krever Sveitserne?
– Vekst, smiler Aulesjord.
– Hvor mye?
– He -he. Det er skummelt å tallfeste slikt. Da blir vi bare fornøyd 
når vi når målet, og stagnerer. Vi har så klart tenkt på noen tall, men 
de tankene har vi ikke tenkt å dele med noen, ler Aulesjord.  
Likevel er han nøye med å poengtere at de ikke ønsker å vokse 
for fort.
 – Selv om det er fullt trøkk på at vi skal vokse, er det veldig viktig 
at ting faller på plass underveis. Vi må ikke komme i den situasjon 
at firmaet kommer i ubalanse grunnet for rask vekst. 

 KUN KABA
Etter inn- og utfasing av MøllerUndall er det nå navnet KABA - og 
bare det - som skal profileres. KABA har forøvrig vært representert 
i Norge i omkring 40 år. 
– I løpet av 2015 - og helst så fort som mulig - skal alt vårt markeds 
materiell være likt. Vi har blant annet en del avtaler på biler som ut-
løper nå, og dermed ble det uforholdsmessig kostbart å redesigne 
bilene på tampen av denne perioden, sier Jan Christen Danielsen 
som er salg- og markedskonsulent i KABA. 
 Da Låsesmeden var på besøk i høst, var det også utskiftning av topp-
ledelse på gang, og i skrivende stund var ingen ny sjef på plass.
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GUTTA PÅ LAGERET I DRAMMEN: Fra venstre: Davis Zachariassen, 
Håkon Aaby, Thorbjørn Næss(sjef) og Kay Rune Nilsen (Petter Laheld  
var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

I BUTIKKEN: Mona Nilsen blir betjent av butikk medarbeider Jon 
Akerlie hos Kaba I Drammen. 

SYSTEMATIKER?: Bodil Damholdt i systemavdelingen.

GODE KOLLEGER: Pål Aulesjord tar et grepa tak rundt kollega  
montasjeleder Berit Grepperud inne iI kontorlokalet som er forbeholdt 
montørene i Drammen. 

KABA FAKTA
Representert over hele landet med forhandlere i: 
•	 Mosjøen
•	 Alta
•	 Odda
•	 Stokke
•	 Bjørkelangen
•	 Elverum
•	 Kirkenær
•	 Drammen
•	 Oslo

•	 Geilo
•	 Hemsedal
•	 Slemmestad
•	 Skedsmokorset
•	 Rakkestad
•	 Notodden
•	 Fagerstrand
•	 Kongsberg

Partnere i: 
•	 Oslo 
•	 Drammen
•	 Ålesund
•	 Stjørdal
•	 Molde
•	 Kristiansund
•	 Bodø

•	 Hammerfest
•	 Finnsnes
•	 Mandal
•	 Hønefoss
•	 Hamar
•	 Sandvika
•	 Vinterbro

STOR AKTØR
Av ting KABA tilbyr, kan nevnes: 
•	 Lås og beslag, sylindre. 
•	 Dørstyring
•	 Elektronisk avlåsning
•	 Adgangskontroll (on & offline) 
•	 Hotellåser
•	 Rømningsbeslag
•	 Rotasjonsgrinder
•	 Sikkerhetssluser
•	 KABA har forøvrig egen systemavdeling. 
 
– Etter oppkjøpet i 2011 har Kaba gradvis innført adgangskontroll i 
porteføljen, slik at vi nå kan kalle oss totalleverandør - en totalleve-
randør av sikkerhet. Det er ikke så mange som leverer hele dørmil-
jøet, forteller Aulesjord, og ser man på hele produktspekteret til Kaba 
har vi en unik posisjon markedet.

SKRIKENDE BEHOV 
At det er behov for låsesmeder er det ingen tvil om. 
– Det er en utfordring å rekruttere låsesmeder. Montører er det skri-
kende behov for i hele landet, forteller Aulesjord. 
– Det er ikke bare å ”kjøpe seg” montører. Mangelen på faglærte 
folk er prekær, forteller Aulesjord, som setter veldig pris på For-
eningen Norske Låsesmeder som er en aktiv pådriver på mange 
områder. Også når det gjelder å rekruttere lærlinger til bransjen.

– Vi er svært takknemlig - og faktisk imponert over - den innsatsen 
foreningen gjør - også for å hjelpe oss, sier Aulesjord, som stadig er 
i kontakt med foreningen. 



Låsakademiet

Inge Bråthen og Tore Ludvigsen fra salgsavdelingen er med 
og avholder en rekke kurs i Låsakademiet, som er Kabas eget 
utdanningssenter.  I eget bygg rett over gaten for hovedkontoret 
i  Drammen holdes det årlig omkring 30 kurs I tillegg til møter. Tre 
møterom med eget kjøkken og fasiliteter gjør det til et komplett 
utdanningstilbud.Også overnatting tilbys. 

I tillegg til administrasjon, butikk, lager og systemavdeling rommer 
også Kabas hovedkontor i Drammen en utdanningsinstitusjon. 
Låsakademiet. Der sørger KABA for opplæring av både egne an-
satte og større kunder. 

– Låsakademiet er en satsning hvor vi legger stor vekt på at alle 
våre ansatte til enhver tid er oppdaterte innenfor sitt spesialfelt. Vi 
legger også til rette for eksterne kursholdere for egne ansatte, eller 
kurs for kunder hvor våre eksperter står klare til disposisjon. Vi har 
ferdige kurs innenfor vårt fagområde og kan også skreddersy kurs 
etter behov, forteller salgssjef Pål Aulesjord. 
Låsakademiet ligger tvers over gaten for hovedkontoret i Ham-
borggata - omtrent midt i Drammen.  

 – Beliggenheten gjør at akademiet lever sitt eget liv. De som er 
på kurs er selvforsynt med forpleining her på huset.  I tillegg har 
vi også overnattingsmuligheter i ”Det Hvite Hus”, rett ved siden 
av. Huset det er snakk om er bedriftens egen villa - som rommer 
sengeplasser for inntil 8 kursdeltagere. 
Låsakademiet består av tre store undervisningsrom, flere møterom 
og i tillegg kontorer for deler av salgsavdelingen.  
 
30 KURS I ÅRET
– På det meste har det vært 36 personer på kurs her til samme 
tid, men vi har nok plass til enda flere, lover Anders Møller som - er 
sentral i det som foregår i akademiet. 
 Vi kjører vel en 2-3 kurs per måned. Samt en god del møter, sier 
Møller.
– Hva slags kurs?
– Det er opplæring på nye produkter - samt oppdateringer. Våre 
medarbeidere får her også all opplæring på det meste av hva vi 
selger, forteller Møller videre.  
– Her i Låsakademiet lærer vi også opp våre partnere og forhand-
lere, så det er å se på dette som et kurssenter, hvor vi også kan 
tilby større kunder opplæring ved behov. 
Vi tilbyr teknisk opplæring og produktinformasjon. Responsen fra 
de som er her er veldig bra.
 Dette opplegget forstyrrer heller ikke vår egen arbeidshverdag, ut-
fyller Aulesjord. 
En av selgerne som har kontor i Låsakademiet er Tore Ludvigsen.
– Tore har vært med i over tretti år og er vår ”Grand Old Man”, sier 
Aulesjord og smiler mot kollegaen. 
 
MOBIL OPPLÆRING
I tillegg har KABA nå fylt opp en henger med et knippe produkter 
som de farer rundt land og strand med. Også dette i opplærings- 
og demonstrasjonsøyemed. 

KONTORPERSONALE:Lillian Torgunrud, Thomas Nordli, Irene 
 Sørensen, Camilla Flaten og Torhild Majormoen samlet på ett brett 
 i Drammen. 

SLIK: Sånn vil alle bilene i Kaba-systemet fremstå etterhvert som 
bilparken fornyes. Nå er det slutt på MU som haleheng i logoen.

SYSTEMAVDELINGEN:  Kirsten Eriksen, Espen Smedberg og 
 Marianne Sørensen holder på i systemavdelingen hos Kaba I 
 Drammen. 

SMIL: Siv Møllegård i systemavdelingen.

12 / 03.2014



03.2014 / 13

Kaba er som nevnt representert på tolv steder i landet. Fra sør til nord. 
Men firmaets tyngdepunkt er i Oslo og Drammen. 
 
I løpet av høsten er nå hele Oslo-avdelingen samlet under ett tak på 
Tveita. Dermed teller Oslo nå omtrent like mange hoder som bedrif-
tens hovedsete i Drammen. 
 
– Vi har nå lagt ned avdelingen i Thereses gate midt i byen, og flyttet 
den opp hit, sier tidligere avdelingsleder i Thereses gate Jarle Nord-
bæk, som ble med på flyttelasset.  Han titulerer seg nå som Key Ac-
count Manager.
Dermed er nå tre avdelinger smeltet sammen under ett tak. Det er 
Oslo Vest, Oslo Tveita og Workforce Management- som tidligere holdt 
til i Nydalen.  Lokalene på Tveita er utvidet med omkring 800 kva-
dratmeter og rommer nå omkring 1600 kvadratmeter totalt. - Hvorav 
halvparten er lager og proffavdeling.

Proffavdelingen er i hovedsak et plukklager, hvor låsesmedene kan 
komme innom og plukke varer rett fra hyllene, eller bestille på for-
hånd, så kan de hente det vi har plukket ut for de, forteller Pål 
Aulesjord og viser frem reolene som er det første som møter oss 
innenfor dørene på Tveita. 
Bakenfor ligger det nye store lageret. 
- Her har vi plass nok til å ivareta den planlagte veksten, sier Aulesjord 
der vi står og ser utover omkring 800 kvadratmeter med hyller og reo-
ler. Det er høyt under taket.  
 

LIKE MANGE 
I etasjene oppover er det administrasjon, kantine, show- og møterom. 
– Her har vi det upåklagelig, forteller Jale Nordbæk. Låsesmeden var 
innom på en fredag. Dermed rakk vi å bli med på pølsefest. 
– Et fast rituale, hvor ansvaret er rullerende blant de ansatte.
– Å?
– Det er innkjøp etter ganske nøye rutiner. Det er et helt ufravikelig 
krav hvor matvarene skal kjøpes inn. Spesielt på pølsefronten er vi 
direkte vriene, ler Nordbæk før han serverer en meget innbydende 
wiener fra pølsekokeren. Tilbehøret står intet tilbake fra svunne ti-
ders pølsevogner.

Klart KABA-folket koser seg.

Tveitagjengen
TVEITAGJENGEN: Her ser vi en del av servicegutta samlet mot 
slutten av arbeidsdagen inne i lokalene på Tveita. Fra venstre: Jon 
Inge Enersen,  Ole Morten Jensen, Thomas Hanssen, Thomas 
Paulsberg, Øyvind Lehtigangas, Fredrik Loge (Serviceleder)  og
 Hans-Christian Malme.

BARE Å PLUKKE:  Pål Aulesjord  mellom reolene på plukklageret 
som er laget for å få ut varer på en rask og effektiv måte for 
montører og låsesmeder. 

NYE KONTORER: Prosjektsjef Robert Hagen og servicesjef Per Ørnulf 
Karlsen på plass I nye lokaler på Tveita. 

Jarle Nordbæk viser frem et av de nye møterommene på Tveita. 

PØLSE PÅ FRÆDDAN: 
For gjengen i Oslo har det 
vokst frem en fast tradisjon 
med servering av pølser ved 
arbeidsukens slutt. Innkjøps-
listen er tydelig.

SOSIALT: Bjørn Mathisrud 
viser stolt frem beviset på at 
han er Kabas beste. I golf.



DORMA Duo OFFICE er et adgangskontroll-
system i  mini format. Med enkel administrasjon 
styrer du hvem som skal ha adgang og når de 
skal ha det. Bruk nøkkel, brikke, kode eller 
 mobiltelefon. Bestem sikkerhets nivået selv!

Les mer på dorma.com

 DUO OFFICE GIR
 DEG KONTROLLEN
—
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Silca Futura
 
Liten og transportabel datastyrt maskin med  
2 fresestasjoner

Du kan dekode, 
kopiere eller lage 
på kode, vanlige 
sylinderfreste nøkler.
Du kan også toppfrese 
bilnøkler/hullfrese 
nøkler.
Integrert Silca 
kodeprogram 
i medfølgende 
nettbrett.

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

Det gikk hett for seg da Aker Lås  
og Nøkkel i Oslo feiret sine 10 år  
på  sensommeren.

DORMA Duo OFFICE er et adgangskontroll-
system i  mini format. Med enkel administrasjon 
styrer du hvem som skal ha adgang og når de 
skal ha det. Bruk nøkkel, brikke, kode eller 
 mobiltelefon. Bestem sikkerhets nivået selv!

Les mer på dorma.com

 DUO OFFICE GIR
 DEG KONTROLLEN
—

10 år og  
200 gjester
– Vi hadde jo signalisert at vi skulle ha jubileumsfest. Men vi ante 
ikke hvor mange som skulle komme. Ble det ti eller 300?, undret 
Marianne Aker.
Men Aker-gjengen hadde beregnet godt. De hadde satt opp telt 
med sitteplass til 220. Det kom litt over 200 - og de var feststemte. 
Noe man kan se på bildene som ble tilsendt Låsesmeden i etterkant.  

– Vi serverte spekemat og gratis drikke. Og dansen gikk langt ut i 
sene nattetimer. Dette ble en skikkelig suksess, ler Marianne videre. 
Kanskje ikke minst fordi bedriften hadde hyret inn bandet Love 
Shack - som mange kanskje husker fra to år tilbake da de opptrådte 
under Låsesmedtreffet på Lillehammer. 
– De skapte en fantastisk stemning for oss denne gangen også, tak-
ker Marianne Aker. 

– Og jubilanten. Hva kan du si om den?
– He - he. Joda. Den lever i beste velgående. Det har jo skjedd 
masse siden vi startet opp på seks kvadratmeter i september 2004. 
Det har vært kjempespennende år, minnes hun. De startet med fire 
anstatte. I dag er tallet doblet. Og nå boltrer de åtte seg på hele 400 
kvadratmeter i Brobekkveien i Oslo. 
- Vi har både privat og næringslivskunder. I tillegg til borettslag. Og vi 
har dessuten døgnservice, avslutter Maraianne Aker som selv rundet 
milepælen 50 her i høst.

Gratulerer med vel overstått, ønsker vi.

Sett og hørt på  jubileum



Bilnøkler åpner nye dører

Vil bli best i Skandinavia
...og inviterer bransjen til å bli med

tekst Og FOtO: geIR OLseN

For snart to år siden begynte Roy  Jensen 
for alvor å sysle med programmering av bil-
nøkler. Dette har vokst såpass at Karl Jen-
sen AS nå satser fullt og helt på nisjen. Han 
er ikke snau, og ambisjonene minner fak-
tisk litt om  Leonard Cohens; ”First we take 
 Manhattan, then we take Berlin”. 
- Størst i Norge. Om vi ikke allerede er det? 
Deretter tar vi Skandinavia, sier Roy Jensen. 

VIL BLI BEST
Mye har skjedd siden sist Låsesmeden var på besøk.
– Dette har tatt av såpass at vi nå er i gang med import og salg av 
utstyr til andre medlemsbedrifter i Foreningen Norske Låsesmeder, 
forteller Jensen. 
De mener dette er en god forretningsmulighet.
– Programmerer man et par nøkler i uken, vil man fort spare inn 
investeringen, forteller han videre, og viser frem ”pakken” de selger.

ENKELT
Pakken består i korte trekk av: Diagnosemaskin, produksjonsutstyr 
for fjernkontroll, dirk og nøkkelemner, sier han og viser frem utstyret 
som er skreddersydd for salg til de av foreningens medlemmer som 
ønsker å starte med dette.
 
KURS PÅ LÅSESMEDTREFFET I JANUAR
Karl Jensen AS har intensivert samarbeidet med låsesmedforenin-
gen ved å bli samarbeidspartner i tillegg til firmamedlem, og er nå 
inne på kursplanen på Låsesmedtreff på Lillehammer i januar.

HAR DET SOM SKAL TIL: På bordet foran Roy Jensen ligger utstyret som ordner det meste for de av låses-
medene som vil være med å hjelpe fortvilte bileiere.  

16 / 03.2014



– Vi håper på stor interesse, sier Jensen entusiastisk og avslører litt 
av iveren rundt det nye satsningsområdet.
 
– Det er jo veldig interessant. Og faktisk noe av det morsomste vi 
har holdt på med noen gang, sier han. 

I forbindelse med de utfordringene som finnes i forhold til kopie-
ring/kloning av nøkler har Foreningen Norske Låsesmeder (NL) en 
dialog med Finans Norge som representerer forsikringsbransjen. 
Styret i NL har etablert en komité bestående av Roy Aspelund, 
Roy Jensen og Rolf Riediger, som skal jobbe med regelverket 
rundt dette.

EE PROMMING: Her holdes eeprommen til bilens styreenhet. 
Denne inneholder nøkkelinformasjonen. For å lese ut denne 
 informasjonen må eeprommen som regel loddes av og på igjen. 

VIPS: På meget kort tid kan Roy Jensen - ved hjelp av denne maskinen - 
lage en fjernkontroll til ulike bilmerker, som en Toyota eller Ford.

ÈN TIL ALT: Kundene bestemmer selv utseendet på sin nye bilnøkkel. Karl Jensen tilbyr forskjellige emner som 
passer de fleste biler. Også med portåpner integrert. (Den i midten)

DIRK OG DATA: Man trenger litt erfaring med både mekanikk og 
elektronikk. Men dette er mye enklere enn man tror. - Dog krever 
det nok litt ekstra interesse, sier Roy Jensen. 
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neXus_Lå sesmeden_nr3-14_210x148

PAS Card er
blitt neXus. 
neXus Norge er en totalleverandør 
av produkter og tjenester for RFID, 
adgangs- og veri� seringsteknologi 
og plastkort brukt som medlems-
kort, kundekort og fordelskort. 

neXus er representert i åtte land 
og er en ledende internasjonal lev-
erandør av sikkerhetsløsninger og 

tjenester for adgangshåndtering.

Scoria Touch DIN
– Scoria Touch, nå som innfelt modell

Scoria Touch DIN er en innfelt åpneknapp 
som fungerer både selvstendig (stand 
alone) i direkte kontakt med en elektrisk 
lås, eller koblet til en undersentral for et 
adgangssystem. 

Scoria Touch DIN kombinerer eleganse 
og estetikk med robusthet og pålitelighet. 
I ett og samme produkt. Den � nnes i seks 
ulike farger og kan lasergraveres med ditt 
� rmalogo eller annet symbol.

Scoria Touch DIN passer til standard veggboks 
for innfelling.

nexusid.no    |    info.no@nexusgroup.com    |    Tlf 67 11 90 00

MORSOMT
– Dette er både spennende og gøy, sier kollega Bjørn Eirik Kolstad 
som også er veldig engasjert i prosjektet.

– Vi må jo si at man bør ha interesse for dette før man kaster seg 
ut i det. Men utover det er det bare mengden av trening og øvelse 
som avgjør hvor god man kan bli. Det som er spesielt utfordrende 
er vel først og fremst når vi er i gang med lodding av bittesmå elek-
trokomponenter. Og selve kloningen. Men du verden for en mest-
ringsfølelse når vi lykkes. Og det gjør vi jo alltid, ler de. 

FORTVILTE BILKUNDER
– Når bilistene skjønner at siste bilnøkkel er borte, vil nok ofte bilfor-
handleren foreslå å skifte ut hele tennings låsen og dørlåser. Dette er jo 
en veldig kostbar affære. Og her kan vi faktisk hjelpe på en - ikke bare 
billig - men mye enklere måte. Vi kan ta oss inn i en låst bil. Program-
mere nye nøkler og ikke minst eliminere gamle, slik at de ikke lenger 
virker, slik at man unngår trøbbel om disse har havnet i gale hender, 
avslutter Roy Jensen.

Mer om dette på låsesmedtreffet.

BILLÅS EKSPERTER:  Roy Jensen i gang med å dirke opp en Ford-billås. Ved siden av sitter kollega Bjørn Eirik 
Kolstad. Nå vil de få med seg flere på laget innen programmering av bilnøkler her til lands.
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www.kaba.no

EDO-100
- en ny generasjon rømningsdørterminal

EDO-100 er en ny generasjon rømningsdørterminal. Hensik ten med produktet er visuelt å  

markere en rømningsdør, og åpne den i en nødssituasjon ved hjelp av en knapp dersom døren er låst.

• Nødbryter

•  Utvidede funksjoner for nødbryteren

• Kortleser for betjening av nødbryter

• Kortleser for autorisert passering

• Overvåkning av dørmiljø

•  Test av dørmiljø

• Kommikasjon med eksterne systemer

• Forlenget drift via batteribackup

• Visuelle signaler for ulik status

• Moderne design

www.kaba.no • Ring 06866

ann_210x297_Låssmed_2014.indd   1 24.10.14   08.24



Bransjenytt

I dag jubler vi for Joakim som 
nybakt låsesmedsvenn og spi-
ser kake til lunsj! Vi slapp å 
vente lenge på dommen etter 
at Joakim hadde gjennomgått 
sin ukes lange svenneprøve i 
låsesmedfaget. Og han sto! 

Her et bilde av Joakim foran 
ståldøra der han gjorde en del 
av svenneprøven sin: Full ut-
fresing av låskasse m/ el slutt-
stykke, montert dørautomatikk, 
albuebryter og nødbryter og 
koblet døren opp mot RX-ad-
gangskontroll. 

Ole-Morten Severinsen er an-
satt som salgsingeniør i vårt 
nye konsept Teletec Solutions.

Ole-Morten kommer fra ADI Nor-
ge hvor han har jobbet i 10 år. 
De siste 3 årene i salgsavdelin-
gen med hovedfokus på CCTV. 
Ole-Morten har lang erfaring fra 
sikkerhetsbransjen og Forsvaret. 
Foruten lang fartstid i ADI Norge 
har han også jobbet hos Securitas Verdi. Ole-Morten er utdannet 
innen IT/Nettverk og markedskommunikasjon, noe som kommer 
godt med i stillingen som Salgsingeniør i Solutions segmentet.

«Teletec er en sentral aktør i bransjen med en meget spennende 
fremtid. Mine nye kollegaer besitter meget høy kompetanse og har 
lang fartstid i bransjen. Det gleder meg å jobbe hos Teletec.» Sier 
Ole-Morten Severinsen.

Ole-Morten vil ha fokus på å bygge opp Teletec Solutions, samt ut-
vikle og vedlikeholde key account kunder i Norge. Dette satsnings-
området til Teletec skal fungere som en forlenget arm for våre kun-
der der vi tilbyr oss å bistå med vår kompetanse i alt ifra innsalg til 
overlevering i form av befaring, presentasjoner, prosjektering, tilbud, 
idriftsettelse og kursing. Dette blir utført i tett samarbeid med Teletec 
Support og Teletec Academy, summen av disse tre tjenestene vil gi 
installatøren de verktøyene som trengs for å gi et kvalitetssikret tilbud 
og den tekniske kompetansen som behøves for å utføre prosjektet.

«Ole Morten besitter høy sikkerhetskompetanse, han er meget ser-
vice innstilt og er en pro-aktiv person som setter kunden i fokus. 
Han vil med sin kunnskap og erfaring styrke Teletec’s salgsorgani-
sasjon. Jeg ser frem til at Ole Morten begynner hos oss, og jeg har 
forventninger til videre vekst i Solutions konseptet med Ole Morten 
på laget.» Sier Adm. dir. Espen Thorgersen

Ingeborg Beslag og Lås 
har fått ny Låsesmedsvenn

Ny Teletec salgsingeniør 
solutions!

Bravo W-Max
 
Markedets beste halvautomatiske nøkkelfilemaskin, 

For kopiering  
av d12 nøkler 
   4-sidige bakker
   Hardmetallfres
   Autostart
   Patentert    
   hurtigvendende             
   bakker med 
   friksjonsgrep

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG
RCO Security AS | +47 63 81 00 40 | info@rco.no | www.rco.no

• Kostnadseffektivt for alle ledd
• All mekanikk sitter på innsiden
• Adgangsrettigheter på kort/tag
• Batteriene holder i flere år
• Hel-integrert i R-CARD 5000

På objekt med mange 
innerdører, eller for dører 
som er vanskelig tilgjenge-
lig, kan det være både dyrt 
og tidskrevende å installere 
konvensjonelle kortlesere. 
Men med NoKey offline, 
RCO:s nye leserserie, så 
slipper man all kabelinstal-
lasjon, hvilket innebærer en 
meget smidig og kost-
nadseffektiv løsning for å 
inkludere alle byggets dører 
i adgangskontrollsystemet.

Lesere for innerdører 
til meget lav kostnad
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www.kaba.no

EDO-100
- en ny generasjon rømningsdørterminal

EDO-100 er en ny generasjon rømningsdørterminal. Hensik 
ten med produktet er visuelt å  

markere en rømningsdør, og åpne den i en nødssituasjon ved hjelp av en knapp dersom døren er låst.

• Nødbryter

•  Utvidede funksjoner for nødbryteren

• Kortleser for betjening av nødbryter

• Kortleser for autorisert passering

• Overvåkning av dørmiljø

•  Test av dørmiljø

• Kommikasjon med eksterne systemer

• Forlenget drift via batteribackup

• Visuelle signaler for ulik status

• Moderne design

www.kaba.no • Ring 06866
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Bransjenytt

PAS Card er blitt neXus

Ny leser håndterer alle 
typer sikkerhetsteknologi

To år etter at de to selskapene ble slått sammen, har PAS Card byttet navn til 
neXus. Siden sammenslåingen har selskapene samarbeidet om unike tilbud som 
kombinerer fysisk og digital tilgang.

Bortsett fra at det blir mer enhetlig, har navnebyttet ingen praktiske konsekvenser 
for PAS Cards eksisterende kunder. Kundene vil fortsatt kunne velge blant alle 
produkter og tjenester de er vant til å finne hos selskapet. neXus Norge er en total-
leverandør av produkter og tjenester for RFID, adgangs- og verifiseringsteknologi 
og plastkort brukt som medlemskort, kundekort og fordelskort. 

– Sammenslåingen med neXus har gitt oss et unikt, integrert tilbud som vil styrke 
vår tilstedeværelse i Norge. Personalisering av kort og RFID-produkter er fortsatt 
kjernen i vår virksomhet, og vi er stolte over å ha markedets beste og mest sikre 
bestillingsportal for ID-kort, sier daglig leder Thomas S. Preus. 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Thomas S. Preus, daglig leder, neXus ID Solutions AS Norge
Tel +47 90 19 75 45

Om neXus
neXus er en ledende internasjonal leverandør av sikkerhetsløsninger og -tjenes-
ter for identitets- og tilgangshåndtering (Identity and Access Management, IAM). 
Programvareleverandøren tilbyr både standardiserte og skreddersydde løsninger 
innenfor fire hovedområder: Common Access Card, Bring-Your-Own-Device, Pu-
blic Key Infrastructure og Identity Federation. Selskapets løsninger sikrer at rett 
person får tilgang til rett informasjon til rett tid, uansett hvor personen befinner seg. 
Med sin omfattende ekspertise og erfaring kan neXus’ medarbeidere hjelpe priva-
te og offentlige organisasjoner med å både oppfylle og overgå egne forventninger. 
Et omfattende og komplett tilbud samt et solid nettverk av samarbeidspartnere 
gjør neXus til den ideelle totalleverandøren av IAM-løsninger.

neXus, lanserer nå selskapets 
første egenutviklede produktse-
rie, leseren Cidron. Cidron er en 
ny generasjon RFID-leser som 
støtter alle typer teknologi og 
grensesnitt, og som kan skred-
dersys etter behov. 

Stadig flere kunder etterspør 
teknologi for kryptert lesing 
og krypterte kommunikasjons-
grensesnitt. Det stiller større 
krav til lesernes ytelse, og det 
krever at de støtter både kryp-
teringsstandarder og fremtidig 
teknologi. 

Cidron støtter dagens teknologi 
for kryptert lesing og krypterte 
kommunikasjonsgrensesnitt. 

Selskapet har også vært opptatt av å tilby en 
produktserie som støtter alle typer dørmiljøer 
og har en design som enkelt kan tilpasses 
kundenes ønsker. 

www.neXusID.no for mer informasjon

SALTO  
INNOVATIV 
ADGANGSKONTROLL 
MORGENDAGENS 

 
LØSNINGER

www.saltosystems.no 

Last ned informasjon på:
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PRODUKTnyTT

Panikkbeslag i kombinasjon med 
dørautomatikk og adgangskontroll

Betjeningspanelet R-TOUCH 50 
fikk utmerkelse på SKYDD

Nå lanserer DORMA en ny løs-
ning til bruk på panikkbeslag i 
kombinasjon med dørautoma-
tikk og adgangskontroll. Det 
nye tilskuddet i sortimentet 
heter PHM og er en motor for 
utenpåliggende panikkbeslag.

Når PHM er installert sammen 
panikkbeslag og dørautoma-
tikk, åpnes fallen- og skåtene 
på panikkbeslaget før dørauto-
matikken åpner hele dørbladet. 
Denne løsningen gir nye mulig-
heter når det gjelder bruk av au-
tomatikk og passeringskontroll 
ved rømningsveier.

Det grafiske betjeningspanelet 
R-TOUCH 50 fra RCO Security 
ble i forbindelse med utdelin-
gen av Detektor International 
Awards på SKYDD-messen 
tildelt utmerkelsen «Innovative 
Achievement Award».

Detektor International Awards 
er en internasjonal utmerkelse 
som årlig tildeles produsenter av 
sikkerhetsprodukter som, ifølge 
Detektor International, på en 
unik måte representerer innova-
sjon eller på annen måte bidrar 
positiv til utviklingen av sikker-
hetsbransjens produktutbud.

Det var i kategorien «Alarm and 
Detection» som R-TOUCH 50 
fikk utmerkelsen «Innovative 
Achievement Award»

RCO’s nye betjeningspanel R-
TOUCH 50 tilbyr brukeren en 

enkel, tydelig og sikker betje-
ning av sitt sikkerhetssystem. 
Det unike betjeningspanelet 
med 15 tommers touchskjem 
gir brukeren god oversikt og 
kontroll med sitt sikkerhetssys-
tem. Brukeren kan enkelt fra 
betjeningspanelet overvåke sta-
tus på innbruddsalarm, driftsa-
larm og brannalarm. Brukeren 
betjener sitt sikkerhetssystem 
med enkle trykk på den store 
og intuitive touchskjermen.

For mer informasjon www.rco.no

PHM driftes og styres direkte fra 
dørautomatikken eller adgangs-
kontrollen på samme måte som 
ett elektrisk sluttstykke.  PHM 
er kompatibel med DORMAs 
panikkbeslag PHB 3105, PHA 
2102 og ExitPad.

Mer informasjon på 
www.dorma.com

U l s e c  A S ,  w w w . u l s e c . n o   t l f .  6 3  9 5  4 0  2 0

Adgangskontroll
Kodelåser
Kompaktlesere
Alarm
ITV
Ringeklokker
StrømforsyningerStrømforsyninger

Din totalleverandør
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Foreningen Norske Låsesmeder:

Er med der det skjer

tekst Og FOtO: geIR OLseN

Styret i Foreningen Norske Låsesmeder (NL) har vært en 
solid pådriver på en rekke områder opp gjennom årene. 
Fra etableringen av NL i 1977 og frem til i dag er det ikke 
småtteri NL-styret har syslet med. 

Det nåværende styret består av Finn Jonstang, Anders Møller, sty-
releder Knut Kildahl, Eirik Larsen og Kent Martinsen og nestleder 
Morten Høiseth. I tillegg er foreningens daglige leder Anne Line 
Menkerud Sagbakken alltid på plass når styret er samlet. 

MANGE UTFORDRINGER
– Det mest tidkrevende og det som har gitt oss de største utfordrin-
gene har vært knyttet til utdanningen av låsesmeder, innrømmer 
NL- leder Knut Kildahl. 
Men selv om det til tider har krevet en del, har det også gitt mye 
tilbake for de som sitter i styret. Ikke minst for de av medlemmene 
som også har vært involvert med arbeid gjennom diverse komiteer.   
Styret er samstemt i at foreningen har stått for et viktig arbeid for å 
opprettholde både status og framtidsutsikter for bransjen. 

EGEN UTDANNING
Arbeidet med egen Låsesmedutdanning ble påbegynt allerede i 
1986. I 1992 ble det godkjent som eget fag, og siden tilknyttet 
Mesterbrevordningen i 1998. – Men arbeidet pågår i aller høyeste 
grad fortsatt, opplyses det. Uten NL hadde det nok ikke vært noe 
tilbud om en ren låsesmedutdanning! Ikke minst dét faktum viser 
hvor viktig dette arbeidet er for bransjen.  
EGNE LÆREBØKER
NL har også utgitt to lærebøker, henholdsvis innen mekanikk- og 
elektromekanikk - med god hjelp fra mange i bransjen. Det planleg-
ges nå en tredje bok. Temaet for denne er alarm. 

I tillegg skal læreboken innen elektromekanikk oppdateres, før nytt 
opplag trykkes. I den forbindelse stiller TrioVing, Dorma, Kaba og 
Geze med sin ekspertise.

STOR INNFLYTELSE
Det er med tydelighet at NL har hatt innflytelse på beslutninger i 
høye kretser, også i meget seriøse fora.
Et av mange eksempler på dette er en setning hentet fra Nasjonal 
Sikkerhet Myndighets veiledning: 

  «Det kan av og til være behov for ettermontering av låser på 
dører som ikke er konstruert for den aktuelle låsen på forhånd. 
I slike tilfeller er det avgjørende at arbeidet utføres av  en  kva-
lifisert håndverker. Forhold som avlastning av låsereiler, tilpas-
ning til reileverk , innslags- og borsikringer bør vektlegges. NSM 
anbefaler at et kriterium for valg av firma bør være at det er en 
mesterbedrift med sertifikat fra Norsk låsesmedforening».

MANGE JERN I ILDEN 
NL har vært og er representert i en rekke utvalg og komiteer. 
– Vi har samarbeid med Norsk Standard (NS) der vi blant annet er 
med på å tilpasse den Europeiske Normen (EN) til norske forhold- 
og regelverk, forteller styreleder Knut Kildahl. NL var også med på 
å forme teksten i Veiledningen til Byggeteknisk forskrift (TEK10) slik 
den er i dag, og hadde også et samarbeid med Norges Handikap-
forbund. Her har representanter fra NLs styre vært med og sam-

NL-STYRET 2014: Her er (nesten) hele styret samlet på møterommet hos Låsservice avd.Eiendomssikring i Oslo i slutten av september. Foreningens 
daglig leder Anne Line Menkerud Sagbakken er med som referent og tilrettelegger. Her sitter hun sammen med,(fra venstre): Finn Jonstang, Anders 
Møller, styreleder Knut Kildahl, Eirik Larsen og Kent Martinsen. Nestleder Morten Høiseth var ikke til stede denne gangen.  
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tidig dratt inn kompetanse fra mange av NLs samarbeidspartnere 
slik som TrioVing, Dorma, Kaba MU for å nevne noen. Kildahl og 
styret forøvrig fremhever også det løpende samarbeidet med Forsi-
kringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). 

– Dette er et spesielt interessant område, som vi også er stolte av å 
være en del av, som et eksempel kan nevnes samarbeidet mellom 
NL støttegruppe og FG når det gjelder FG regelverk for elektronisk 
avlåsing i Beskyttelsesklassene B2 og B3.

I tillegg finnes det flere komiteer og arbeidsgrupper innad i NL. Det 
ene er Opptaksnemnda som holder praktiske og teoretiske prø-
ver for de som søker om  medlemskap i foreningen. Det andre 
er Kurskomiteen som er en avgjørende faktor for å gjennomføre 
Låsesmedtreff. NL har også en egen klagenemnd. I tillegg er det 
også opprettet en egen komite for bilnøkler som jobber med utfor-
dringene rundt kopiering og et regelverk rundt dette.

BRENNER FOR VERVET
Knut Kildahl har vært med i styrearbeidet siden 1989. 
– Du har vært styreleder omkring 20 år. Hva er grunnen til det?
– Det er en veldig interessant jobb. Og så er det kanskje ikke så 
enkelt å få noen andre til å stille opp da, ler Knut godslig .
– Er det mye jobb?
– Det er jo det. Men det er en type verv som jeg brenner for. Og jeg 
er jo ikke alene. Vi har et godt styre og NL administrasjon og aktive 
medlemmer, sier han. 

NYE KOSTER
De siste 6-7 årene har det samme styret sittet og de kunne nok 
gjerne sett at det kom noen nye fjes inn i styrearbeidet etter hvert. 
 I løpet av disse årene har det skjedd en hel del, med blant annet 
nye hjemmesider for foreningen, ny profilering, ny opplæringslogg 
for lærlinger, lærebøker, rekrutteringsfilm, og økt fokus på utdan-
nelse – først samarbeidet med Steinkjer VGS og nå samarbeidet 
med Kuben i Oslo. ELF Convention på Lillehammer ble gjennom-
ført i 2012 – og det årlige Låsesmedtreffet har også økt jevnt og 
trutt i den perioden.

HOLDER SEG TIL FORMÅLSPARAGRAFEN
Styret jobber etter Formålsparagrafen til foreningen som ser slik ut:

  «Foreningens formål er å samle utøvere av låsesmedfaget som 
betjener sluttbrukermarkedet i en felles bransjeorganisasjon, 
styrke medlemmenes kompetanse og arbeide for gode utdan-
ningsmuligheter samt fremme standardisering og kvalitetskon-
troll, sikre god yrkesetikk innenfor låsesmedfaget, ivareta med-
lemmenes interesser og bidra til gode samarbeidsforhold».

LITT FAKTA OM NL OG STYRETS ARBEID OPP GJENNOM ÅRENE 

Milepæler i NL:
1977  Foreningen Norske Låsesmeder (NL) etablert
1980-81 NL Klagenemnd opprettet og opptaksprøve innført
1983  Samarbeid med SLR og DLF formalisert i Nordkey
1984    European Locksmith Federation  (ELF) etablert av 

Danmark,Sverige, Norge , Finland, Tyskland og 
Storbritannia

1985 Første utgivelse av bladet Låsesmeden
1987 Oppstart låsesmedutdanning
1989  Oppstart Låsesmedtreff (kurs og videreutdannelse 

av låsesmedene)
1991 Registrering av varemerker, NL striper og NL nøkkel
1992 Låsesmedyrket godkjent som eget fag
1994 Tilpasset faget til reform ’94
1994  Uttømmende politiattest kreves for medlemmer i 

NL og ansatte i NL medlemsbedrifter (Rundskriv 
G-63/94)

1997 ELF Convention Trondheim
1998 Låsesmedfaget tilknyttet mesterbrevordningen
2001 NL garantiordning til forbrukere
2004  Iverksettelse av elektromekanikk kurs for låsesme-

der i NL regi
2006 Låsesmedfaget godkjent som særløpsfag
2007 Lærebok for Låsesmedfaget – Mekanikk ferdigstilt
2008  Første opplæring for låsesmedelever i gang ved 

Steinkjer VGS
2009  Revidering av lærebøker for Låsesmedfaget – Me-

kanikk og Elektromekanikk
2010  NL støttegruppe i samarbeid med FG: FG regelverk 

for elektronisk avlåsing Beskyttelsesklassene B2 og B3
2010/  NL var med på å forme teksten og innholdet  i 
2011  Veiledningen til Byggteknisk forskrift (TEK10) slik 

den er i dag.
2011  NL sertifikat for NL medlemsbedrifter (benyttes ved 

anbud o.l.)
2012 ELF Convention Lillehammer
2012  NL støttegruppe deltok i Standard Norges arbeids-

gruppe for utgivelsen av NS3420, DEL R
2013  NL starter jobben med å lage en rekrutteringsfilm 

og kampanjenettside
2013  Kryssløp med elektro (Etter  1 år på TIP eller 1 år 

på elektro kan man bli låsesmedlærling)
2014  Film og kampanjenettside ferdigstilt – ca. 130 000 

treff på Youtube.
2014 Deltagelse på flere utdanningsmesser
2008-dd  NL støttegruppe deltar i diverse arbeidsgrupper for 

utarbeidelse og revidering av FG, regler. Spesielt 
publikasjonene FG:310 (Låser, informasjon og 
Krav), FG:240 (Krav til elektronisk avlåsning) og 
FG:112 (B-kravene).

Styret består av seks personer.
Det avholdes normalt seks møter per år. (Syv i år)
Hvert møte varer tre til fire timer. Enkel bevertning. 
Det er en klar agenda for hvert møte.



Randi har fået en ny, responsiv hjemmeside, der tilpasser sig visning på pc, 
tablet og telefon. Med fokus på brugervenlighed, nem informationssøgning 
og flotte billeder, håber vi at kunne inspirere og guide brugere til nemt at 
finde, hvad man søger og mere til. 

Det glæder os i øvrigt at kunne informere, at vi, med henblik på at øge 
vores fleksibilitet, i løbet af første halvår 2015 flytter lager, forsendelse og 
montage tilbage til Randi fra Tjekkiet! 

www.randi.dk

Vi ses på Låsesmedtreff 2015 i Lillehammer!

ELF Convention 
i Dublin 2015
tekst: ANNe LINe M. sAgbAkkeN

22. – 24.mai er det duket for ELF Convention rett utenfor Dublin i 
den nydelige kystbyen Malahide. Byen ligger 6 km fra flyplassen og 
10 km fra sentrum av Dublin.

Innenfor en radius på 200m fra Grand Hotel i Malahide hvor ELF 
Convention arrangeres, finner man mange restauranter, tradisjo-
nelle puber, og små butikker. Hotellet har fin beliggenhet ved van-
net og har fasiliteter som restaurant, spa, svømmebasseng og 
 treningssenter.

Fredag
Fredag fra 10-17 vil det arrangeres en stor konferanse med fokus 
på fremtiden i forhold til låser og låsesmeder. På ettermiddagen vil 
utstillingen holde åpent noen timer.

Lørdag
Lørdag blir det utstilling hele dagen i tillegg til forskjellige kurs.
Det er planlagt et internasjonalt møte for de som jobber med bil-
låser på ettermiddagen. På kvelden er det galla middag.

Søndag
Søndag fortsetter man både med utstilling og kurs.

Påmelding er mulig fra 16.11.2014.
Les mer på www.elf2015.com

Åpner dører for enkel installasjon

Aliro – IP-adgangskontroll – enkel installasjon

www.aliro-opens-doors.com

Aliro Installer A4 ad NO 210x74.25.indd   1 22/10/2014   10:12:14
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KUBEN kurs- og 
teknologisenter KKT
FOtO: ARch UNO   
tekst: ANNe LINe M. sAgbAkkeN

NL kan med glede meddele at vi har inngått et samarbeid med 
 Kuben KKT for programfag i låsesmedfaget. NL satser på pro-
gramfag da dette er viktig og ikke alltid like lett å prioritere eller 
ha ressurser til i alle bedrifter i en hektisk arbeidshverdag. Når det 
gjelder fellesfag er det noe lærlingene melder seg opp til på eget 
initiativ enten som kveldsundervisning eller en dag i uken.  Dette 
avhengig av tilbudet i fylket og hva som passer lærling/bedrift best.

På Kuben vil lærlinger og andre som er interessert i faglig på-
fyll kunne melde seg på melde seg på 2 ukers kursmoduler vår 
og høst med oppstart mars 2015. I begynnelsen av desember 

vil det bli lagt ut en detaljert timeplan på www.nl-lasesmed.no.  
Her vil dere også finne kontaktinformasjon til Kuben som vil ta imot 
påmeldinger fra dere.

NL sender ut informasjon om dette pr mail til alle NL medlemmer.

I mars kan de første lærlingene eller andre interesserte innta Kubens 
lokaler. Mesteparten av undervisningen vil foregå der, men vi er også 
så heldige at vi har gode samarbeidspartnere som stiller opp og un-
derviser i egne tilrettelagte lokaler noen av dagene.

Kuben KKT ligger sentralt til på Økern i Økern Næringspark med god 
buss og t-baneforbindelse.

Når det gjelder eventuell overnatting for de som trenger det, vil vi 
sette opp et par forslag med linker på både Kubens og NLs hjem-
mesider. Det vil være opp til hver enkelt bedrift å booke dette for 
sine ansatte.

Vi ser frem til et godt samarbeide med Kuben og gleder oss til å 
tilby lærlinger og andre ansatte et godt tilrettelagt undervisningstil-
bud innen låsesmedfaget.

INNBRUDDSALARM
KAMERAOVERVÅKNING
ADGANGSKONTROLL
BRANNALARM

NORDISK DISTRIBUTØR 
AV PROFESJONELLE  
SIKKERHETSPRODUKTER

ENGASJEMENT KOMPETANSEFLEKSIBILITETTILGJENGELIGHET



Minneord
Per Bakke døde søndag 26. oktober 
etter lengere tids sykdom 52 år 
gammel og ble bisatt fra en fullsatt 
 greverud kirke 04.november. 

Per startet sin karriere hos Erik Undall og har vært med fra lager 
via ordrebehandler til prosjektbeskrivelser og salg før han ble avde-
lingssjef i NT Møller Undall Osloavdeling frem til 1996. 

Han begynte deretter i TrioVing der han etter hvert tiltrådte sin nå-
værende posisjon som markedsdirektør i TrioVing og ble en naturlig 
høvding for TrioVing Sikkerhetssenterkonseptet og kontakten mot 
låsesmeder i Norge og Foreningen NL.

Per uttrykte ofte at han var glad i bransjen og bidro til å styrke sam-
arbeidsklimaet i bransjen ved måten han opptrådte på. 
Det er en stor bransjemann som nå er gått bort og vi vil savne det 
profesjonelle, strukturelle og analytiske, det lune, det morsomme 
og ikke minst det menneskelige som alltid var så tydelig hos Per. 

Vi har alle mange gode minner om Per som vil bli savnet av mange. 
Vi lyser fred over ditt minne og sender våre tanker til familien.

Knut Kildahl

NL deltok på You messen i Oslo Spektrum 4. og 5.november. 
Her representert ved André Eldor, Petter Andelsøn og Tim Wolden.

Jubilanter

NL gratulerer så mye 
med dagen!

Roy Selstad 
Fylte 50 år  

18. september

Per Bugten
Fylte 50 år  

23. september

Jan Petter Moen
Fylte 60 år
3. oktober

FRA FORENINgEN
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Som høsten stort sett er for de fleste av oss har også 
denne vært hektisk. - Det skjer mye på mange fronter i 
foreningen, med Låsesmedtreff, opptaksprøver, oppda-
tering av den elektromekaniske læreboken, avtale med 
Kuben kurs- og teknologisenter KKT, YOU messen i Oslo 
Spektrum og selvfølgelig Låsesmeden. Det er fint at så 
mange dyktige mennesker i bransjen stiller så villig opp 
på de forskjellige prosjektene i NL.

Som nevnt foran i bladet gleder vi oss til å sette i gang 
med tilbudet på Kuben i mars 2015 og håper mange av 
dere vil benytte muligheten til å bruke denne arenaen for 
ekstra opplæring i låsesmedfaget for deres lærlinger. Vi 
ønsker også at de som trenger litt ekstra påfyll på en-
kelte områder kan melde seg på de forskjellige 2 ukers 
modulene etter behov. Mer informasjon om dette vil bli 
sendt ut før jul.

Det er bra påmelding på Låsesmedtreff både på leveran-
dørkurs og NL kurs – og vi ser frem til en flott kurshelg og 
selvfølgelig den årlige messen lørdag 17.januar.

Vi har nå skrevet kontrakt for ytterligere 2 år utover 2015 
og 2016 på Lillehammer. Datoene for 2017 og 2018 blir 
henholdsvis 26.-29. og 25. – 28.januar. Vi har som øn-
ske å kunne kombinere årsmøtet med Låsesmedtreff fra 
2017.  Dette kommer vi tilbake til på årsmøtet i 2015.

Ønsker dere en fin førjulstid, en God Jul og et riktig Godt 
Nytt År!

Vi ses på Låsesmedtreff i januar

Anne Line M. Sagbakken

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

Nytt fra administrasjonen Journalist i Låsesmeden

15. – 18. januar 2015
14. – 17. januar 2016

Kommende Låsesmedtreff

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



FiNNMark
Thermoglass A/S
Betongvn. 1, Pb. 2046, Elvebakken, 
9507 ALTA
Tlf.: 78 44 36 80 
Faks: 78 44 36 99
E-post: las@thermoglass.no

TrOMS
Låsgruppen Tromsø AS
Tromsøysundveien16, 
9020 TROMSDALEN
Tlf.: 77 60 77 20
Faks: 77 60 77 21
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.tromso@lasgruppen.no

Låsservice AS avd. Harstad
Mercurveien 6 PB 3006 , 
9498 HARSTAD
Tlf.: 77 00 19 20
Faks: 77 00 19 21
E-post: harstad@laasservice.no

KABA
Grønnegate 38-46
9008 Tromsø
Tlf.: 06866 
Faks: 77 75 39 33
E-post: butikk.tromso@kaba.com

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

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

Lofoten Låsservice AS
Havnegata 13
8372  GRAVDAL
Tlf.: 76 08 09 99
Faks: 76 08 23 20
E-post: post@lofotenlas.no

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

NOrd–TrøNdeLaG
Lås & Sikring AS
Abel Meyersgt. 7, 
7800 NAMSOS
Tlf.: 74 21 68 80 (1)
Faks: 74 21 68 81
E-post: firmapost@laasogsikring.no

P.A. Elektro AS
Asbjørnsensgt 1,7650 VERDAL
Tlf.: 74 07 30 40
Faks: 74 07 17 50
E-post: paelektro@vktv.no

Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 
7708 STEINKJER
Tlf.: 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
E-post: firmapost@laasogsikring.no

Sør–TrøNdeLaG
Beslag–Consult A/S
Industriveien 57, 
7884 TRONDHEIM
Tlf.: 72 89 67 60
Faks: 72 89 67 61
E-post: firmapost@beslag–consult.no

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

KABA
Ingvald Ystgaardsvei 23 
Postboks 4053 Angeltrøa, 
7457 TRONDHEIM
Tlf.: 06866
Faks: 73 89 30 01
E-post: butikk.trondheim@kaba.com

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

Møre OG rOMSdaL
Låseservice Ålesund AS
Røysegata 8B, 6003 ÅLESUND
Tlf.: 70 16 10 90
Faks: 70 16 10 91
E-post: atle@laseservice.no

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

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

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

Nordvest Elektronikk AS 
avd. Lås & Sikkerhet
Nordmørsveien 54, 
6517 KRISTIANSUND 
Tlf.: 71 68 54 00
Faks: 71 68 55 89
E-post: firmapost@nve.as

SOGN OG FjOrdaNe
GARDIT Lås og Sikkerheit AS
Øyane 4, 6770 NORDFJORDEID 
Tlf.: 41 00 70 00
E-post: post@gardit.no 

HOrdaLaNd
Bergen Låsservice AS
Kollåsen 1
5116 ULSET
Tlf.: 55 53 91 50
Faks: 55 61 99 63
E-post: mail@bnl.as

Låsgruppen Bergen AS
Fabrikkgt. 3, Postboks 2497,
5059 BERGEN
Tlf.: 55 38 93 00
Faks: 55 38 93 01 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.bergen@lasgruppen.no

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

KABA
Kanalveien 54, 
5068 BERGEN 
Tlf.: 06866, Faks: 55 20 74 99 
 Døgnvakt: 913 80 655
E-post: butikk.bergen@kaba.com

rOGaLaNd
KABA
Rennesøygaten 12,
5537 Haugesund
Tlf.: 06866 
Faks: 52 75 44 01
Døgnvakt: 975 71 204
E-post:  
butikk.haugesund@kaba.com

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

Låsservice AS, Haugesund
Karmsundgata 61,
5531 Haugesund
Tlf.: 971 55 300
E-post: haugesund@laasservice.no

Låsservice AS avd. Stavanger
Auglendsmyrå 2, 4016 Stavanger 
Tlf.: 51 82 88 50
Faks: 51 82 88 59
E-post: post@mellon.no

Marvik Service AS
Kvalebergveien 21,
Postboks 223, 4001 STAVANGER 
Tlf.: 51 84 90 50
Faks: 51 84 90 51
E-post: post@marvik.no

Sikring & Låseservice AS
Raglamyrveien 11 PB 2158,
5504 HAUGESUND
Tlf.: 52 71 31 55
Faks: 52 71 32 05
E-post: haugesund@siklas.no

Sikring & Låseservice AS
Årsvollveien 24
4312 Stavanger
Tlf.: 51 68 60 70,
Faks: 51 68 60 71
E-post: post@siklas.no

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

Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken,
4993 SUNDEBRU
Tlf.: 37 15 83 84
Faks: 37 15 86 07
E-post: w.ingvaldsen@getmail.no

VeST–aGder
Låsmontøren AS
Mikkelsmyrveien 3,
4515 MANDAL
Tlf.: 400 51 743
E-post: jeg@laasmontoren.no

Norlock DB Montasje AS
Rådhusgaten 55 PB 55 
Posebyen,
4661 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
E-post: 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 Gjøvik AS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf.: 61 14 56 00
Faks: 61 14 56 01
E-post: post.gjovik@lasgruppen.no

Låsgruppen Lillehammer AS
Korgveien 33,
2619 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 71 10
Faks: 61 24 71 11
E-post: post.lillehammer@lasgruppen.no

KABA
Ringveien 3, Viklundsenteret,
2815 GJØVIK
Tlf.: 06866, Faks: 61 13 61 01
E-post: gjovik@kaba.com

KABA
Storgt.136,
2615 LILLEHAMMER
Tlf.: 06866, Faks: 61 05 17 01
E-post: butikk.lillehammer@kaba.com

HedMark
Låsgruppen Hamar AS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HAMAR
Tlf.: 62 55 34 00
Faks: 62 55 34 01
E-post: post.hamar@lasgruppen.no

Låsgruppen Kongsvinger AS
Brugata 10 
2212 Kongsvinger
Tlf.: 62 81 27 00
E-post: post.kongsvinger@lasgruppen.no

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

KABA
Grønnegata 83
2317 HAMAR
Tlf.: 06866/41527720
E-post: firmapost@kaba.com

Medlemsregister NL

30 / 03.2014



03.2014 / 31

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
E-post: post@hjelpjegvilinn.no

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

Låsservice avd. Eiendomssikring AS
Strømsvn. 266,
Pb.51 Alnabru, 0614 OSLO
Tlf.: 23 28 81 00
Faks: 22 32 55 20
E-post: firmapost@eiendomssikring.no

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

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

Proffpartner Security avd. Oslo
Kjølberggt.23, 0653 OSLO
Tlf.: 22 70 90 90
Faks: 22 70 90 80
E-post: oslo@ppsecurity.no

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

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

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

KABA
Tvetenvn.152 , 0671 OSLO
Tlf.: 06866, Faks: 22 75 90 70 
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: butikk.oslo@kaba.com

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

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

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

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

Nokas Teknikk AS
Alf Bjerckesvei 1, 0582 Oslo
Postboks 394 Økern, 0513 OSLO
Tlf.: 22 70 80 00
Faks: 22 70 80 99
E-post: 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
E-post: mail@vrio.no

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

Bygg & Boligsikring AS
Kabelgaten 19,
0580 Oslo
Tlf.: 22 00 60 10
Hjemmeside: www.bbsikring.no

Hemer Lås & Dørtelefon AS
Vogtsgate 56,
0477 Oslo
Tlf.: 23058010
E-post: post@hemerlas.no

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

Follo Lås og Glass–sikring AS
Åsenveien 1, 1400 SKI
Tlf.: 64 87 69 70
Faks: 64 87 71 11
E-post: frank@follolas.no

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

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

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

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

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

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

Trygge rom AS
Bærumsvn. 473
1351 RUD
Tlf.: 67 80 80 80
Faks: 67 80 80 90
E-post: kontor@tryggerom.no

KABA 
Brynsveien 96, 1352 KOLSÅS
Tlf.: 06866, Faks: 67 17 83 13
E-post: firmapost@kaba.com

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

Proffpartner Security avd. Follo 
Osloveien 630,
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf.: 64 2 66 50
Faks: 64 92 66 51
E-post: follo@ppsecurity.no

Proffpartner Security avd. 
Lørenskog
Skårersletta 10, 1473 LØRENSKOG
Tlf.: 67976410
Faks: 22 709080, 
E-post: lorenskog@ppsecurity.no

øSTFOLd
Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 SARPSBORG
Tlf.: 69 15 47 05
Faks: 69 15 47 05
E-post: holmens_eftf@hotmail.com

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

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

Låsgruppen Halden AS 
Walkersgate 12,
1771 Halden
Tlf.: 69 18 78 58, Faks: 69 18 78 59 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.halden@lasgruppen.no 

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

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

BuSkerud
Brann & Låsservice AS
Hønengt. 46, 3513 HØNEFOSS
Tlf.: 32 12 45 40 
Faks: 32 12 05 90
E-post: brannoglaas@online.no

Byggsikkerhet AS
Skolegata 2
3611 KONGSBERG
Tlf.: 32 73 10 93
Faks: 32 73 10 87
E-post: tostenb@online.no

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

Låsgruppen Drammen AS
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 118,
Pb. 454, Brakerøy,
3002 DRAMMEN
Tlf.: 32 80 98 00
Faks: 32 80 98 50
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.drammen@lasgruppen.no

KABA
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRAMMEN
Tlf.: 06866, Faks: 32 89 05 60 
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: firmapost@kaba.com

VeSTFOLd
KABA
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf.: 06866, Faks: 33 43 00 35
E-post: butikk.sandefjord@kaba.com

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

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

Nokas Teknikk Sør AS
Kilengt.10 , 3117 TØNSBERG
Tlf.: 33 00 34 80
Faks: 33 00 34 81
E-post: post@nokas-sor.no

Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7,
3110 Tønsberg
Tlf.: 333 52 737
E-post: post@sikkerhetskompaniet.no

TeLeMark
Brann–og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 46 33
Faks: 35 55 30 30
E-post: lasesmed@
Hjemmeside: www.brann–sikring-
service.no

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

KABA
Ulefossveien 24
3730 SKIEN
Tlf.: 06866
E-post: butikk.skien@kaba.com



Nå lanserer DORMA en ny løsning til bruk på 
panik kbeslag i kombinasjon med  dør automatikk 
og adgangskontroll. Det nye til skuddet 
i sortimentet heter PHM og er en motor for 
 uten påliggende panikkbeslag.

Les mer på dorma.com

 KOMBINERE MER
—

Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer


