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KNUT KILDAHL,
FORMANN

Leder
Jeg vil på egne og NL styrets vegne få takke for fornyet tillit
etter årsmøtet på Støtvik.
Takk til Anne Line og styret for en godt gjennomført periode
og takk til alle som deltok med god innsats på årsmøtet,
medlemsmøtet, bowlingturneringen og den hyggelige festmiddagen!

Norske dørprodusenter har liten mulighet til å konkurrere i
dette markedet som igjen gir negativ effekt for OEM salget
for leverandørene her til lands.

Ekomnett
Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at
krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt. En del av formålet er også å sikre at arbeidet utføres av personell med
nødvendige kvalifikasjoner. NL og NKOM har et felles ønske
om at NL sine medlemsbedrifter skal etterleve forskriften
og utvikle løsninger med opplæring, ansettelse av personell
med relevant utdannelse eller samarbeid med autoriserte installatører. NKOM vil i forbindelse med låsesmedtreff i januar
2016 stille med en representant som foreleser i temaet.

Det kan bli store ekstrakostnader for kunde å oppgradere
låser og beslag i en lavkvalitetsdør som før eller siden må
skiftes uansett. Rådgivende ledd har her en avgjørende viktig økonomisk rolle når det gjelder å spesifisere døra i forkant
mht. alle forskrifter og krav. Selv om noen aktører forsikrer
rådgivere at alt av gjeldene EN krav er ivaretatt må det tas
hensyn til nasjonal praksis også. Alt av tekniske løsninger og
preaksepterte ytelser som er utviklet for å håndtere særskilte
krav i Norge er basert på de låstypene vi kjenner i dag.

Standard
Hvor mye vil endringene til EU standarden NS-EN 1627 påvirke oss?
NL styre og våre samarbeidspartnere som leverer låskasser
og sylindere er enige i at det blir et langt skritt i feil retning
dersom det leveres dører og låser som ikke er tilpasset Nordiske forhold slik standarden har vært og er.
Vi ser at mange nye produkter, som allerede nå leveres på
nybygg i Norge, ofte er av simpel kvalitet og at de har andre
egenskaper som gjør det vanskelig å ivareta de løsninger
som vi i NL er vant til å levere. Ikke minst på service og etterleveranse av deler. EU - løsningene kan virke godt nok i
sommerlige søreuropeiske land, der det brukes gitter i tillegg,
men gir store utfordringer i land (med sesongsvingninger)
vi kan sammenlikne oss med. Det gir mange serviceoppdrag og utrykninger som er god business for låsesmedene,
men kunder og brukere opplever det negativt. Trepunktslåser (ofte av ukjent fabrikat) med continentalsylinder kan bli
upraktisk mht. snø, is, varmt inne og kaldt ute, adgangskontroll, automatikk, sikkerhet, rømningsproblematikk, TEK 10,
diskriminerings og tilgjengelighetsloven m.m.

Standarden inneholder ingen krav til målsetting og hulltaking
til låskasser slik vi kjenner det fra SIS.

Dette dekker aktuelle deler i standardsamlingen Vern mot
forbrytelser NS ICS 13.310 inkl. EN 1627 tilpasset bransjen
vår gjennom NS 3420 DEL RK. EU standarden mangler derimot vesentlige tester mot kjente manipuleringsmetoder.
NL mener og jobber for at FG skal benytte samme testgrunnlag for låser som tidligere ved å følge svenske SSF
3522, som fra nå benyttes i Sverige og som har med disse
testene. Da får en samtidig benyttet øvrige forskrifter som er
utarbeidet for bransjen.
På Lillehammer vil vi få et foredrag og en diskusjon rundt
temaet.
Låsesmedutdanning
NL har i samarbeid med Kuben videregående skole i Oslo
satt opp timeplanen for høstsamlingen. Timeplanen og info
er lagt ut på NL hjemmeside. Her er det viktig å få meldt
på lærlinger og ansatte i NL medlemsbedrifter som trenger
faglig påfyll. Undervisning i bransjelære er mye av grunnen til
at det blir gitt lærlingtilskudd til bedriftene. Dersom kurs og
opplæring er mangelfull kan dette tilskuddet trekkes tilbake.
God høst og skitt jakt!
Knut Kildahl

Ny bok om
forebyggende
kriminalitet
Eget kapittel om
boliginnbrudd

Mange tiltak best

					

...enkelttiltak hjelper lite

Professor Tore Bjørgo ved Politihøyskolen i Oslo har gjennom
mange år arbeidet med boken "Forebygging av kriminalitet".
Boken ble utgitt sist vinter. Det er gjort en rekke interessante funn
når det gjelder hvordan man bør sørge for best mulig sikring av
egen bolig.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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Blant annet viser det seg at ikke alle tiltak
synes å ha like god effekt. Det gjelder å
ha et system. Enkelttiltak synes å ha kun
begrenset virkning.
– Kombinasjon av flere tiltak viser seg å
ha best effekt, fastslår forfatteren.

GRUNNLEGGENDE OG HELHETLIG
– Det synes ganske opplagt at alarmtiltak
hjelper. Men forskningsbaserte evalueringer spriker når det gjelder totaleffektene,
fordi man kan få en forskyvningseffekt hvor
innbruddstyvene heller går til et annet hus
uten alarm. Dessuten kan en installert innbruddsalarm signalisere at her er det verdier å finne, fortsetter Bjørgo.
– Det man derimot kan fastslå er at man
vil oppnå best effekt ved en grunnleggende
tankegang når man iverksetter flere tiltak
samtidig for å forebygge slike hendelser,
sier Bjørgo.
Det viktigste er uansett at man har sørget
for å låse skikkelig. Og tydelig merking av
at stedet har alarmsystem. Hund i boligen,
og ikke minst om man kan etterlate inntrykk av at det er folk hjemme. Da vil mange
betakke seg, sier Bjørgo

SUKSESS I NEDERLAND
Blant flere ting finnes det en studie fra
Nederland som viser at sammenhengende
tiltak virker. Der har myndighetene innført
byggeforskrifter med tydelige krav til vern
av bolig - mot innbrudd. Dette gjelder låser,
vinduer etc. Disse kravene har medført at
innbrudds raten har sunket betydelig.
I tillegg bør man tilstrebe å sørge for at
det er godt innsyn til boligen. Slik at sjansen for å bli oppdaget er så stor som mulig.
Dette viser seg også å ha god effekt.
Boliger som ligger for seg selv, og godt
avskjermet for innsyn, vil være tyvenes yndlingsmål, står det å lese i boken.

FÆRRE FRA RUSMILJØENE
For en del år tilbake var det oftest rusmisbrukere som sto for denne typen kriminalitet. Nå
er det omreisende kriminelle som i stor grad
har tatt over mye av denne geskjeften.
Grunnen til at rusmisbrukerne ikke lenger er så representert mener man skyldes
flere ting. Legemiddelbasert Rehabilitering;
det vil si de såkalte Metadon- og Subutex-prosjektene, er en ting. Brukerdosene
er relativt sett blitt mye billigere enn før. Og
rusmisbrukere som selger magasiner som
"= OSLO", tjener nok til å forsyne seg selv
uten å måtte ty til ulovligheter. I tillegg er det
blitt vanskeligere å omsette tyvegods.
– Elektronikk og husholdningsapparater
koster jo ikke noe lenger. Derfor er det vanskelig å få solgt slike ting illegalt i Norge.
Markedet for tyvegods finnes i fattige land i
Europa, mener Bjørgo.

OMREISENDE
Som nevnt er det nå omreisende utlendinger som oftest står bak slike lovbrudd.
Dette er også som regel profesjonelle ban-

der. Og de er både kyniske, erfarne og veltrente når det gjelder å begå innbrudd.
– De vet meget vel hvordan vi lever, hvor
og hvordan vi oppbevarer våre eiendeler. De går ikke av veien for å ta seg inn
i husene våre når vi sover, de er fullt klar
over at nordmenn ofte ikke har sensorer på
alarmen i annen etasje, der soverommene
er. Dermed tar de dristigste av dem seg inn
der. I de mest skremmende eksempler har
tyver vært inne på soverommet - mens folk
sover - for å forsyne seg av smykker, klokker og slike ting, forteller Bjørgo. Ellers tar
man seg også inn i boliger på dagtid, da
folk er på jobb og også nabolaget er folketomt. Slik kan de jobbe i fred. Da hjelper
det ikke mye med en enkel alarm. Før folk
kommer til er både tyv og tyvegods over
alle hauger, kan man lese ut av boken.

POLITIETS INNSATS
Politiets innsats de senere årene kan vise
til betydelige resultater. Antall innbrudd
og tyveri er stadig synkende i de politidistriktene der det satses systematisk på å
etterforske innbrudd. Risikoen for å bli tatt
er stor. Mye større enn før. Også for utlendingene.
Flere prosjekter har helt klart hatt sin virkning. I løpet av noen år - fra 2009 til 2013
- sank det i Oslo politidistrikt fra over 1700
innbrudd til omkring 600 i 2013.
Politiet har gjennom spaning og infiltrering i forbindelse med prosjektet "GRENSELØS" fulgt de kriminelle og har således
hatt god kontroll på de forskjellige tyveribandene. I tillegg har de gjennomført det
såkalte VIC-prosjektet (Very Important Criminal). Gjennom dette sørget politiet for at

de mest aktive av de kriminelle ble holdt
mest mulig bak murene gjennom tett oppfølging og rask straffesaksbehandling. Men
etterhvert ble det såpass kritikk rundt dette
med at noen ble straffet hardere enn andre
for samme forhold. Prosjektet la etter hvert
større vekt på rehabilitering. Dermed ble
det mulig å komme seg av VIC-lista. Men
det er liten tvil om at innsatsen bar frukter.
Lovbruddene sank.

FLYTTER SEG
Det man ennå ikke kan si med sikkerhet er
om de omreisende vinningskriminelle bare
har flyttet sin virksomhet til andre steder når
politiet skjerper innsatsen mot dem. Foreløpig kan man ikke lese dette ut av statistikkene.
Enn så lenge er det uansett viktig å verne
seg mot mulige innbrudd. Ikke minst grunnet den svært ubehagelige opplevelsen det
er å bli offer for slik virksomhet.
– Det er kanskje den psykiske skaden
som er det største problemet. Mange forteller at de føler at de - og deres eiendom er blitt besudlet. At alt er skittent. Det finnes
eksempler på at folk har måttet flytte etter
slike opplevelser, avslutter Tore Bjørgo.

Flere prosjekter har
helt klart hatt sin
virkning. I løpet av noen år fra 2009 til 2013 - sank det i
Oslo politidistrikt fra over 1700
innbrudd til omkring 600 i 2013.

OM BOKEN

Professor Tore Bjørgo
har gjennom ni år jobbet
med denne boken. Den
er basert på forskning og
masse statistisk grunnlag. Både innenlands og
utenlands. Forfatteren
har utviklet en helhetlig
modell for forebygging
av kriminalitet basert
på ni mekanismer. Disse
kan anvendes på fem
helt forskjellige former
for kriminalitet. Innbrudd
i bolig, kriminelle ungdomsgjenger, bilkjøring i
rus, terrorisme og organisert MC-kriminalitet. De
forebyggende mekanismene er like for alle, men
virkemidlene som kreves
for å aktivisere dem er
forskjellige.

>>>
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FARGERIKT: Salgs- og markeds
koordinator Knut Willy Rydz
Larsen foran den nye logoen som
preger inngangen til administrasjonen i Drammen.

Skandinavisk
forbrødring
Mange har sikkert allerede lagt merke
til Låsgruppens oransje forvandling og
navnebytte til Certego.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Det latinske ordet Certego er nå et felles navn for tre sammenslåtte skandinaviske selskaper som i en årrekke har samarbeidet på tvers av landegrensene i Skandinavia. De tre selskapene
- alle innlemmet i Assa Abloy systemet - Låsgruppen i Norge,
Swesafe i Sverige og Låsepartner i Danmark har med dette formalisert sitt samarbeid ytterligere. Målet er å synliggjøre at de
står for mer enn bare lås. Og at de er formatert for å være med å
kjempe i konkurransen om de skandinaviske leveransene.
– Dette er en stor dag for samtlige 811 ansatte i Norge, Sverige
og Danmark. Nå skal tidligere Låsgruppen, Swesafe og Låsepartner bære dette sterke varemerket inn i fremtiden. Målet er at
det skal styrke oss ytterligere i konkurransen om de skandinaviske leveransene, men samtidig understreker jeg at alle 65 avdelingene fortsatt skal satse i sine lokalområder, sa Tony Andersson
i Assa Abloy til bladet Aktuell Sikkerhet da Certego ble lansert
på vårparten i år. Andersson er ansvarlig selskapenes virksomhet i Skandinavia. Han fortalte også at selskapene har opplevd
å bli forkastet i anbudskonkurranser på grunn av at de ikke har
fått synliggjort i tilstrekkelig grad at de er samarbeidspartnere på
kryss av landegrensene.
Avdelingen i Norge ledes fortsatt av administrerende direktør
Svein H. Dahle.
Den norske grenen består av 19 avdelinger over hele landet.
– Vi er veldig glad for at dette samarbeidet nå er i gang. I løpet av
sommeren skal materiell med vår nye logo være på plass ved alle
våre avdelinger her i Norge, forteller salgs- og markedskoordinator Knut Willy Rydz Larsen.

Certego-flagget vaier utenfor selskapets norske avdeling.
Tidligere Låsgruppen er nå - som følge av et mer formalisert
skandinavisk samarbeid - blitt en del av Certego.
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Det oransje Certego skal prege selskapenes bygg, biler, bekledning, og masse annet.
– Endringen er positivt mottatt av våre kolleger. Med dette navnet håper vi også å kunne vokse videre, også utover landegrensene i Skandinavia, forteller Larsen til Låsesmeden.

TrioVing a.s presenterer 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!

Skandinavisk sylinderkunst
TrioVing Triton - nærmere kunst kommer vi ikke.
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Odd Møller utnevnt til æresmedlem

Team Falle

NL Styret ble gjenvalgt

Team Reile

Årsmøte i NL 2015
Lørdag 18.april inviterte NL til Årsmøte på Støtvig Hotell på Larkollen.
Støtvig Hotell skapte en flott ramme rundt arrangementet og selv været
viste seg fra sin beste side.
TEKST OG FOTO ANNE LINE M. SAGBAKKEN

På selve årsmøtet var det 30 stemmeberettigede som hadde møtt opp, og med ledsagere og observatører var vi 37 til bords på
festmiddagen på kvelden. Fire av våre helt
nye medlemmer hadde tatt turen og fikk
utdelt diplomer av styreleder Knut Kildahl og
leder i Opptaksnemnda Stein Spjeldnæs. I
tillegg var Odd Møller spesielt invitert og ble
utnevnt som æresmedlem i NL. Odd Møller
har tilført NL og bransjen mye kunnskap og
engasjement og da Knut Kildahl takket han
for innsatsen og overleverte gullnøkkelen håpet han Odd fremdeles ville bidra selv om
han nå trekker seg tilbake.
Etter årsmøtet med valg av blant annet styre
- hvor sittende styre ble gjenvalgt, gikk man
over til medlemsmøtet hvor det ble informert
om og diskutert rundt aktuelle temaer. Knut
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Kildahl informerte om den første samlingen
på Kuben Kurs og Teknologisenter med hele
12 deltagere. Det har kommet gode tilbakemeldinger både fra skolen når det gjaldt
deltagerne og deltagerne når det gjaldt opplegget og skolen. Andrè Eldor fra Låsservice
avd. Eiendomssikring hadde hovedansvaret for opplæringen, og holdt i alle trådene
i de 2 ukene samlingen varte. Nye detaljerte
timeplaner for neste samling i uke 42 og 43
ligger på NL hjemmesider. Påmeldingsfrist
for denne samlingen er 21.september.
Knut Kildahl informerte også om at Låsesmedyrket vil bli presentert i «Mitt Yrke» serien
som går på NRK 2.
Etter medlemsmøtet var det tid til NL
Open i bowling med 8 lag. Det ble kåret 2
vinnerlag og det var god stemning og premieutdeling på kvelden.

«Mitt yrke er en serie som
presenterer forskjellige yrker
på NRK2 og NL ble invitert til å
være med på en presentasjon
av Låsesmedyrket. I den forbindelse valgte NL ut 2 unge
låsesmeder til å representere
faget. Det var filming 12. og
13.mai. Vi vil informere nærmere om når denne filmen vil
bli vist på TV».

Avslapning før møtet

Vi gratulerer våre nye medlemmer f.v. Erik Bergan, Åge Martinsen, Bjørn-Eirik Kolstad og
Torbjørn Haugerud

Kø for å komme inn på årsmøtet

SMARTair™ Genesis

-enkelt og kostnadseffektivt adgangssystem, både for deg og kunden din

Online
oppdateringsleser

Sentralenhet

29
SMARTair™
dørenheter

Bruker

Adgangskontrollert inngangsdør
Inngangsdør

· Bruker mottar rask oppdatering
av adgangsrettigheter
• Kun
én kabel fra sentralog
til åpner
dør viaoppdateringsleser.
SMARTair™ on-line
online
• Leseren
styrerleser
elektromekanisk
oppdaterings
på døren.
· lås
On-line
oppdateringsleser inn• Når
brukeren
leser
henter
historikk
fraav
kortet
oppdateres
· kortet,
Dør utstyrt
med on-line
adgangsrettighetene
kortet.
oppdateringsleser ogpå
elektromekanisk lås
· On-line oppdateringsleser
tilkoblet forhåndskonfigurert
sentralenhet med programvare
· Inkludert bruker- og
adgangsmatrise

Bruker

LAN-forbindelse

Legg til opptil 29 innvendige
adgangsrettigheter
Opp til 29 innerdører! Endre
Endringer
dører
· Bruker har adgang til
· •Bruker
med kort,
sentralenhet
byggets
Låseneåpner
på dedøren
innvendige
• Sentralenvia
kobles
enkelt opp
adgangsrettigheter
er registrert
nettverk
(web browser)
dørene er enkle å montere
og
mot kundens
nettverk
i kortet
· Endre
adgangsrettigheter
er batteridrevne.
• Ingen
programvare å installere,
™
De utstyrt
leser rettighetene
på kortet,
kun
en nettside
med pålogging.
· •Dør
med SMARTair
(som
å legge
til, forandre,
og trenger
ikke tilkobling
kortlåser
og/eller
sylindere til noe slette kort og velge skjema)
nettverk.
og/eller
kablede kortlesere

www.trioving.no

Du får gratis 1-dags kurs ved vårt Kompetansesenter.
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www.kaba.no

Lås & beslag • adgangskontroll
Kaba er i dag en av få totalleverandører til ditt dørmiljø.
•

Lås & beslag

•

Online og standalone adgangssystemer

•

Lenel partner for integrering av standalone-lesere med Lenel OnGuard

•

Porttelefoner

•

Elektroniske nøkkelskapsystemer

•

Rømningsterminaler

•

Egen support avdeling

•

Landsdekkende partner- og forhandlernettverk

•

Landsdekkende avdelinger med konsulenter, teknikkere og montører

© 2015, Kaba – Låssmeden 06-2015

Kaba over hele verden
I dag er Kaba representert i alle deler av verden i 64 land. Vi leverer alt til dørmiljøet, fra lås og
beslag til det beste innen adgangskontroll. Våre kunder kan dra fordelen av 150 års erfaring med sveitsisk
kvalitet. I tillegg så har vi kvalifiserte montører, teknikkere og konsulenter som sørger for at Kaba
produktene er riktige i forhold til gjeldende regler og bruksområder. At vi er landsdekkende med både
egne avdelinger, Kaba Partnere og Forhandlere, gjør oss stolte av å kunne kalle oss en av svært få
totalleverandører av lås, beslag og adgangskontroll.
Kaba i Norge har egne avdelinger i:

Skien, Sandefjord, Drammen, Oslo, Gjøvik,
Lillehammer, Hamar, Trondheim, Tromsø, Bergen og Haugesund

Ring 06866 • www.kaba.no

SPENT: Nok en gang duket for opptaksprøvene for å
bli godkjent NL låsesmed. Her er det Daniel Sørlie
Treider fra Låsservice avd. Eiendomssikring som gjør
sin avsluttende prøve. Han har tatt svenneprøven
tidligere. Han slapp dermed unna med kun den teoretiske delen. Daniel besto og kan med rette kalle seg
Godkjent Låsesmed.

Flere består
opptaksprøven i NL
Det har vært en klar forbedring i strykprosenten for de som
gjennomfører opptaksprøvene som godkjent NL låsesmed.
For noen få år tilbake strøk nær halvparten.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

DIPLOM: En slik diplom
henger høyt. Det er færre
som stryker nå. Likevel må
man kunne sitt fag for å bli
en slik til del.

SENSORER PÅ FRITIDEN: Her er karene som var med å vurderte kandidatene nå denne våren. Fra venstre: Leder Stein Spjeldnæs, Frode Holsve,
Torgeir Evensen, Andre Bredesen og Lars Kristoffersen.

GJENNOMGANG AV BESVARELSEN. Her går Stein S
 pjeldnæs
gjennom besvarelsen sammen med kandidat Daniel Sørlie
Treider som Låsesmeden har fulgt helt fra lærlingetiden.

– Vi ser en klar forbedring, forteller daglig
leder i foreningen Anne Line M. Sagbakken.
Før sommeren møtte et knippe håpefulle for
opptaksprøve hos Romerike Låsservice.

NYE PRØVER
For noen år tilbake reviderte man opptaksprøvene og kandidatene får tilsendt en veiledning i forberedelse til opptaksprøven 4
uker før prøven finner sted.
Når det gjelder den teoretiske delen finnes det flere forskjellige tester. Når man
møter til prøven, velger man ut hvilken man
skal prøves i, gjennom en tilfeldig trekning.
Når det gjelder de praktiske oppgavene
skal kandidatene kunne følgende: Låser
til dører, bil, båt, sykler og industrilås,
samt kombinasjonslåser til verdioppbevaringsenheter.
Kandidaten skal:
• Kjenne til låsens funksjon og sammensetning
• Kunne produsere nøkler ved kopiering
av nøkkel etter sylinder og tilholderlås,
låskasse og etter koder
• Shimse
• Ny montering av lås
Dette skal løses på beste måte fastslår
Stein Spjeldnæs.

FORBERED DEG
Noe av årsaken til at flere enn før består
mener man skyldes at man nå fokuserer

GJENNOMGANG AV BESVARELSEN. Her
går Stein Spjeldnæs gjennom besvarelsen
sammen med kandidat Andreas Opheim fra
Kaba som også besto prøven.

mer mot at kandidatene er nødt til å forberede seg godt før de tar opptaksprøven.
– Vi har jo i senere tid gått ut med klare
oppfordringer om nettopp det at det er veldig viktig at man stiller godt forberedt, sier
Anne Line M. Sagbakken.
Stein Spjeldnæs ønsker også å knytte en
kommentar i denne sammenheng.
– Vi som er sensorer her bruker fritiden
vår på dette og stiller opp gratis for at kandidatene skal få avlegge prøve. Vi ønsker
da at de forbereder seg godt slik at de er
klare for oppgaven, sier han engasjert.

NYE PÅ GANG
I løpet av to ettermiddager/kvelder i begynnelsen av juni var det en håndfull - mer eller
mindre nervøse kandidater - som stilte
opp til prøven som også denne gang ble
avholdt i lokalene til Romerike Låsservice
på Strømmen. Ikke alle slapp gjennom
nåløyet. Men for de som ikke lykkes denne
gang byr det seg nye muligheter på senhøsten.
Opptaksprøvene foregår to ganger i året,
de som består, blir så formelt tatt opp i
foreningen under en seremoni i forbindelse
med årsmøtet i foreningen. Dette avholdes
på vårparten hvert år.
(Låsesmeden var tilstede den ene av to
ettermiddager og fikk ikke snakket med
Lene Cecilie Næss fra Nokas Teknikk Sør
som også besto prøven. Se bilde bak i bladet. Red anm.)
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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

GODT FORBEREDT: Fredrik Taaje var blant
de som fikk prøve seg før sommeren. Han
besto og kan nå smykke seg med tittelen
Godkjent Låsesmed. Her er han i gang
med den praktiske delen av prøven.

INN I VARMEN: Sensor Torgeir Evensen var med da Fredrik Taaje avla prøven før sommeren.

KREVENDE
Fredrik Taaje (42) fra Karl Jensen AS var en
av de håpefulle som avla prøve da Låsesmeden var tilstede.
– Det er litt uvant å være oppe til prøve.
Jeg er 42 år, og det er en stund siden jeg var
tilstede på eksamen sist, smilte den tidligere
radio og TV-reparatøren.

BESTO
Taaje besto med glans. Selv om han ikke
ble veldig overrasket da Anne Line M. Sagbakken fra foreningen overbragte det glade
budskap dagen derpå, innrømmer han at
det var en lettelse å få den telefonen.
– Det er mye en skal igjennom. Det er ikke
bare å smekke inn en lås og reise videre, sier
han.
Taaje innrømmer at han hadde forberedt
seg godt til prøven. Likevel voldte møbellåsen litt bry.
– Men det er jo litt slike ting som preger
yrket. Det er ikke alltid helt A4 det vi kommer
borti. En må være innstilt på å fikle litt for å
få til ting. Det er jo også en morsom del av
dette, sier han.

SERIØST
Videre forteller Taaje at han synes opplegget
ga et positivt og seriøst inntrykk, og at det
var godt tilrettelagt.
– Det ble litt kø på skrustikka. Men det er
ikke mye å henge seg opp i, avslutter han
muntert.
Vi gratulerer.

SLIK ER OPPTAKSPRØVEN FOR LÅSESMEDENE
Opptaksprøvene avholdes to ganger i året. Vår og høst, i tillegg
er det mulighet for å ta teoriprøven på Låsesmedtreff i januar
for de med svennebrev i låsesmedfaget. Prøven består av en
teoridel og en praktisk del. Det kreves 3 års ansettelse i en NL
medlemsbedrift eller at man har svennebrevet som låsesmed
før man kan søke om personlig medlemskap i foreningen. I
tillegg er det krav om uttømmende politiattest.
Kandidatene har tilsammen 3,5 timer til å løse oppgavene.
Det er fordelt med en time til å besvare den teoretiske delen
og 2,5 timer på det praktiske. Prøvene avlegges hos Romerike
Låsservice på Strømmen og Stein Spjeldnæs er leder av
opptaksnemda. I regelen blir kandidatene varslet om resultatet
dagen etter avlagt prøve. De som har avlagt svenneprøve i
forbindelse med utdannelse og lærlingetid, slipper den praktiske delen av opptaksprøven.
Omkring ti nye Låsesmeder kommer gjennom nåløyet årlig
og tas opp som nye medlemmer under årsmøtet i foreningen
påfølgende vår.
02.2015 / 15
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SENTRALT: I Vogstgate på Torshov finner man "hovedbølet" i Hemer lås&Dørtelefon.
Fra i sommer har de overtatt Heikki Bruviks låsesmedavdeling i Bærum.

Kom tilbake til
sine egne
Småkundene er viktig for Hemer Lås på Torshov i Oslo. Og vice versa.
– Mange uttrykte glede da vi etablerte oss her på høstparten i 2011,
forteller sjefen sjøl, Arne Hemer.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Hemer Lås har vært tilstede på Torshov helt fra den gang låsesmed
Rolf A. Hemer etablerte sin forretning på omtrent samme sted i
1978. Rolf A. er faren til Arne Hemer. Dagens hovedeier. Arne overtok ansvaret for familiebedriften i 1998. Og snaut ti år senere ble de
kjøpt opp av daværende Møller Undall.

COMEBACK I 2011
Da Kaba så kjøpte opp MU i 2011 fant Arne Hemer ut at nok fikk være
nok. Han lengtet tilbake til litt mindre forhold. Og ikke minst kundene
på Torshov. Kundene lengtet etter Hemers varer og tjenester.
– Jeg fikk med meg Truls Palm Iversen og Tony Martinsen og
sammen startet vi Hemer Lås & Dørtelefon i oktober det året, for-
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teller Hemer. Han eier 80% og de to andre deler resten.
De ble rett og slett mottatt med åpne armer.
– Vi fikk tilbake gamle kunder. Både private- og næringslivskunder. Vi har veldig mange sameier og borettslag. Prosjekter holder
vi oss unna. Det er små marginer og høye krav. Dette passer nok
best for de store aktørene i bransjen. Vi ønsker heller å betjene
"tusenkronerskunden". Klapp på skulderen og takknemlige smil.
Gode relasjoner. Det er viktig det også, smiler Hemer lurt.

VOKSER STADIG
Til tross for at de ønsker å drive i mindre målestokk, så drar det seg
til. Staben er doblet siden i fjor.

– Hvor mange ansatte er dere blitt?
– Tja... Hvor mange er vi da? lurer Hemer. Han regner på fingrene. Han kommer til elleve.
– Vi er store på ettermontering på tidligere låssystemer, men fra
avdelingen her på Torshov server vi bare det vi har bygget siden
2011, forteller Hemer.
Det de sysler mest med er montering og service av Dørtelefonanlegg, kameraovervåking og adgangskontroll.
– Og vanlig lås og beslag, utfyller Hemer.
FAGFOLK: Diplomene henger tett på veggen bak Innehaver Arne
Hemer. Det vitner om en bedrift som bugner av fagfolk. Blant annet
syv låsesmeder.

OPPKJØP
I mai kjøpte de opp og overtok Heikki Bruviks avdeling i Bærum.
Dermed ble de fem til.
– Det er den nye avdelingen i Bærum som sitter i førersetet når
det gjelder systemavdeling.
Men du kan jo ta med at vi fra 1.juni utvidet staben ytterligere. Da
med én svakstrømmontør, sier Hemer, som selv er låsesmed.
Bedriften teller sju låsesmeder, inkludert mesteren sjøl. Til daglig
er han likevel mest å finne bak skrivebordet innerst i butikken i
Vogtsgate.

DOBLER OMSETNINGEN

GUTTA PÅ GØLVET: Arne Hemer sammen med kollegene Roy
Selstad (kort bukse) og medeier Truls P. Iversen inne i butikken på
Torshov.

Det er ikke mye som tyder på at bedriften lider av mangel på oppdrag.
– Det er hektiske dager. Vi er fullbooket flere måneder frem i tid.
Dette er også noe av årsaken til at vi ekspanderer. Vi trenger flere
folk. Rett og slett, sier Arne Hemer som forøvrig også har sittet
som styremedlem i Foreningen Norske Låsesmeder.
Verdt å nevne er at de inneværende år regner med å doble
omsetningen.
– Vi runder snart tallene fra i fjor. Og med det siste oppkjøpet,
regner vi med å ende på et sted mellom 13 og 14 millioner i år,
avslutter Arne Hemer fornøyd.

Säkerhet och skydd på arbetsplatsen!
Sikkerhet og besyttelse på arbeidsplassen
ABUS Serie 74
ABUS 74 serien hengelås

Ikke strømledende l Anti magnetisk l Ekstra motstandsdyktig mot varme og fukt

Icke ledande | Anti magnetisk | Extra tålig för värme och fukt

www.abus.com
www.abus.com
ABUS 74 serien.indd 1
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neXus Online Services
En sikker bestillingsportal for ID-kort og tilbehør.
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Med vår bestillingsportal får både du og dine
kunder en enklere hverdag.
neXus Online Services er din bestillingsportal som er åpen når du har
tid, døgnet rundt, alle dager i året. Her kan du som kunde hos neXus
bestille ID-kort, adgangskort og tilbehør.
Du gjør din bestilling på www.nexusonlineservices.no eller via vår
app. Det er også mulighet for integrasjon mot for eksempel CRM- og
ERP-system, medlemsregister eller andre systemer og databaser. Med
iFrame-løsningen kan portalen tilpasses med bedriftens egen profil.
Ta kontakt så forteller vi mer.

Profilerte,
lasergraverte
produkter

Sikker dataoverføring

Har du nok
på lager?

Enkel og sikker
administrasjon

iFrame-løsning

Pass på å bestille dine
graverte produkter så du
har nok på lager når høsten
kommer.

neXus ID Solutions AS | nexusid.no | nexusgroup.com | info.no@nexusgroup.com | Tlf 67 11 90 00

BRANSJENYTT

Barndomskameratene har
tatt svennebrev
2015 ble året da de to barndomskameratene fra Oslo - Bengt Gerhardsen
og Bjørn Harald Hagen tok svennebrevet i låsesmedfaget. De bestemte seg
for dette på Låsesmedtreffet 2014 og
meldte seg opp.
Bjørn Harald startet i Eiendomssikring i februar 1999 og Bengt
begynte samme sted i 2001. De jobbet sammen til sommeren 2007
da Bjørn Harald flyttet til Skien.
I dag jobber Bengt for Geze, mens Bjørn Harald jobber for Kaba. Begge
er også med som instruktører i åpningsteknikk på Låsesmedtreff.
Vi gratulerer så mye!

Certego avd. Kristiansand
Andreas Lian har nå nådd et av sine mål.
22. mai 2015 var prøvenemnda på besøk og godkjente oppgaven til Andreas.
Andreas begynte hos oss da vi var en del av ProffPartner, og startet
karrieren i verktøybutikken. September 2012 fikk han mulighet for
å skifte beite og begynte hos oss på låsavdelingen. Læretiden har
gått med til å lære og løse mange utfordrende oppgaver.
Vi gratulerer Andreas med bestått svenneprøve i Låsesmedfaget!

Boyesen & Munthe AS
lagerfører nå Randi Line-18.

Fusjonsplaner mellom Dorma
og Kaba

Alle Randi produkter kan skaffes på bestilling. Vi vil også lagerføre
andre produkter fra Randi etter behov.

30. april ble det kjent at Dorma og Kaba har fusjonsplaner.
Til sammen har de to selskapene ca. 15.000 ansatte og er representert i mer enn 50 land.

www.boyesen-munthe.no
Les mer på www.dorma.no og www.kaba.no
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BRA STYRING: Vidar Klausen på lageret er en krumtapp i bedriften. Det som skjer på lageret er utrolig viktig for å tilfredsstille
kunder som forventer raske leveranser fra Ulsec.

KONTROLL: I snart ti år har Ulsec stått for leveranser av sikkerhetsprodukter til låsbransjen. Her står eierne Kjetil Lundberg og Stein
Ulseth foran en av veggene i showrommet i de koselige lokalene på
Dal utenfor Oslo.

SERVICEAVDELING: Daglig leder Kjetil Lundberg inne på
serviceavdelingen. Det er Glenn Robert Færevik som har ansvaret
for support hos Ulsec, men han var ikke tilstede da Låsesmeden
besøkte bedriften i slutten av mai.

Tettere på kundene
Ulsec merker polariseringen i bransjen
- men ser mulighetene

Ulsec er totalleverandør av sikkerhetsprodukter. For å møte den stadig
økende konkurransen fra de store aktørene - som stadig blir større - så
satser herrene i Ulsec bevisst på å kunne levere raskt. Det skal være
kort vei og tette bånd med kundene.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

– Vi må satse enda mer på å skape trofaste
kunder, og fortsette å bygge gode relasjoner. God support er en nøkkel til dette. Det
skal være kort vei fra oss til kundene, forteller eierne Kjetil Lundberg og Stein Ulseth
fra kontorene på Dal rett nord for Oslo.

SALTO, RCO OG PARADOX
Som ellers i bransjen er det full fart, og
Låsesmeden måtte rett og slett dirke frem
en tid for intervju med 4-manns bedriften
som først og fremst driver med adgangskontroll og alarm. Det går mest i prosjektering og etterleveranser med produktene fra
Salto, RCO og Paradox. Ulsec bistår også
i igangsetting av monterte systemer.
Forøvrig har de også agentur på Friedland ringeklokker. I tillegg til en rekke mindre produkter.
Lageret på Dal rommer omkring 300 forskjellige artikler. Dette rekker til å etter forsyne kundene på løpende bånd.

LÅSESMEDENE ER BEST
– Vi samarbeider tett med låsesmedene,
forteller Kjetil Lundberg, og skryter litt
ekstra: Låsesmedene har jo stadig fokus
mot sikkerhet. Det er jo en sentral del av
hva de driver med. Så vi merker faktisk en
viss forskjell på Låsesmeder kontra elektro.

De er mer interessert, og tar ting lettere.
Kanskje ikke så merkelig. Det er jo generelt
sett større interesse for sikkerhet i låsbransjen, sier Lundberg.

HETT MARKED
– Det heteste for tiden er jo innen adgangskontroll. Spesielt med tanke på de såkalte
offline leserne. Det er noe som går unna
som varmt hvetebrød. Dette systemet forenkler jo veldig. Dessuten er det jo svært
kostnadsbesparende for sluttkunden. Her
har vi meget solide og gode produkter å
tilby, sier Ulseth og Lundberg i kor.
I disse dager driver de med relativt store
leveranser til det nye Helsehuset i Sarpsborg. Også i Flekkefjord kommune har de
vært med på betydelige leveranser på flere
store kommunale bygg.

BEHOV FOR INFORMASJON
– Hvor bevisst er sluttkundene på hva som
kan leveres?
– Mange er jo relativt godt orientert. Men
både vi og også bransjen har en god vei å
gå når det gjelder å informere enda bedre
om de muligheter som finnes. Det skjer jo
stadig nye ting som bør være av stor nytte
og interesse for kundene der ute, avslutter
romerikingene.

DETTE ER ULSEC
Stein Ulseth startet som selger i RCO
Security AB i 1999. Kjetil Lundberg kom
med fra 2005. I mai 2006 tok de over
selv og skiftet navn til Ulsec AS.
Firmaet er å regne som en totalleverandør innen sikkerhetsprodukter og
driver primært med adgangskontroll
og alarmsystemer gjennom produktene Salto, RCO og Paradox. Blant annet.
Omsetning i 2014 endte på omkring
12.mill. De øker stadig.
Eies av Stein Ulseth og Kjetil Lundberg
med 50% hver. Ulseth og Lundberg
Security er bakgrunnen for firmanavnet.
Ulsec holder til i Folkeparken på Dal,
nær Gardermoen. Ca. 30 minutters
kjøring nord for Oslo.
Fire ansatte: Daglig leder, selger, lager
og support/service.
Hjemmeside: www.ulsec.no
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Noby styrker sitt kamerasortiment med Avigilon
Noby AS har som kjent fra tidligere, distribusjonsavtaler i Norge med
CCTV produsentene Nuuo, Eneo, Everfocus og Bosch, men har nå også
inngått distribusjonsavtale med Avigilon. Dette for ytterligere å forsterke sin
produktportefølje innenfor kameraovervåking.
	«Dette gir oss tilgang på banebrytende løsninger fra produsenten som allerede i 2006 startet med å levere 11 MegaPixel
kameraløsninger. Noe mange software produsenter også den
dag i dag ikke har klart å forberede sine plattformer for.
	I tillegg har de meget gode kompaktkameraer med fjernstyrt
zoom og fokus somvi forventer å selge mye av “ sier Thomas
Sommerfryd , Salgssjef I Noby AS»
Avigilons HD nettverk videomanagement software, megapiksel
kameraer (nylig lansert 7K/30MP) og videoanalyse produkter er i
rask utvikling.
Avigilon tilbyr kunder i mer enn 120 land en skreddersydd endetil-ende, skalerbar og åpen løsning for å overvåke eiendom og
beskytte mennesker og eiendeler. Løsningene går på tvers av ulike

vertikaler inkludert stadioner, by-overvåkning, flyplasser, butikkmiljøer, studiesteder og kritisk infrastruktur. Avigilon produkter er
designet og produsert i Nord-Amerika.Produktsortimentet inkluderer
i tillegg til CCTV-utstyr, også adgangskontroll og analyseløsninger.
«Vi er stolte over å kunne presentere Noby AS som ny partner
i Norge, og ønsker selskapet velkommen inn i Avigilon-familien.
Noby AS har et sterkt fundament i det norske markedet og har
vist dette over tid. Vi ser frem til å jobbe sammen med dem, i en
kombinasjon med våre produkter og løsninger, og med Noby AS
sin sterke posisjon innen teknisk kompetanse og support, samt
distribusjon og logistikk” sier Per Arne Stangeland, salgsansvarlig
i Avigilon Norge.»
www.noby.no

Har du känslan?

Er du opptatt av kvalitet?
Vi har den!
Vi er det!
Säkerhet – med en känsla för kvalité och precision sedan 1924.

Den gode følelsen av sikkerhet
ABUS Titalium.indd 1
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Teletec ansetter nøkkelpersonell i sin videre satsning i det
Norske Sikkerhetsmarkedet:
Trond Reinholdtsen har mange års erfaring fra ELTEK og ADI
Norge. Den siste tiden har han ledet avdelingen for Brann og
Nødlys i ADI Norge. Med sin lange erfaring fra salg og produktutvikling av brann og nødlyssystemer, blir Trond ansatt som faglig leder
innenfor Teletec’s nye satsningsområde Brannvarsling og Nødlys.

TELETEC CONNECT STYRKER SIN TEKNISKE AVDELING!

Kjell Johansen er ansatt som Leder for industri og offshore. Han
startet opp i mai 2015. Kjell har lang fartstid i sikkerhetsbransjen og
har vært leder for produkt og salg i både ADI og Sitecom. Kjell kom
fra Sitecom i mai 2015, hvor han i det store har jobbet med salg av
Pelco og Dahua overvåkningssystemer mot marine og skip.

Teknisk leder Joakim Spilhaug Torkildsen ble ansatt i starten
av året, han kommer fra Vicon. Hans oppgaver i Vicon har blant
annet vært salg, produktutvikling og teknisk support på VMS
(Video Management System). Han er ansatt som Teknisk Leder
og vil videreføre og utvikle Teletec sin tekniske avdeling.

Ole Morten Severinsen startet opp i August hos Teletec, også
han kommer fra ADI Norge. Ole-Morten vil ha fokus på å bygge
opp Teletec Solutions, samt utvikle og vedlikeholde key account
kunder i Norge.

Alexander Skogen som kommer fra Hernis, startet opp som
System Ingeniør på CCTV 01.08.2015. Han er svært kompetent
innenfor produktområdet CCTV og nettverksbaserte overvåkningssystemer og vil styrke satsningen inn mot marine og offshore
markedet i tillegg til den daglige driften i Teletec.

Dette satsningsområdet til Teletec skal fungere som en forlenget
arm for våre kunder 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

d12 Artkeys!

disse tre tjenestene vil gi våre kunder de verktøyene som trengs
for å gi et kvalitetssikret tilbud og den tekniske kompetansen som
behøves for å utføre prosjektet.

Eirik Nisja startet opp 01.07.2015 som System Ingeniør. Hans
arbeidsområde vil være innenfor Alarm, Adgang og Brannvarsling.
Eirik har lang fartstid i bransjen både som selvstendig næringsdrivende og som ansatt i Sector Alarm, Nokas og Securitas.

Batteridrevet kodelås
for inner- og ytterdører

NoKey force
NoKey force er en serie kodelåser i
fire modeller som gir deg en rask og
smidig dørpassering både på bedriften
og i hjemmet. NoKey force er egnet for
både innvendige og utvendige dører, og
er veldig lett montere på eksempelvis
kontordører, datarom, arkiver og lager
som har en modullåskasse iht. nordisk
standard.
Kodelåsen bruker vanlige AA-batterier
og har svært lang levetid – omtrent tre år
med hundre åpninger per dag.

Nå kan du også få d12-emner med
de populære motivene.

NoKey force kan også installeres på
bolig- eller leilighetsdører og kompletteres da med låsesylinder, samt hjemme/
borte-sikker funksjon.

Hvorfor ikke satste på et flott
stativ i tillegg?

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

RCO Security AS | +47 63 81 00 40 | info@rco.no | www.rco.no
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ELF Convention 2015
21.-24. mai

ELF Convention 2015 var denne gangen i Malahide en veldig
hyggelig og flott beliggende kystby utenfor Dublin.
TEKST ANNE LINE M. SAGBAKKEN

Den irske foreningen arrangerte et fint ELF Convention, med et
variert utvalg av kurs og en interessant konferansedag fredag med
forskjellige foredragsholdere og temaer. Assa Abloy åpnet konferansen og fortalte blant annet om nåværende og kommende trender innen lås, økningen i den elektromekaniske delen av markedet
siste 10 år, nye salgskanaler for leverandørene og viktigheten av
kompetanse i faget. Hans Weissenböck fra ARGE holdt foredrag
om forskjellige standarder. Presidenten i ALOA fortalte om deres

fokus på sikkerhet også når det gjelder å ta inn nye medlemmer
og hvor stort problem det er i USA med svindlere i bransjen. Den
svenske låsesmedforeningen SLR, hadde foredrag om mekaniske
og elektromekaniske låser på det skandinaviske markedet. I tillegg
var det innlegg fra Peter Field, Peter Ostmann og den irske foreningen. Dagen ble avsluttet med et foredrag om 3D printere og hva
mulighetene er pr i dag, og ikke minst kan bli om noen få år – på
godt og vondt.
Lørdag morgen var det nordisk møte før selve styremøtet i ELF.
Dave O’Toole ble gjenvalgt som president for ELF i 2 nye år. Belgia
ble valgt inn som nytt ELF medlem. Neste ELF Convention blir i
København 19.-22.mai 2016 før Praha vil arrangere ELF Convention i 2017. Mer informasjon om disse arrangementene kommer
etter hvert.
Lørdag kveld var det Gala middag med påfølgende underholdning
og dans. Det var et forrykende Riverdance Show vi var vitne til –
7-8 ungdommer danset og underholdt vekselvis med 3-4 gutter
som spilte trommer. Fantastisk!
Etterpå hadde den irske foreningen leid inn et band som spilte non
stop i flere timer og fikk lokket mange ut på dansegulvet.

Mye spennende på messen.
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Arrangementet var en flott opplevelse både faglig og sosialt. Det var
en god idé med en heldagskonferanse med varierte temaer innen
lås og sikkerhet. – Vi ser frem til neste ELF Convention i København.

Interesserte tilhørere på konferansen - Foto: Benny Jansson

Fra styremøtet i ELF - Foto: Benny Jansson

Hans Weissenbîch, ARGE - Foto: Benny Jansson

Tzachi Wiesenfeld, Assa Abloy
Foto: Benny Jansson

Hans Mejlshede var konferansier og introduserte
dagens talere - Foto:
Benny Jansson

MOTOR- OG SOLENOIDLÅSER FRA SAFETRON
MOTORLÅS

MOTORLÅS EGENSKAPER:
• Reilen drives av en elektromotor, nøkkel eller kanppvrider.
• Spenning 10-35 VDC / 8-24 VAC.
• Åpnings- og lukketid er 0,3 sekunder.
• Dersom døren ikke lukkes innen 2 minutter vil det gis alarm.
• Ved blokkering av reilen, gis varsling om sperret reile.
• Rustfri utførelse.
• Standard skandinavisk SIS utfresning.
Safetron NL-06-2015v2.indd 1

SOLENOIDLÅS

SOLENOIDLÅS EGENSKAPER:
• Finnes som rettvendt og omvendt.
• Multispenning 12 VDC / 24 VDC +/- 15%.
• Fallefremspring 14mm.
• Omstillbar høyre eller venstre.
• Tilbakemelding om låst dør.
• Rustfri utførelse.
• Standard skandinavisk SIS utfresning.
08.06.15 09:16
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DUO OFFICE GIR
DEG KONTROLLEN
—
DORMA Duo OFFICE er et adgangskontrollsystem i miniformat. Med enkel administrasjon
styrer du hvem som skal ha adgang og når de
skal ha det. Bruk nøkkel, brikke, kode eller
mobiltelefon. Bestem sikkerhetsnivået selv!
Les mer på dorma.com

Foto: Arch Uno

Kuben VGS - timeplan
Fra 12. - 23.oktober er det ny samling på Kuben kurs og teknologisenter. Mer informasjon og påmelding på www.nl-lasesmed.no

Uke 1
Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.45
12.00

Oppstart av modul.
Gjennomgang av
nettplattform.

Bransjelære
Monterings- og festeteknikk i ulike materialer: Treverk; bruk og
vedlikehold av ulike
verktøy. Oppsett av
bor, fres, stemjern
m.m.

Bransjelære
Monterings- og
festeteknikk i ulike
materialer:
Stål; bruk og vedlikehold av ulike verktøy.
Festelepper, Gjengesnitt og gjengetapp

Bransjelære
Monterings- og festeteknikk i ulike materialer: Aluminium; bruk
og vedlikehold av ulike
verktøy. hylsemutter,
skruesikring m.m.

Prosjektering og
dokumentasjon
Praktisk bruk av befaringsteknikk.
Befaring på bygg med
workshop på løsning

12.45
15.15

Bransjelære forts.

Bransjelære forts.

Bransjelære forts.

Bransjelære forts.

Prosjektering og
dokumentasjon forts.

Uke 2
Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.45
12.00

Bransjelære
Universell utforming
Nye TEK 10

Bransjelære
Brann- og
rømningsdører
TTR
Rømningsterminal
Panikkbeslag m.m

Dørautomatikk
og dørlukkere
Slag- og skyvedørsautomatikk
Dørlukkere

Dørautomatikk
og dørlukkere
Slag- og skyvedørsautomatikk
Dørlukkere

Bransjelære
Oppgaveløsning på
nettplattformen

12.45
15.15

Bransjelære forts.

Bransjelære forts.

Dørautomatikk
og dørlukkere forts.

Dørautomatikk
og dørlukkere forts.

Bransjelære forts.

Sikkerheten først.

FG-godkjente nøkkelskap
verdi beskyttelse skap
sikkerhetsskap
välsortert lager i Oslo
Profsafe Norge AS Karenslyst Allé 8B, 3 trapper 0278 Oslo Tlf. 23 960290 info@profsafe.no www.profsafe.no
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MEDLEMSNYTT

Nye medlemmer
I begynnelsen av juni var det Opptaksprøver i NL
Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen!

Andreas Opheim

Daniel Sørlie Treider

Bravo W-Max
Markedets beste halvautomatiske nøkkelfilemaskin,

Fredrik Taaje

Lene Cecilie Næss

Jubilanter
NL gratulerer så mye
med dagen!
50 år:

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

Trond Borstad 2.april
Ronny Karlsen 3. april
Arild Hansgaard 14.mai
Ståle Andersen 30.juni

60 år:
Finn Jonstang 5.april
Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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Tor Andersen 15.juli

Nytt fra administrasjonen

Journalist i Låsesmeden

Håper alle har hatt en fin sommer og er klare for en ny,
travel høst.

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

Som det står litt om foran i bladet har NL vært med
på en innspilling i "Mitt Yrke" serien som går på NRK
2 – hvor låsesmedyrket vil bli presentert. Vi vil gi nærmere beskjed om sendetid når vi vet mer. Vi har også
fått mobiltilpasset hjemmesiden vår www.nl-lasesmed.
nå i sommer, så nå er all informasjon lett tilgjengelig på
alle mobile enheter. Her kan dere blant annet gå inn å
melde dere på neste låsesmedsamling på Kuben i oktober. Dere finner oppdaterte timeplaner for uke 42 og 43
både foran i dette bladet og på www.nl-lasesmed.no

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.

Vi har også lagt ut et infoskriv på siden vår om TEK 10
som NL støttegruppe har laget.
Nå når høsten nærmer seg er det også tid for å tenke
på Låsesmedtreff. Påmeldingen åpner 1.oktober og
oversikt over kurs sender vi som vanlig ut ca. 1 uke før.
– Det er både velkjente og nye kurs på planen, og vi
kommer blant annet til å kjøre et 2 dagers kurs i Varme
arbeider denne gangen. Det vil også bli foredrag/informasjonsmøte om Ekomnett på Låsesmedtreff.
I slutten av august har vi vårt årlige møte med alle utstillerne, vi ser frem til nok en flott messe med mange
spennende nyheter på Låsesmedtreff i januar.
Ønsker dere alle en fin høst!

Anne Line M. Sagbakken

Kommende Låsesmedtreff
14. – 17. januar 2016
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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
E-post: las@thermoglass.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

CERTEGO 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@certego.no

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

CERTEGO 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@certego.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

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

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

NORDLAND
Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 NARVIK
Tlf.: 76948081
Faks: 76948083
E-post: post@hls.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

Låssenteret Bodø AS
Bankgt. 9 PB 1371, 8001 BODØ
Tlf.: 75 54 10 10
Faks: 75 54 10 15
E-post: post@laassenteret.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

Lofoten Låsservice AS
Havnegata 13
8372 GRAVDAL
Tlf.: 76 08 09 99
Faks: 76 08 23 20
E-post: post@lofotenlas.no
Nordland Lås & Sikkerhet AS
Halvor Heyerdahlsvei 4
8626 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
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Norsk Låsservice AS
Nordmørsveien 71A,
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

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
CERTEGO Stavanger AS
Forusbeen 80, 4033 FORUS
Tlf.: 51 95 12 80
Faks: 51 95 12 81 elles
tlf.nr.: 09145
E-post: post.stavanger@certego.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
CERTEGO Kristiansand AS
Fiskåveien 4, PB 684,
4621 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 12 30
Faks: 38 11 12 39
E-post:
post.kristiansand@certego.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
OPPLAND
CERTEGO Gjøvik AS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf.: 61 14 56 00
Faks: 61 14 56 01
E-post: post.gjovik@certego.no

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

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

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

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

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

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

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 SANDNES
Tlf.: 51 68 60 70,
Faks: 51 68 60 71
E-post: post@siklas.no
AUST–AGDER
Fa. Arve Karlsen AS
Pb. 1630 Stoa,
4857 ARENDAL
Tlf.: 37 02 63 80,
Faks: 37 09 82 40
E-post: post@arvekarlsen.no

HEDMARK
CERTEGO Hamar AS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HAMAR
Tlf.: 62 55 34 00
Faks: 62 55 34 01
E-post: post.hamar@certego.no
CERTEGO Kongsvinger AS
Brugata 10
2212 KONGSVINGER
Tlf.: 62 81 27 00
E-post: post.kongsvinger@certego.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

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

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

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

Aker Lås og Nøkkel AS
Brobekkveien 105, 0582 OSLO
Tlf.: 07707, Faks: 22 65 48 00
E-post: post@akerlas.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

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

Låsservice AS avd. Eiendomssikring
Strømsvn. 266,
Pb.51 Alnabru, 0614 OSLO
Tlf.: 23 28 81 00
Faks: 22 32 55 20
E-post: eiendomssikring@laasservice.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

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

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

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

Låshuset Larsens Eftf. AS
Dronningensgt. 25, 0154 OSLO
Tlf.: 22 47 75 75
Faks: 22 47 75 70
E-post: post@laashuset.no
CERTEGO
Kjølberggt.23, 0653 OSLO
Tlf.: 22 70 90 90
Faks: 22 70 90 80
E-post:
post.kjolberggt@lasgruppen.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, 0572 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

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

Bergheim Lås & Port
Vestvollveien 8 Postboks 19,
2021 SKEDSMOKORSET
Tlf.: 93424111
Faks: 64 83 01 31
E-post: knut.slh@gmail.com
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
CERTEGO Fredrikstad AS
Stabburvn. 16 Pb. 154 Østfold
hallen, 1662 ROLVSØY
Tlf.: 69 33 91 60, Faks: 69 33 91 70
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.fredrikstad@certego.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

CERTEGO Halden AS
Walkersgate 12,
1771 Halden
Tlf.: 69 18 78 58, Faks: 69 18 78 59
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.halden@certego.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

CERTEGO Moss AS
Ekholtveien 114, 1522 MOSS
Tlf.: 69 26 70 10, Faks: 69 26 90 70
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.moss@certego.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

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

CERTEGO Asker AS
Billingstadsletta 14 Postboks 293,
1396 NESBRU
Tlf.: 66 77 81 00
Faks: 66 77 81 01
E-post: post.asker@certego.no
CERTEGO Bærum AS
Vøyenengtunet 7, 1339 VØYENENGA
Tlf.: sentralbord: 08911
E-post: post.baerum@certego.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
CERTEGO 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@certego.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
CERTEGO 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@certego.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

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

02.2015 / 31

Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

KOMBINERE MER
—
Nå lanserer DORMA en ny løsning til bruk på
panikkbeslag i kombinasjon med dørautomatikk
og adgangskontroll. Det nye tilskuddet
i sortimentet heter PHM og er en motor for
utenpåliggende panikkbeslag.
Les mer på dorma.com

