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KNUT KILDAHL,
FORMANN

Leder
Vinteren slipper så smått taket etter en lang og mørk periode med nullføre og møkkete
veier, gater og biler.
Det er ikke lett å holde servicebilene rene og pene i slik salt og
spylervæske-lake, men det er viktig at vi synes som medlemsbedrifter og vi oppfordrer alle til å kjøre rundt med NL medlemskapet
godt synlig på bilene, som det begynner å bli mange av. Det er
mange innkjøpere som har NL medlemskap som et av kravene
til å bli leverandør av lås og beslag. Dette er en retning vi ønsker
og vi vil jobbe for å påvirke dette ytterligere. Vi ser i Norge som i
mange andre ELF - land at useriøse aktører ser muligheter i sikkerhetsmarkedet og eneste muligheten vi har for å stanse denne
utviklingen er at kundene oppfordres til å velge en NL- låsesmed
med gyldig sertifikat.
Låsesmedtreff på Lillehammer var igjen en suksess med nesten
500 deltakere. I forkant av treffet arrangerte NL sitt årsmøte og jeg
vil på vegne av styret få takke for tilliten for å bli gjenvalgt. NL arbeider med mange aktuelle saker og blir sett på som en nøytral aktør
og som premissleverandør for offisielle organer når det gjelder tekniske spørsmål rundt fysisk sikkerhet og tilpasning av løsninger
mot regelverk og normer. Dette er en fordel for hele bransjen vår.
Skolen på Kuben har blitt ettertraktet og har i vår over 20 elever
på skolebenken. Dette forteller oss at interessen for lærlinger er
økende og at bransjen er i vekst på en måte vi ønsker, – norsk

ungdom som velger yrkesrettet utdanning. Dette er viktig for at
håndverket i Norge skal bevares og at de som kommer etter oss
viderefører stolte håndverkstradisjoner og samtidig utvikler det
innovative og moderne, mens de får inn en etisk forståelse for
faget vårt.
Mange nøkkelfilere som ikke er medlemmer i NL kopierer systemnøkler som tidligere kaltes sperrede systemer. De benytter
emner med nøkkelprofiler som passer i flere sylinderprofiler og
disse nøklene vil dermed kunne åpne sylindere de ikke er ment å
skulle åpne. I tillegg er de tynne og av dårlig kvalitet så noen av
disse nøklene brekker og setter seg fast i sylinderen. NL låsesmeden skal ikke kopiere disse nøklene pga en setning i våre
etiske retningslinjer der det står helt klart at vi ikke skal kopiere
systemnøkler på noen andres systemer, uansett patentert eller
ikke. NL årsmøte og styret oppfordrer alle sine medlemmer til å
respektere dette og i stedet for å bryte med denne retningslinjen,
påvirke kundene til å skifte ut gamle låssystemer med nye patenterte systemer.
Ønsker alle lesere en glad påske og en fin vår!
Knut Kildahl

Ytterdørvrider i mattbørstet krom.
B138M. Finnes også i matchende
innerdørvrider.
På vår hjemmeside finner du hele
sortimentet av beslag til ditt hjem.
www.beslagsboden.no

Låsesmedtreff 2017:

MESSEN HØSTER ROS
Låsesmedmessen på Lillehammer vokser stadig. Og med det følger
rosende ord. I år var 23 utstillere på plass for å vise frem sine produkter
og nyvinninger til de snaut 500 deltagerne på treffet.
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN
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- Vi synes dette blir
bare bedre og bedre
Svein-André Hovde, Sikkerhet og Design

- Vi har gjort noen grep i messehallen som vi
håper folk setter pris på. Vi forsøker stadig å
utvikle konseptet, forteller daglig leder i foreningen Anne Line M. Sagbakken.

kunnskap, flaks, montering og kraftprøver.
Så nå er det ikke lenger bare et mekka for
de som liker twist og peanøtter. Her kan
man også få brynt seg på flere områder.

I år hadde man fått til en ekstra gate tvers over
i hallen. Slik fikk man plass til flere utstillere. Og
det virket som om både utstillere og publikum
satte pris på det.

TrioVing hadde også i år en monteringskonkurranse. Det var Håkon Myhre i Flexi lås og
gitter som til slutt kunne juble etter at han
stakk av med seieren her.
Hos Stansefabrikken kunne man vinne
postkasse etter en konkurranse med litt
Lotto-preg.
Hos Geze kunne man få prøvd kreftene for
å sammenligne kraften i en automatisk dørpumpe.

- Vi synes dette blir bare bedre og bedre, roser
Svein-André Hovde hos Sikkerhet og Design.
En av veteranene på treffet.
Men det er ikke bare produkter og reklame
dette dreier seg om. Man forsøker også å få litt
ekstra liv i messen.
Dette gjøres ved at utstillere og deltagere oppfordres til å finne på aktiviteter. Både innen

Andre utstillere hadde med spill folk kunne
forlyste seg med.
I det hele tatt var det masse god stemning
rundt omkring på stand´ene
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LÆRLING I IRLAND
Natasha Solem har vae rt laerling hos Flexi lås og gitter de to siste årene.
Nå har hun reist til Irland for å prøve seg som laerling der i tre måneder.
- Jeg gleder meg til å se hvordan de jobber der borte. Kanskje de har noe å lære
oss. Og kanskje jeg har noe de kan dra nytte av, fortalte hun til Låsesmeden under
treffet på Lillehammer i slutten av januar. Da var det igjen to uker til hun skulle reise.
Natasha er tilbake i Norge før sommeren.

01.2017 / 10

NYTT MERKE TIL SIKKERHET & DESIGN
Roll up´en var fortsatt varm, Svein-André Hovde klarte ikke å skjule gleden over
at de fikk avtalen i havn med Cisa om å representere merket i Norge.
- Fra og med nå er det vi som distribuerer Cisa panikkbeslag, fortalte han under
låsesmedtreffet. Avtalen var rykende fersk.
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ENGASJERTE KURSDELTAGERE
Unik kunnskapsdeling blant konkurrentene
Som vanlig var det en rekke kurs og seminarer på menyen
under det tradisjonelle Låsesmedtreffet på Lillehammer.
Nok en gang ble det påpekt hvor unikt dette er for de
forskjellige aktørene innen foreningen. Her deler man
kunnskap og erfaring. Og gjerne med sine konkurrenter.
Slik blir NL medlemmene de beste i bransjen.
- Dette er en stor styrke og fordel for de
som er med i Foreningen Norske Låsesmeder, sier styreformann Knut Kildahl.
Man fremhever at nettopp dette samarbeidet på tvers av konkurranseforholdene,
gjør at andre aktører i samme bransje blir
hengende etter.
- Dette gjør at vi kan se lyst på fremtiden. Vi
har de fremste ressurser i våre rekker. Både
innen det tradisjonelle og det moderne. Vi
står godt rustet for å opprettholde vår fremoverlente holdning til nye tider og moderne

12 / 01.2017

utfordringer, sier Knut Kildahl.
Innsatsen på kursene var det intet å utsette
på. I gangene vrimlet det med låsesmeder
på praktisk befaring for å finne riktige dører
og tilbehør.
Et annet sted står en kvinne på bordet og
borrer seg ned i et pengeskap. I naborommet er det universell utforming og myndighetenes krav på agendaen. Andre steder
gikk diskusjonene friskt. Alt for å drive bransjefolkene fremover.

1 ÅPNING AV SAFE: Lene Cecilie Naess fra Nokas
Teknikk Sør i full gang med å borre safe mens
resten av deltagerne følger med under Christian
Ringnes SAFE-kurs for personlige NL-medlemmer.
2 BEFARINGSTEKNIKK: Svein A. Hovde var med som
hjelpeinstruktør når oppgavene ble gitt. Her ser vi
Hovde med kursdeltakerne Rune Jøkling (sort hettejakke), Christian Kontorp (sort t-skjorte), og Dan Friborg (rødrutete skjorte) vurdere behovet og løsning
ut fra kravene som Hovde skisserer.
3 INTRUKTØRER I HVITT: Kursholderne Steinar Jensvold og Kjetil Byman i samtale med Martin Hansen
fra Sikkerhet og Design.
4 GRUNNKURS ELEKTRO: Fra venstre: Karoline Thomassen, Hosiar Nasek, Anne Britt Ulleland og Caroline Ravndal.
5 ÅPNINGSTEKNIKK: Oskar Strand naermest kamera
i full gang med å åpne gjensrtridige dørlåser
sammen med kolleger.

TRANGT I DØRA: Advokat Harald Fosse manet
til aktsomhet når man leverer og priser tilbud.
Om trøbbelet kommer kan innholdet i tilbudet
vaere av avgjørende betydning for en eventuell
kompensasjon.

OMSORG VIA DIGITALE LØSNINGER

Om ikke lenge er det over én million nordmenn
innen pensjonistenes rekker. Følgene av dette
blir at man ikke lenger kan forvente offentlig omsorg på samme måte og nivå som i dag.
Bård Kristiansen fra Safe4
avslørte hvordan de tenker
- og ruster seg - for å kunne
tilby produkter for å imøtekomme fremtidens behov
innen dette området.
- Vi er jo godt igang med våre
Smarthus løsninger. Vår Gateway er unik, fordi vi tillater de
fleste applikasjoner tilknytninger til vårt system. Dere
låsesmeder selger deres egne
produkter til kundene. Det meste kan tilknyttes hos oss, fortalte Kristiansen.
Med 190 00 brukere, må hjemmesykepleien slik det er i dag; holde orden
på 190 000 nøkler. Safe4 utvikler langt bedre løsninger, gjennom å utnytte
dagens teknologi. Også morgendagens utfordringer er selskapet godt igang
med. Kristiansen viste frem flere av selskapets kommende løsninger.

Ny

HVEM TAR REGNINGA

NÅR TING GÅR SKEIS?
Advokat Harald Fosse i Grette kunne
fortelle om en rekke kjedelige episoder innen byggenæringen under et
av miniseminarene.

Unocode Pro

he

t!

• Ny Unocode for
å lage nøkler
etter kode eller
kopiere.
• Med rustfrie
bakker og raskere
og stillere enn
noen gang.

Hvordan rydder man opp når ting går på tverke? Hvem
skal erstatte? Hvilke krav gjøres gjeldende. Hva slags krav
om kompensasjon kan man forvente når ting blir utsatt,
gjøres om osv.
Fosse viste til en rekke eksempler på hårreisende ting
som hadde skjedd. F.eks. bilde av en dusj hvor elektrikeren hadde montert en kontakt nede i hjørnet. Fordi dusjen
opprinnelig var ment å være en bod.
- Hvem har skylda for dette?, spurte Fosse muntert ut i
luften.
Videre fremholdt han viktigheten av å sørge for å følge
nøye med i hele prosessen. Og ikke minst viktigheten av å
være erfaren og dreven når man leverer tilbud. Slik at man
er på trygg grunn når prosjektet står til knes i trøbbel.

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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ID-Tyveri

FRA NORSIS: Ole Anders Ulsrud fra Norsis dokumenterte
at ID-tyveri er noe av det nordmenn frykter mest. Likevel
lar vi være å anmelde slike saker til Politiet.

EKS`EN ER
VERST
Låsesmeden har tidligere skrevet om
utfordringene knyttet til ID-tyveri - og hvordan
vi i bransjen bør ruste oss for dette. Omkring
150 000 personer blir årlig utsatt for mer eller
mindre alvorlige saker innen dette området.
På miniseminaret fredag formiddag våknet nok de fleste
til da foredragsholder Ole A.
Ulsrud fra Norsis med belegg
kunne avsløre at det er ekskoner- menn -og kjærester som
står bak de fleste ID-tyveri
sakene i Norge hvert år.
- De store ID-tyveriene skjer
som oftest i nære relasjoner.
Og det er gjerne ved at eks´er
tar hevn. Å bli frastjålet identi-

tet er faktisk noe av det nordmenn frykter mest.
Mer enn å få pinlige bilder
offentliggjort på nettet, fortalte
Ulsrud. Likefullt er vi ikke like
ivrige etter å anmelde slike
saker.
- Dette er et paradoks. Det vi
er mest redde for, har vi minst
tiltro til at Politiet kan håndtere,
fortalte Ulsrud til den lydhøre
foramlingen.

ROBUST EL. SLUTTSTYKKER
Fra januar 2017 representerer B&M Robust sitt produktprogram i Norge.
Produktsortimentet består blant annet av:

El. sluttstykkeserie
100
200
300
400
700

Lavt sikkerhetskrav, ikke branndører. Løse stolper i S serien.
Normal/høyt sikkerhetskrav, bruddstyrke 1200kg, for
branndører. Løse stolper i T serien.
Høye sikkerhetskrav, bruddstyrke 1000kg, for branndører
opptil EI60. Løse stolper i S serien.
Normale sikkerhetskrav, bruddstyrke 500KG, IP 54 godkjent.
Løse stolper i U serien.
For skyveluker.

www.boyesen-munthe.no
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Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

Motorlåser i en klasse for seg.
Krypterte motorlåser med
FG-godkjennelse i høyeste
sikkerhetsklasser.
ASSA 840C og 841C
(sikkerhetsklasse 4),
ASSA 850C og 851C
(sikkerhetsklasse 5)
fra
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GODT HUMØR: Kristine Nagell Høiseth fikk munter
hjelp av Eini Louise Hovengen inne i Fjøs-butikken.

LEDSAGERE PÅ SHOPPING

Varmet opp med curling
Som vanlig ble låsemedenes ledsagere vel ivaretatt med
eget opplegg under låsesmedtreffet.

Etter fjorårets vellykkede curling aktivitet
fortsatte man med det også i år. I tillegg
ble det besøk i Anita Uldahl‘s egen butikk
i Storgata på Lillehammer. Der ble det
foredrag og tips om stil, design- og det å
bygge opp en basisgarderobe. I tillegg fikk
damene servert tapas og vin. Og så var det
tid for å shoppe!
Anita Uldahl har hatt eget designmerke
med egne kolleksjoner siden1997. For

første gang i karrieren driver Uldahl detaljhandel med klærne hun designer og som
produseres i Italia. India og Kina.
Ingen tvil om at dette falt i smak. Det var vel
heller ikke helt uventet…
- Flott opplegg, skrøt Nora Pettersen og
Kristine Nagell Høiseth der de prøvde seg
frem med forskjellige antrekk før kveldens
jubileumsfest.

PRØVDE SEG FREM: Nora Pettersen prøvde
flere flotte antrekk under kyndig assistanse av
butikkmedarbeider Kristine Wold.

Sikkerheten først.

EN 14450 S2
brandsikre skap
innbruddssikre skap
velsortert lager i Oslo
Profsafe Norge AS Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
Tlf. 23 960290 info@profsafe.no www.profsafe.no
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Dørteknologi | Automatiske dørsystemer | RWA og ventilasjonssystemer | Sikkerhedssystemer | Glassystemer

www.geze.no

Min sterkeste drivkraft?
Monteringsfrihet!

Vår sterkeste drivenhet:
GEZE Powerturn
En sofistikert løsning – enkelt og greit installert:
Powerturn slagdørautomatikk kan monteres
på seks forskjellige måter. Denne robuste
drivenheten åpner ekstra store og tunge dører
sikkert og komfortabelt med Smart swing
funksjonen: For alle, i alle bygninger.
www.powerturn.geze.no

SMART SWING

GEZE Norway | Industrivegen 34B | 2072 Dal
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BEWEGUNG MIT SYSTEM

40-års jubileumsmiddagen

TREKKSPILL OG TULLPRAT
Nye takter fra Nytt På Nytt Almaas
TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Det var en strålende opplagt Jon Almaas
som ledet omkring 450 låsesmeder,
ledsagere og bransjevenner gjennom
jubileumsmiddagen på Lillehammer.
Moromannen som nylig ga seg som programleder for NRKs Nytt På Nytt avslørte
at han hadde flere hobbyer ved siden av
skigåing. Almaas er jo kjent som en habil
Birkebeiner. Og ifølge han selv var dette
første gang han ankom Lillehammer uten
sekk på ryggen og ski på beina.
- Jeg er hobbydirker. Jeg har fortalt kona
at jeg skal på dirketreff. Slik åpnet han
ballet.
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Han avslørte videre at hans største meritter
var at han hadde dirket opp låsen på dagboken til sin datter. Samt at han hadde fått
has på truseskuffen til nabokona…
- Det er utrolig å se så mange håndtverkere på samme sted til avtalt tid, sa han og
myste utover forsamlingen. Latteren lot ikke
vente på seg.

GOD MAT

Det var et tett program under middagen.
Men rettene må man jo gjennom. Og da
Almaas skulle introdusere forretten klarte
han nesten å dy seg: - Nøkkelost!
Så beklaget han og strøk den kommen-

taren før han avslørte retten med scampi,
kamskjell og kongekrabbe.
Til denne fulgte en Riesling.
- Jeg søkte opp denne på polets hjemmesider. Beskrivelsen av vinen minnet meg litt
om en prøve jeg leverte til fatslegen her forleden, lo han. Og vi.
Det var han selv som tok opp saken med
at han har gitt seg som leder av Nytt På
Nytt. - For å være helt ærlig, så synes jeg
programmet har tapt seg litt, sa han. Så lo
vi litt mer. Alle sammen.
Etter at nye medlemmer hadde mottatt
sine diplomer. Og Olav Moe hadde fått sin

VRÆÆÆL: Jon
Almaas vil nok ikke gå
inn i historien som en
av våre fremste innen
folkemusikk. Men
hans «Drømmen om
Foreningen Norske
Låsemeder» etter
melodien «Drømmen
om Elin» blir nok ikke
glemt med det første.

STYRET BLE HEDRET: Bare et par stykker uteble da styret i foreningen ble hedret. Fra venstre:
ser vi initiativtaker Bjørn Harald Hagen, Knut Kildahl, Eirik Larsen, Stein Spjeldnæs,Stig Henrik
Klophmann, Anne Line M. Sagbakken og initiativtaker Bengt Gerhardsen

NØKKELPERSONER: Anne Line M.
Sagbakken og Knut Kildahl fikk en aldri
så liten påskjønnelse fra TrioVing på
vegne av 40-års jubilanten. Dette flotte
bildet er malt av bedriftens driftige amatørkunstner Sissel Granvang.

hederspris som æresmedlem i foreningen
ble Almaas litt mer lyrisk.
Å være i denne bransjen kan vel beskrives
som å gå fra dør til dør. Helt til man dør. Og
lukker døra. Så lo alle igjen.
Etterpå understreket Almaas viktigheten av
å sørge for en skikkelig lås. Nå som Trump
er ved makten og Behn er nyskilt er det
viktigere enn noen gang, mente kjekkasen.
Og fortsatte med eksempler på dette med
å skifte lås når man flytter inn i ny bolig.
Erna har jo stadig vekk møtt på Jens i
Statsministerboligen, kunne han avsløre.
- Selv har jeg byttet lås til ingen nytte. Kona
og ungene kommer seg inn uansett ….

Sissel Granvang med bildet hun hadde malt.

Hilde Johnsen vant reisegavekort - og inviterte med Jon Almaas til Svalbard.
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DE SOM IKKE VANT

Så forsøkte moromannen litt fagterminologi.
- Fallrør? Det høres ut som noe eldre menn
sliter med, sa han før han slapp til Cecilie
Olsen og Odd Harald Danielsen fra TrioVing
som skulle dele ut årets premier etter messekonkurransen.
Dette ble en fornøyelig affære.
Etter først å ha trukket en rosa stringtruse
- fortsatte Almaas med å trekke ut to lapper med navn på vinnere. Etter å ha loddet
stemningen ble kun en av lappene valgt til
vinner av flotte premier.
Almaas leste først navnet på den som IKKE
vant, før han kunne gratulere vinner. Den
gjeveste prisen var det Hilde Johnsen som
stakk av med. Et reisegavekort på 11000
kroner.
- Hvor skal du reise, undret Almaas.
- Kanskje til Svalbard. Vil du være med?
parerte Johnsen.
Etter hovedrett med hjort og flott dessert
ble det hele avsluttet med trekkspill fra
Almaas. Til melodien Drømmen om Elin
sang han Låsesmedsangen: Drømmen om
Norske Låsesmeders Forening.
Etterpå var det dans med Odd René
Andersen og hans band.

I HYGGELIG LAG: Brødrene Christian og René Ringnes sammen med Daniel Sørlie Treider
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SAMLING AV POSTKASSER
Våren er tiden for å rydde opp både inne og ute!
Det er mange som har fått krav om å samle postkassene sine.
Tilby våre lekre designpostkasser på stativ til dine kunder!
For mer informasjon og inspirasjon - ta kontakt da vel!
Telefon: 458 65 935

E-post: post@stansefabrikken.no

Nett: www.stansefabrikken.no
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Litt heder, ære og en
gullnøkkel til en ildsjel
Lørdag kveld under jubileumsmiddagen
fikk Knut Kildahl litt ekstra oppmerksomhet
fra scenen da Anne Line M. Sagbakken
holdt et lite innlegg:
«Det er alltid Knut som takker for oppmøte og innsatsen fra den
ene og den andre. I dag er det på tide at han også blir takket for
sin innsats.»
«Knut Kildahl har vært styreformann i foreningen i mange år, og i
forskjellige perioder. Han er en ildsjel av de sjeldne.
I løpet av de 9 årene jeg har jobbet for NL har det blitt delt ut en
gullnøkkel til de som har sluttet i styret og ved et par andre anledninger. Denne nøkkelen har jeg registrert at Knut har sett langt
etter! - For at han nå ikke plutselig skal ønske å gå av som styreformann for å få denne - er det best om han blir tildelt en for lang
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Du vet når du ser ut som dette når du starter i NL så er det ingen tvil om
at det er på tide med en gullnøkkel
og tro tjeneste – så langt.
Hva er vel bedre enn å markere dette på 40 års jubileet til NL? »
Knut Kildahl har vært et stykk aktivt medlem i NL siden 1987. Allerede i 1989 ble han med i NL styre. I 1990 ble han nestformann
og i perioden 1991-1996 var han styreformann. De neste årene
var han ute av styret før han kom tilbake igjen som styreformann i
2000 og nestformann i perioden 2001-2004 før han igjen tok over
som styreformann i 2005. Styreformann er han fremdeles i 2017
og man skal vel lete lenge etter en som brenner slik for faget og
bransjen som han.

ÆRESMEDLEM: Olav Moe fikk seg litt av en overraskelse da han lørdag kveld ble utnevnt til æresmedlem i Foreningen Norske Låsesmeder for sin utrettelige
innsats og engasjement for foreningen. Han har stått på for foreningen uten å tenkje på kjærring og unger og slikt, sa Knut Kildahl underfundig i sin
morsomme tale til Moe.

NYE MEDLEMMER: Her er de unge herrene som nå er tatt opp som nye medlemmer i foreningen som Godkjent NL Låsesmed: Fra venstre: Kenneth Slåtsveen
Bøhren, Ronny Thorklidsen, Arild Albe Throndsen, Daniel Horne Glomstad og Kristian Paul Schorcht.

Er din virksomhet klar for GDPR?
EUs personvernforordning trer i kraft i mai
2018. Nexus kan hjelpe deg og dine kunder
med å imøtekomme kravene. Vi tilbyr en
komplett sikkerhetsløsning for identitetshåndtering, for både personer og for ting.

Software

Lesere

ID-kort og
tilbehør

RFID-produkter

nexusid.no | nexusgroup.com | post.no@nexusgroup.com | Tlf 67 11 90 00
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Salgsdirektør Morten Nielsen og kundeansvarlig Mona Nørbech viser med glede frem hva den
tradisjonsrike designbedriften Randi har å by på inne i showrommet i Randers på Jylland i Danmark,
som er bedriftens hovedsete.

Lis Andersen foran maskinene inne i produksjonslokalene som så smått er i bruk igjen etter at
bedriften hyret tilbake noen av de 50 ansatte som måtte gå i 2010 da eierne flyttet fabrikken
til Tsjekkia.

Kundeansvarlig Mona Nørbech foran en del
av lageret i Randers.

Unike med

UNIKT DESIGN
Randi AS selger dørvridere i bl.a. rustfrit stål og messing
til byggeindustrien, og samarbeider tett med en rekke
fremtredende danske designere og arkitekter. Selv betegner de seg som en designvirksomhet.
Og slik bekjemper de aktører som forsøker å konkurrere
med billige produkter.
UNIKT OG KVALITET

- Vi mener vi og våre produkter er ganske
unike. I tillegg til at vi satser bevisst på godt
design, både moderne og klassisk, skal
våre produkter også forbindes med høy
kvalitet, forteller direktør Torben Jensen
over bordet inne i bedriftens lokaler i Randers i Danmark.
Randi har en svært innholdsrik serie med
forskjellige typer dørvridere. Alt fra det
nyeste nye innen moderne design. Men
ikke minst også klassikere er viet god plass.
Deres Classic Line serie har - som den
eneste i sitt slag - sluppet gjennom nåløyet
og blitt godkjent av Kulturarvstyrelsen i Danmark. Forøvrig er langt de fleste av bedriftens dørvridere kvalitetsertifisert i klasse 4 i
standarden EN 1906.
- På disse produktene gis det 10 års garanti.
For Line 18-serien - som er i klasse 3 - gis
det 5 års garanti, forteller salgsdirektør
Morten Nielsen.
- Line 18-serien er vår prosjektserie. Den
er kanskje den som er blitt mest kjent i det
norske markedet, forteller Mona Nørbech.
Hun er halvt norsk og er kundeansvarlig
hos Randi.
Ergo: De som prøver seg med billigprodukter vil få litt å bryne seg på, forstår vi danskene rett.

TRADISJONER

Det var i Randers dørvrider-eventyret startet i 1878. Industribedriften begynte allerede rundt år 1900 å levere serieproduserte
dørvridere til togsett i Danmark. Kunden var
Randers Togvognsfabrik. Og det gikk så
det suste. Dørvrideren Coupé var i sortimenetet fra begynnelsen.
- Og den er fortsatt med, forteller Mona
Nørbech smilende. Hun er opprinnelig fra

Tønsberg, men kjærligheten førte henne til
Randers. Etterhvert kom hun til bedriften
Randi.
- Få med at faren min var dansk da. Samt
at jeg trådde mine barnsben her, legger
hun til. Og smiler. Akkurat slik hun gjør
når Randi AS byr frem sin portefølje under
Låsesmedtreffet på Lillehammer hvert år.

TREFFET ER VIKTIG

I år hadde de flyttet- og utvidet standen
fra tidligere. Og med det blitt enda mer
synlige.
- Denne messen og dette treffet er en
veldig viktig arena for oss. Vi får vist frem
både oss selv og våre produkter. Vi ser
stor nytte i å møte de vi kun hører via telefon eller mailer med, sier Mona.
Alle de tre rundt bordet - adm.dir. Torben
Jensen, Salgsdirektør Morten Nielsen og
Mona Nørbech har vært på Lillehammer.
- Det er også veldig hyggelig med den
sosiale rammen rundt dette årlige treffet.
Helt unikt, skryter de.

TOTALLEVERANDØR

Randis hovedvekt av kunder er i de skandinaviske landene, men etter at bedriften
fikk nye eiere for tre år siden, er ambisjonene å vokse også utenfor Skandinavia.
- Vi har jo alltid vært tilgjengelig. Men da
gjennom andre leverandører som ofte
hadde sine egne produkter å selge. Men
med vår nåværende eier ECO Shulte, som
er representert over hele verden, blir det
lettere for oss, mener direktør Jensen.
Randi satser mest i prosjektmarkedet.
Med familie-eide ECO Shulte og deres
dørprodukter i ryggen - kan de trygt kalle
seg totalleverandør av dørmiljø. Derfor har
de også en egen avdeling med prosjektmedarbeidere i Randers.
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PRESTISJE

Noen fjær i hatten har det blitt. De har stadig vært med på store leveranser til kjente
kunder. Som for eksempel Hotel D’Angleterre i København. Også det snart ferdigstillte badehotellet i Blokhus på den danske
badekysten, er på listen over senere signalbygg Randi har vært med på. Hotellet
innvies nå til sommeren. Selvfølgelig har
de også vært med på store leveranser til
nybygde Hotel Randers i «hjembyen». For
å nevne noe.

DESIGNVIRKSOMHET

Det som gjør produktene fra Randi spesielle
er som nevnt satsingen på design og funksjonalitet. Dette er noe de har klart å utnytte
gjennom mange år. Og fokus på design
kom nesten litt av seg selv.
Det var for snart 40 år siden at CF Møller-arkitektene ville ha med Randi allerede
fra planleggingsstadiet da Skeiby sykehus i
Århus skulle prosjekteres og bygges.
- Det var første gang vi ble involvert i et slik
samarbeid. Dette ble starten på noe nytt for
oss, sier Torben Jensen. I dag samarbeider
de jevnlig med 8-10 anerkjente skandinaviske arkitekter.
«The Scandinavian Hand» er deres slogan
for merkevaren.
- Vi ser på oss selv som en designvirksomhet og tar mål av oss til å komme med et
nytt designgrep hvert år, avslutter Jensen.

COMEBACK FOR NOEN ANSATTE

RANDI har vært på flere hender opp gjennom årene. Men i 2010 kom den største
omveltningen.
Fabrikken var eid av Ingersoll Rand/Allegion. Som en følge av omstruktureringer ble
fabrikkvirksomheten i Randers lagt ned og
flyttet til Tsjekkia. Kun salgsorganisasjonen
ble igjen i Randers. Omkring 50 arbeidere
måtte gå.
Men i 2014 kom ECO Schulte på banen.
Det familieeide konsernet med hovedbase i
Tyskland hadde andre planer for danskene.
De ville ha tilbake noe av produksjonen og
andre funksjoner til Randers.

HEADHUNTET

Dermed endte det med at fire av de som
tidligere hadde vært ansatt i produksjonen
fikk tilbud om jobb hos sin gamle arbeidsgiver.
- Jeg fikk en telefon - og da var valget
enkelt. Jeg slo til på flekken, forteller Rasmus Frydendahl. Camilla Schaumann
og Lis Andersen har heller ikke angret ett
sekund på at de gjorde «comeback» - til
tross for at arbeidsoppgavene er blitt litt
annerledes enn før. De tidligere fabrikklokalene rommer nå utstilling, lager, vaskeri- og
småproduksjon, montasje og forsendelse.
I tillegg til at lokalene rommer administrasjon, produktutvikling, prosjektering, salg
og markedsføring.

FAKTA: RANDI AS
Randers Dørgrep Industri
Grunnlagt 1878.
Designer og produserer dørvridere i
dansk design.
18 ansatte
Omsetning 2015 - 51. mill. DKK
Fabrikk i Tyskland. Montering og lager i Randers i tillegg til salg- og markedsføring.
Tilbyr i dag omkring 25 forskjellige grep innen
fem hovedgrupper: Randi Line Design - Randi
Line - Novo Line - Classic Line - Line 18.
Disse igjen tilbys i en rekke varianter.
Randi samarbeider tett sammen med ledende
arkitekter med spesielt fokus på design.
Eid av det familieeide konsernet ECO Schulte.

Vi utvider
utvalget!
Nå kommer også KOMPAKT og
TRYGG med elektronisk lås
i løpet av våren!
Vi har snart 40 års erfaring med
å lage våre markedsledende
postkasser. Dette er neste
generasjons postkasser - med
kvaliteten du bare får med lang
erfaring og solid kompetanse.
Ta kontakt om du vil ha tilbud på
postkasser med elektronisk lås
til ditt prosjekt!
Telefon:
E-post:
Nett:
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458 65 935
post@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no

B&M RUSTFRIE DØRVRIDERE

500 Serien rustfritt m/tap connect

Dørvrider-/skiltserie med hurtigmontering (tap connect) av skilter - ingen løse deler

Dørvridere og skilt i 500 serien kobles sammen uten ekstra deler eller verktøy.
Stikk vrideren inn i vriderforingen på skiltet. Når man så vrir vrideren sitter den fast og dørvrider/skilt
monteres på døren.
Tap connect gir et stabilt, 3 punkts feste.

500 Serien rustfrie dørvridere m/tap connect
Finnes på lager i U, J og L i 16 og 19mm.

Type U

Type J

Type L

500 Serien rustfrie skilter m/tap connect
Ø52mm

54x208mm

30x208mm

60x208mm

Alle skiltene har 2mm materialtykkelse. Andre varianter og utførelser av skilt kan leveres.

www.boyesen-munthe.no

Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

TEAM ORANSJ: Her er alle ansatte på et brett. Fra venstre: Montørene Lars Kristian Saltermark og Morten Horn,
Systemansvarlig Finn Arne Christoffersen, Truls, Kristin og Frank Sørensen.

Fra bergingsbil til lås og sikring

FAMILIEBEDRIFTEN MED STOR
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

F

På midten av 1980-tallet startet Frank Sørensen for seg selv i vår bransje. Frem til da
hadde han han kjørt bergingsbil med diverse oppdrag for Viking.
Follo Lås og Glass-sikring startet med Transitten som han overtok
fra Viking. Senere bygget han seg verksted hjemme for å ha et sted
å slipe nøkler og reparere låser og vinduer.
- Jeg var vaktmester på dagtid, og drev med lås og glass på kvelden, minnes sjefen sjøl. Og slik drev han de første årene. Frem til
litt ut på 1990-tallet.

offentlige kunder, som vi regner som våre storkunder, går dette helt
greit rundt, forteller Kristin.
- Vi ser lyst på fremtiden, utfyller Frank. Og så kommer han på at de
er eneste lokale bedrift som er godkjent for å sjekke brannslokkingsapparater- og slanger.
- Fint om du får med det også, ber han.

INGEN KONKURRENTER

FAGFOLK

Follo lås og glass-sikring er en tradisjonell låsesmedbedrift som har
en rekke både offentlige og private kunder.
- Hvordan er ståa?
- He he det har ballet på seg. Og slik er det stadig. Vi lever i beste
velgående. Både med konkurrenter og kunder. - Vi har ingen konkurrenter. Bare kolleger, sier Frank. Og mener det.
Prosjekter holder de seg stort sett unna. - Vi er takknemlig for de vi
får, men det har hendt at vi gir fra oss oppdrag også, forteller Frank.
- Vi trives best med å hjelpe privatkunder som kommer innom og
trenger hjelp, i tillegg til små og mellomstore bedrifter. Og med våre
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På bakrommet har de en liten systemavdeling.
I tillegg har de fast vaktordning - på kveld, natt og i helger.
- Vi rykker stadig ut på oppdrag fra både politi og vaktselskaper, og
bistår med sikring og midlertidige reparasjoner av både lås og glass. I
tillegg bistår vi med vedlikehold, nymontering og også akutt hjelp. Fra
tid til annen hjelper vi Namsmannen med å bytte låser også, forteller
sønnen Truls.
- Alle utegående her i bedriften har fagbrev i Låsesmedfaget. I tillegg
har Truls fagbrev som industriarbeider, forteller Kristin.
De ble medlem i NL for mange år siden.

I SKI SENTRUM: Sjefen sjøl Frank Sørensen utenfor lokalene
midt i Ski sentrum i Follo litt sør for Oslo.

SISTE INN: Lars Kristian Saltermark og Morten Horn er bedriftens
siste tilskudd på montørfronten. Alle utegående har fagbrev som
låsesmed.

Og takker for all hjelp de har fått gjennom årene. Ikke minst fra Tollef og
Olav Moe. - Vi fikk utrolig god starthjelp, sier Frank Sørensen. Derfor
var han av de som klappet aller høyest da Olav Moe fikk hederspris og
ble utnevnt til æresemedlem i NL på Lillehammer nå i januar.

DOBBELT OPP

I den spede begynnelse for bedriften jobbet altså Frank Sørensen
som vaktmester ved siden av låsvirksomheten. Selv om han ansatte
folk i egen bedrift, tok han ikke spranget selv før rundt 1990.
Etterhvert ble familien mer og mer involvert i den daglige driften. Nå
er både kona Kristin og sønnen Truls i arbeidsstokken som teller
seks ansatte. I tillegg sørger datteren Nina for regnskapet. Hun er
ikke ansatt. Men med sin økonomiske utdannelse er hun med og
bidrar, forteller Kristin over bordet oppe i andre etasje over butikken
midt i Ski sentrum, der de har holdt til de siste 4 årene.
Sistemann i søskenflokken er Adrian. Han er nyutdannet tømrer.
- Husk å skrive at Adrian er tømrer, ber Frank. Selv har de hatt
en tendens til å kalle minstegutten for snekker. Og det vil han ha
seg frabedt.Forøvrig nevnes at bedriften er godkjent lærebedrift.
Og Frank Sørensen er nylig inntatt som sensor i prøvenemnda i
låsesmedfaget for Oslo og Akershus.
- Vi har hatt en del mer og mindre kjente fjes i bransjen i læra her
opp gjennom årene, smiler Frank - litt stolt.

DYSLEKSI

Han har aldri hatt såkalte kommunikasjonsproblemer. Selv om
han har hatt sine utfordringer opp gjennom årene med sine leseog skrivevansker.
Han er helt åpen om disse utfordringene.
- Jeg får jo god hjelp av de rundt meg når eposter og brev skal
både leses og skrives, forteller han.
Ikke rart vi rundt bordet blir litt ekstra imponert. En kjernekar og
fagmann til fingerspissene har klart å skape sin egen arbeidsplass for seg og familien med 11 mill. i årlig omsetning.
- Og akkurat passelig med overskudd, smiler kona lurt.

BILER OG MOTORSYKLER

På fritiden går det unna med gamle biler og motorsykler. Da
helst av merket DKW, som gutta innehar rene perleraden av i
forskjellige årganger. Fra 1930-tallet og frem til midt på 1960-tallet.
Dog har de opplevd tragiske ting. For noen år siden brant det
i en låve der noen av klenodiene befant seg. Og de mistet tre
biler og en sykkel.
- Heldigvis har vi kjøretøy på forskjellige steder, sier Frank.
Dermed er også fritids syslene på trygg grunn for fremtiden. Slik
som business`en.
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Tekst Anne Line M. Sagbakken
Foto Geir Olsen

• Blokkert falle i låst stilling
• Kan inngå i låsenhet som er
godkjent av forsikringsselskapet
• CE sertiﬁsert
• Passer til låseuttak i samsvar
med SS 81 73 83, NS 3155,
SFS 5208
• Vendbar vriderfalle av
rustfritt stål
• Hakereile gir en tettere
forbindelse mellom dør og karm
• Innebygd borebeskyttelse
• Kan utstyres med mikrobryter

T: +47 23 17 68 00
www.dormakaba.com

DL 9195
Hakereilelås mot
listetrykk
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40 år - Lillehammer

Årsmøte 2017
Denne gangen hadde NL valgt
å legge årsmøtet til Låsesmedtreff på Lillehammer blant annet
i anledning 40 års jubileet.
Det var 44 stemmeberettigede tilstede. Det sittende styret med styreformann Knut Kildahl,
nestleder Anders Møller og styremedlemmer Eirik
Larsen, Kent Martinsen, Stein Spjeldnæs og Stig
Henrik Klophmann ble gjenvalgt.
På medlemsmøtet etter selve årsmøtet var man
innom aktuelle problemstillinger og temaer som
hva som skjer på Ekom fronten og den nye tekniske spesifikasjonen som er under arbeid.

Ny teknisk spesifikasjon under arbeid.

Denne er basert på å bruke modulmål som standard på dører, luker og vinduer med standard
modulbaserte utfresningsmål og samtidig passe
på at EN krav, TEK krav og FG krav kan opprettholdes i pre aksepterte løsninger som vi bruker i dag.
NL leder en teknisk komite i Standard Norge under
dette arbeidet.
Den nye tekniske spesifikasjonen kommer ut på
høring i første halvdel av 2017.
Etter møtet var det busser ned til sentrum til en
god og hyggelig middag på nyoppussede Brenneriet for drøyt 140 deltagere. - Stemningen var som
alltid på topp!
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RCO Security rekrutterer KAM!
RCO Security har ansatt Ketil Mørk i rollen som Key Account Manager
med salgsansvar for Midt- og Nord-Norge. Ketil kommer sist fra Johnson
Controls Norway AS, men har tidligere arbeidet flere år med salg i sikkerhetsbransjen, blant annet i Siemens og den gang Hafslund Sikkerhet.
Ketil har også fagbrev som montør både i gruppe L & S, og vil således møte RCO’s
kunder med stor faglig kunnskap. Ketils oppdrag blir nå å bidra til et fortsatt økt salg av
RCO’s produkter og løsninger, samt ytterligere forsterke selskapets gode posisjon i det
regionale markedet.
– Jeg stortrives med å jobbe frem tekniske løsninger og blir ekstra motivert når jeg
lykkes i å tilby den beste løsningen til mine kunder. Ettersom jeg har jobbet noen år
med forskjellige sikkerhetsprodukter er det i seg selv meget inspirerende å få jobbe i et
selskap som er innovative og har de løsningene som markedet etterspør fra vår bransje.
Jeg er høyst takknemlig for den tillit RCO har gitt meg, og jeg gleder meg til å jobbe
sammen med profesjonelle kollegaer i både Norge og Sverige, sier Ketil Mørk.
– Våre partnere i Midt- og Nord-Norge har hatt en veldig positiv utvikling, så at vi nå
satser ytterligere med både nærhet og tilgjengelighet i en lokalt forankret KAM er helt
etter planen for vår styrke og vekst i det norske markedet, sier Tor-Arne Aarhus, daglig
leder for RCO Security AS.

NY MOTORLÅS SERIE 6000
Fra medio april 2017 vil B&M lagerføre Safetron sin nye Motorlåsserie.
Produktsortimentet består blant annet av:

Motorlås i Safetron 6000-serien har 2 tilkoblingsmuligheter;
med styrenhet TwoCom eller analog.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6100
Hakereile

6200
Hakereile/falle

6300
Hakereile smalproﬁl

TWOCOM Lite
Styring

Åpningshastighet under 0.2 sekunder
Sylinderfallrør 90 graders vridning
Tilpasset for dørautomatikk (gjelder 6100)
Nødutrømning sammen med rømnings vrider 796 A/B (fra 08/2017)
Plug and play oppkobling melomg lås og styring
TwoCom BUS teknikk
Hendelselogg
Seriekoppling, opp til 2 motorlåser med en styring (TwoCom Lite)
Kan benyttes uten styring åpne/lukke signal (analog tilkobling)
Motorlås 6000 oppfyller krav tilsvarende EN 14846 grade 7
samt SSF-3522 klasse 3, 4 og 5
• Med TwoCom styreenhet kan maks kabellengde være 100 meter uten
signalforsterker (med Safetron standard kabel)

www.boyesen-munthe.no
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Teletec overtar CAME/BPT dørtelefoni fra Proxll
Proxll AS har som et ledd i sine strategiske planer
besluttet å avslutte sitt engasjement innen dørtelefoni / porttelefon.
Proxll har solgt dørtelefoniprodukter i det norske markedet fra
tidlig på 90 tallet. Fra 1. januar 2017 vil Teletec Connect AS videreføre Proxll sine produkter i dette markedet. Teletec vil samtidig
ansette Almir Kozaric fra Proxll for å sikre kontinuitet med kundeoppfølging, support og salg av produktet.
-Gjennom en langvarig prosess og konstruktiv dialog mellom alle
parter har man funnet en god løsning som vil være til det beste
for alle, inkludert brukerne, heter det i en felles uttalelse fra de
involverte parter.
Teletec Connect AS er en ledende distributør innen sikkerhetsprodukter og systemer i Norge. Vi ser synergier med å ta inn
dørtelefoni i vår portefølje for å bli en komplett leverandør innenfor tekniske sikkerhetsprodukter. Med en effektiv distribusjon og
med en etablert partner web, vil vi kunne tilby våre kunder rask
saksbehandling og hurtig levering i alle produktområder innenfor teknisk sikkerhet i Norge, sier Daglig leder i Teletec Norge,
Espen Thorgersen i en kommentar.

ASSA 960

For de tøffeste miljøene!
Testet i over et år, blant annet på:

Li skole
«Unge mennesker skaper et tøft miljø hvor
det blir hengt i dørene og de smelles igjen
med kraft. Dørene har tålt julingen!»
-Ole, montør

01.2017 / 33

BRANSJENYTT

Nytt fra Geze
GEZE-produkter gjør bygninger om
til smarte bygninger. De kan integreres i overordnede bygningsstyringssystemer og automatisere en rekke
bygningsfunksjoner.
Med den nye IO 420-grensesnittmodulen
kan automatiske dørsystemer fra GEZE,
vindusteknologi, røyk- og varmeavtrekkssystemer (RWA) og sikkerhetsteknologi
raskt og enkelt integreres i nettverksløsninger med BACnet-kommunikasjonsstandarden og inngå i nettverk med hverandre via BACnet MS/TP-tilkoblingen.
IO 420 muliggjør sentral visualisering og
styring av alle automatiske dørsystemer via

bygningsstyringssystemet. For eksempel
kan driftsmodusen for automatiske dører
vises og fjernstyres. Beskyttelsessystemet
for nødutganger (RWS) kan utløses. Hvis
en dør skal åpnes i en nødsituasjon, styres
den elektriske låseinnretningen og svingdørdørdrivenheten automatisk. I kombinasjon med et røyk- og varmeavtrekkssystem (RWA) er det mulig å håndtere omfattende ventilasjonsscenarioer.
Driftsmodusene for selvlåsende panikklåser kan også aktiveres. Branndører, som
holdes åpne elektrisk ved hjelp av holdåpen-systemer, kan lukkes fra et sentralt
punkt. Fjernovervåkning og innstilling av

driftsmoduser for styringsenheter til dører
og rømningsveier samt fjernstyring og drift
av vinduer har betydelige fordeler. Det er
tidsbesparende, øker sikkerheten og optimerer energibalansen.

Jon B. Land ny daglig leder i Nexus
Jon B. Land kom inn som ny daglig
leder i Nexus i november i fjor. I
januar i år gjorde han sin debut på
Låsesmedtreffet.

Jon er hentet inn i Nexus for å være med
på å bygge opp under Nexus sin strategi
om å hjelpe aktører med å sikre identiteter – både fysiske og digitale.

«Det var fint å være med som utstiller på
Låsesmedtreffet. Det er bransjens hovedtreff, og som ny i gamet, var det viktig å
treffe alle aktørene» sier Jon. Han var på
plass med sine kollegaer Marcus Hellstrøm og Marie Bye som begge er kjente
ansikter i bransjen. Jon kommer fra EVRY,
hvor han i mange år har jobbet med
fysiske kort og kortteknologi. I senere år
har han i samme bedrift vært fokusert på
offentlig identitet og forvaltning av dette.

«Nexus har mye å tilby innen digital sikkerhet, dette er et viktig marked for oss fremover. Nexus’ mål er å kombinere fysisk og
digital adgangshåndtering i et og samme
system. I dag står vi godt rustet til å hjelpe
foretak med alt fra ID-kort og brikker m/
RFID, til autentiserings- og identitetssystemer. Vi leverer hyllevare-løsninger til
alt fra små bedrifter til offentlige etater i
alle bransjer. Det er et spennende marked
i stor vekst» forteller Jon B. Land.

dormakaba har kjøpt det Norgesbaserte
Seca Solutions AS
Med oppkjøpet av Seca, en ekspert på fysisk adgangskontroll og
flyplassløsninger i Norge, styrker
dormakaba tilstedeværelsen og
ekspertisen sin på det norske markedet og i Scanbalt-regionen.
“Oppkjøpet av Seca er et naturlig skritt
i implementeringen av strategien vår for
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dormakaba Scanbalt generelt og Norge
spesielt“, sier regionssjef Peter Larsson.
“Vi øker tilbudet vårt som leverandør
av komplette dør- og adgangsløsninger
samt for flyplasstjenester i Scanbalt-regionen, inkludert modernisering.”
Seca Solutions ble etablert i 2004 og er
basert i Stavanger (Norge). De tilbyr totalløsninger for fysisk sikkerhet, adgangs-

systemer og kundestøtte for dørmiljøer.
Seca har 9 ansatte og en omsetning på
NOK 45 millioner i 2016.
Med dormakabas produktportefølje og
Secas ekspertise på installasjon og kundestøtte, kan dormakaba tilby kundene
i Norge mer effektiv hjelp og en bredere
produktportefølje.
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Minneord
Det var med stor sorg vi fikk meldingen om at Børge Marvik var gått bort, etter en relativt kort tids sykdom, bare
53 år gammel. Børge var en allsidig bransjemann med
sin helt særegne stil og et stort hjerte, som mange fikk
nyte godt av. Det var engasjement og nye tanker og det
var alltid liv i det rommet hvor Børge var. Våre tanker går
til Meibel og resten av familien. En sprudlende kollega og
familiemann er borte.
Vi lyser fred over Børge Marvik sitt minne.
Knut Kildahl

Jubilanter
Vi gratulerer med 50 års dag
Ingeborg Haukerud 20.12.2016
Tom Erik Olsen 24.januar
Knut Gundersen 3.mars
Frode Bjørnbakken 6.mars

Vi gratulerer med 60 års dag
Heikki Bruvik 12. mars

Nye personlige NL medlemmer
27.januar 2017
Anders Hoelstad – Vrio Lås & Nøkkel AS
Randy Gomez – Vrio Lås & Nøkkel AS
Steffan Andersen – Nordic Security

Nytt firmamedlem
pr januar 2017
Låsekspressen AS
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Journalist i Låsesmeden

Nytt fra administrasjonen
Takk for sist til alle deltagere, utstillere og
instruktører på Låsesmedtreff. Dere bidro
alle til et flott arrangement!
Det er så mange små detaljer som skal
på plass for å få et slikt arrangement til
å fungere, så jeg vil gjerne gi en ekstra
takk til Gyro, Lillehammer Hotel og selvfølgelig Cardtech som hjelper oss med
registreringen.

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

Totalt med alle registrerte var vi denne gangen i overkant av 490 som deltok i løpet av de 3-4 dagene i slutten av januar. Flere og flere ankommer
nå også torsdag kveld, denne gangen var det vel ca. 200 som hadde
ankomst, noen litt sent, så på middagen torsdag var vi drøyt 140 deltagere- også ny rekord.
Det har vært hyggelige tilbakemeldinger i etterkant både fra deltagere og
utstillere og både når det gjelder kurs og messe samt arrangement. Det
setter vi stor pris på. Planleggingen av 2018 er allerede i gang.
På Låsesmedtreff var det også 3 kandidater som tok NL opptaksprøve og besto med glans, slik at vi kunne ønske Anders Hoelstad,
Randy Gomez og Steffan Andersen velkommen som nye personlige
NL medlemmer.
I uke 11 og 12, 13. – 24.mars var det samling på Kuben. Påmeldingen
var «all time high» med hele 21 deltagere. Undervisning tilpasset låsesmedfaget er helt klart etterspurt. Det er som vanlig André Eldor og Knut
Kildahl som er ansvarlige for opplegget. Informasjon om undervisningstilbudet på Kuben finner dere på nl-lasesmed.no.
19. – 21.mai er det ELF Convention i Praha. Mer informasjon om arrangementet finner dere på www.elf2017.com.
Ønsker dere alle en riktig fin vår!

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.

Anne Line M. Sagbakken

Pri
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!

• Prisgunstig
Unocode med
slipebakk og bakk
med optisk leser
for å dekode
nøkler.

Kommende Låsesmedtreff
25. - 28. januar 2018

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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Medlemsregister NL
FINNMARK
Locktech AS
Smibakken 8, 9515 Alta
Tlf: 40105800
www.locktech.no
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
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 AS Harstad
Mercurveien 6
PB 3006
9498 HARSTAD
Tlf. 976500300
E-post: harstad@laasservice.no
www.certego.no
dormakaba
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
Nordland Lås & Sikkerhet AS
avd.Bodø
Jernbaneveien 12, Rønvikleira
8001 BODØ
Tlf. 75 54 10 10
Faks: 75 54 10 15
E-post: post@laassenteret.no
www.nls.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
Sikkerhet & Service Verdal AS
Neptunvegen 4C
7652 Verdal
Tlf.: 740 73 040
E-post: post@sikkerhet-service.no
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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
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
dormakaba
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
Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Brusdalsveien 169
PB 7707
6022 Ålesund
Tlf: 70158000
Faks: 70158001
Epost: post@morebeslag.no
www.morebeslag.no
Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Nordmørsveien 71A
6517 Kristiansund
Tlf: 93415500
Faks: 71582210
Epost: firmapost@norsk-lasservice.no
www.norsk-lasservice.no
Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Saunesvegen 10,
6065 Ulsteinvik
Tlf.70015100
Epost: Ulsteinvik@morebeslag.no
www.morebeslag.no
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
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
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
CERTEGO AS Bergen Midtun
Sandbrekkvegen 96
5225 BERGEN
Tlf. 970 55 300
Faks: 55 22 77 51
E-post: post@laasservice.no
www.certego.no
dormakaba
Kanalveien 54,
5068 BERGEN
Tlf.: 06866, Faks: 55 20 74 99
Døgnvakt: 913 80 655
E-post: butikk.bergen@kaba.com
Hardanger Glass og Lås
Eitrheimsvegen 146
5750 Odda
Telefon: 99 50 7070
Epost: post@hgl.no
ROGALAND
dormakaba
Rennesøygaten 12,
5537 HAUGESUND
Tlf.: 06866
Faks: 52 75 44 01
Døgnvakt: 975 71 204
E-post:
butikk.haugesund@kaba.com
CERTEGO Stavanger AS
Auglendsmyra 2
4016 Stavanger
Tlf.: 51 95 12 80
Faks: 51 95 12 81 elles
tlf.nr.: 09145
E-post: post.stavanger@certego.no
CERTEGO Haugesund
Karmsundgata 61,
5531 HAUGESUND
Tlf.: 971 55 300
E-post: haugesund@certego.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
AUST–AGDER
Låssenteret AS 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
CERTEGO Kristiansand AS
PB 8163, 4675 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 12 30
Faks: 38 11 12 39
E-post: post.kristiansand@certego.no
Norlock AS
Rigedalen 40, 4626 KRISTIANSAND
Tlf. 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
E-post: post@norlock.no
www.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
CERTEGO Lillehammer AS
Korgveien 33,
2619 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 71 10
Faks: 61 24 71 11
E-post: post.lillehammer@certego.no
dormakaba
Ringveien 3, Viklundsenteret,
2815 GJØVIK
Tlf.: 06866
Faks: 61 13 61 01
E-post: gjovik@kaba.com
dormakaba
Storgt.136, 2615 LILLEHAMMER
Tlf.: 06866, Faks: 61 05 17 01
E-post: butikk.lillehammer@kaba.com
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
dormakaba
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
Access Låsspesialisten AS avd.
Sandaker
Grefsenveien 9B,0482 Oslo
Tlf: 2222 8888
Epost:post@22228888.no
www.22228888.no

Aker Lås og Nøkkel AS
Brobekkveien 105, 0582 OSLO
Tlf.: 07707, Faks: 22 65 48 00
E-post: post@akerlas.no
CERTEGO AS Oslo Alna Eiendomssikring
Strømsvn. 266
0668 OSLO
Tlf. 90555300
E-post: eiendomssikring@laasservice.no
www.certego.no
CERTEGO Oslo AS Vitaminveien 1A,
0485 OSLO
E-post: post.oslo@certego.no
CERTEGO Sentralbord: 09145
Låshuset Sikkerhetssenter AS
Dronningensgt. 25, 0154 OSLO
Tlf.: 22 47 75 75
Faks: 22 47 75 70
E-post: post@laashuset.no
CERTEGO AS Oslo Tveita
Tvetenvn. 164 Pb. 46 Tveita,
0617 OSLO
Tlf. 90255300
E-post: tveita@laasservice.no
www.certego.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
dormakaba
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
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
S&D R.Bergersen AS
Trondheimveien 47, 0560 OSLO
Telefon: 23 30 11 30
Epost: post@sogd.no
www.sogd.no
Låssenteret AS avd. Oslo
Stålfjæra 9
0975 OSLO
Tlf. 417 00 010
E-post: oslo@lassenteret.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
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
CERTEGO Asker & Bærum AS
Billingstadsletta 14,
1396 BILLINGSTAD
CERTEGO Sentralbord: 09145
E-post: post.asker@certego.no
CERTEGO Gardermoen AS
Balder Alle 2
2060 Gardermoen
Sentralbord: 09145
E-post: post.gardermoen@certego.no
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
Låsekspressen AS
Gislestubben 50
2040 Kløfta
Telefon: 466 43 211
E-post: post@laasekspressen.no
www.laasekspressen.no
Bergheim Lås & Port
Vestvollveien 8 Postboks 19,
2021 SKEDSMOKORSET
Tlf.: 93424111
Faks: 64 83 01 31
E-post: knut.slh@gmail.com
Hemer Lås & Dørtelefon AS avd.
Bærum
Skuiveien 40, 1339 Vøyenenga
Tlf. 67 14 90 90
E-post: post@hemerlas.no
www.hemerlas.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
CERTEGO Fredrikstad AS
Stabburvn. 16 Pb. 154 Ø
 stfoldhallen,
1662 ROLVSØY
Tlf.: 69 33 91 60, Faks: 69 33 91 70
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.fredrikstad@certego.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

dormakaba
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRAMMEN
Tlf.: 06866, Faks: 32 89 05 60
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: firmapost@kaba.com
VESTFOLD
dormakaba
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
dormakaba
Ulefossveien 24, 3730 SKIEN
Tlf.: 06866
E-post: butikk.skien@kaba.com

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
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Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

Vårt tilbud: Smarte og
sikre adgangsløsninger

Låsesystemer

Dørlukkere, lås og beslag

Glass-systemer

Inngangs-systemer

Hotell-systemer

Safe-låser

Elektronisk
adgangskontroll
og data

Mobile vegger

Service

Smarte adgangsløsninger
for din tilfredshet
www.dormakaba.com

01.2017 / 40

