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1/18 KNUT KILDAHL,
FORMANN

Leder
Det har vært bitende kaldt å være låsesmed i vinter. Kulda og vin-
den gjør fi ngra til dårligere redskap ganske så fort. Det er jo hel-
digvis fortsatt bruk for fl inke hender og fi ngre i faget vårt. Det er 
programfestet politikk hos fl ere partier at det skal satses på hånd-
verksyrkene. For fremtidige generasjoner er det utrolig viktig at vi 
holder disse yrkene i hevd og at vi ikke gjør oss avhengig av uten-
landsk arbeidskraft på dette området. Norge trenger å rekruttere 
i egne rekker og jobbe for at statusen blant håndverkere heves. 
Hvordan i all verden skal det norske samfunn klare seg uten egne 
dyktige håndverkere? Det er i seneste laget at dette tas på alvor, 
men ikke desto mindre er det viktig at norske ungdommers foreldre 
og lærere påvirker sine håpefulle til å velge yrkesrettet utdanning. 
Det forplikter igjen oss som arbeidsgivere og mesterbedrifter å ta 
inn lærlinger for at de unge skal kunne få et svennebrev. I tillegg til 
fordelen med yngre arbeidskraft vil utviklingen av håndverksyrkene 
mot et digitalisert samfunn ivaretas godt av den generasjonen som 
er født etter 2000. Det er de ungdommene jeg snakker om nå, 
som fortsatt går på barne - og ungdomsskolen. 

Låsesmedtreff et på Lillehammer i januar ble nok en gang suksess 
med rekordmange deltakere. 

Det er en viktig møteplass og bransjen bygger seg selv sterk gjen-
nom denne smeltedigelen av kunnskap og teknisk innovasjon.

Vi trenger å stå sterkt sammen som bransje. Det er i den senere tid 
blitt klart at kriminelle krefter forsøker å komme inn på sikkerhets-
markedet ved å benytte ufi ne midler. Sentralbord hos seriøse låses-
meder blir spammet, nettsider kopiert og hacket og useriøse låses-
meder opptrer truende mot kunder. Dette er tidligere omtalt i Låses-
meden og NL maner sine medlemmer til å benytte enhver anledning 
til å fremheve NL-medlemskap som en forutsetning for kravstillelse 
ved private og off entlige anskaff elser rundt låsesmedtjenester. Sam-
tidig må vi forsøke gjennom forskjellige kanaler å oppfordre forbru-
kere til  å benytte godkjente NL-låsesmeder.

I samarbeid med NELFO har NL utviklet en elektronisk opplærings-
logg. Appen brukes av lærlingen som verktøy for å kunne synlig-
gjøre hva lærlingen har vært med på og behersker og i hvilke fag-
deler det trengs mer opplæring. Arbeidsgiver og opplæringsan-
svarlig kan hente ut diagrammer og statistikker på utført opplæring 
direkte fra programmet som på en oversiktlig måte viser progre-
sjonen i opplæringen. Programmet presenteres på medlemsmøtet 
etter årsmøtet.

Årsmøtet i NL avholdes i Tønsberg 21. april.  

Ønsker alle lesere en snarlig vår men uten for mye fl om!
Knut Kildahl

ID-kort – enkelt og sikkert
Bestill ferdigkonfigurerte produkter online. Velg 
ID- og adgangskort, nøkkelbrikker og tilbehør 
fra din personlige katalog. Alt ligger klart! 
Nexus Online Services 

Nexus’ Smart ID løsning tilbyr effektiv og sikker håndtering av identiteter. Fra 
ID-kort bestilt online til toppsystem som integreres i eksisterende infrastruktur 
– velg akkurat det du trenger. Løsningen hjelper deg med GDPR compliancy. 
Kontakt oss gjerne så hjelper vi deg å kartlegge dine eller dine kunders behov.

Smart ID – identitetshåndtering 
tilpasset kundens behov

nexusgroup.com     Tlf 67 11 90 00
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Foreningen er kjempefornøyd med utvik-
lingen. Arbeidet med å forene alle seriøse 
aktører i bransjen fortsetter med uformin-
sket styrke. 

KURS KURS KURS
I så måte var det med stor deltagelse det 
ble  avholdt hele 44 kurs i løpet av de hek-
tiske dagene. 15 av disse var i regi av leve-
randørene. Resten sto NL for. I år ble det 
også tatt noen grep i messehallen for å 
kunne huse de 24 utstillerne. 

Vi håper alle, både deltagere og utstillere ble 
fornøyd med nyhetene som ble  presentert. 
Det er viktig for oss å utvikle arrangementet 
litt hvert år, forteller administrativ leder i NL 
Anne Line M. Sagbakken.

TILBAKEMELDING VIA SMS
En av arrangørens nyheter i år var at kurs-
deltakerne fi kk SMS rett i etterkant av utført 

- på papir! - som de har jobbet intenst med 
over lang tid. I tillegg mener de nå å kunne 
bli en av de få seriøse som kan ta opp 
kampen med Silca med sitt nye agentur på 
Keyline nøkkelfi lemaskiner med tilbehør. 

FIKK VIST SEG FEM
Elok fi kk vist frem sitt unike sluttstykke som 
er utviklet og produsert i Norge. Dette pre-
senteres for markedet her til lands for en 
brøkdel av prisen på tilsvarende produkt fra 
utenlandske konkurrenter. 

TrioVing fi kk vist frem sitt Yale Smartrom. 
Og Dormakaba kom denne gang med 
egen kino, hvor den James Bond-inspirerte 
kortfi lmen «Licence to lock» ble vist. 

Geze gjorde det enkelt for seg selv i år. De 
kom rullende inn med en svær bobil som 
ble brukt som showroom. Låssystemet fra 
iLOQ ble mye oppmerksomhet til del. Det 
automatiske lås og nøkkelsystemet tren-
ger ikke tilført elektrisitet for å løse ut. Fir-
maet kommer nå også med låssystem 
som utløses av tråløs strømoverføring fra 
mobiltelefoner etc.

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Med 530 påmeldte deltagere satte Låsesmedtreff et enda en rekord.

1   FULLT HUS: I år rommet messen 24 utstil-
lere. Og kreativiteten ser ut til å øke år for år. 

2   BOBIL PÅ HOTELL: Geze kom i år med egen 
bobil til messen på Lillehammer.

3    VAFLER OG BRUS: Sikkerhet og Design 
kjørte med stil. Og vafl er.

4   JAMES BOND: Dormakaba kom med 
egen kino til Lillehammer.  Der viste de den 
007- inspirerte fi men «With Licence to Lock». 

5   SMART: Yale Smarthus demo-rommet ble 
fl ittig besøkt. 

6   VANT: Øyvind Granberg trakk det lengste 
strået i Yale Doorman-monteringskonkurran-
sen hos TrioVing. Han slo Ole –Joar Weg-
gersen med ganske klar margin i fi nalen. Til 
venstre står speaker Odd Harald Danielsen. 

7   VANT IKKE: Arild Kristiansen prøvde lykken 
hos Stansefabrikkens og deres tradisjonelle 
postkassekon-kurranse. Arild måtte gå 
tomhendt hjem. 

8   BLIDE FOLK: Janne Smedsrud fra Ingeborg 
Beslag & Låssystemer så ut til å trives på 
messen. Også i år. 

9    HÅNDFAST VAREKATALOG: Harald Markhus 
hos Boyesen&Munthe har vært sentral i 
arbeidet med deres unike varekatalog - som 
fi nnes både på papir - og på nett. 

Ny rekord - igjen!

6

7

8

9

kurs,slik at deltakerne kunne sende arran-
gøren en eff ektiv og rask evaluering av kur-
set. I tillegg fi kk alle deltakerne en SMS 
søndag hvor de kunne vurdere helheten av 
arrangementet, hotellet,messen, kursene 
og forslag til nye kurs. 
- Vi ønsker jo hele tiden å forbedre arrange-
mentet, forteller Sagbakken. 
De fl este av utstillerne hadde med seg fer-
ske nyheter til Lillehammer i år. Låsesme-
den kan dessverre ikke presentere alle - 
men noen velger vi å omtale. 

NOEN GLIMT AV NYHETER
Blant annet kunne Sikkerhet og Design ved 
Svein Hovde fortelle om et aldri så lite come-
back i bransjen. Verktøykassen T-BOX ble 
tydelig et kjærkomment gjensyn for mange 
av veteranene. Den hendige verktøykassen 
har ikke vært å oppdrive de siste 15 årene. 
- Men nå er den tilbake, kunne SogD-
herrene stolt fortelle fra deres vaff elduf-
tende stand. 

Boyesen Munthe fremholder sin uavhen-
gighet som leverandør av en rekke produk-
ter. De er spesielt stolte av sin varekatalog 
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UNIKT: Jan Erik Høgli og Odd Ulleberg hos ELOK presenterte 
sluttstykket de to har utviklet sammen. - Prisen er en brøkdel av 
andre lignende sluttstykker fra utlandet, forteller de to veteranene.
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MYE NYTT: Atle Knudsen hos Boyesen 
& Munthe hadde favnen full av nyheter 
med til messen. Den heteste var dog 
deres agentur på Keyline nøkkelfi le-
maskiner, som gjør de rustet til å ta 
opp kampen i dette markedet. FULLINTEGRERT 

STYRING VIA APP

22 95 00 00
sales@safe4.com

B Y G G  D I N  E G E N  
A L A R M P O R T E F Ø L J E
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Unocode 199

Prisgunstig!

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

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
COMEBACK: Verktøykassen T-BOX ble et 
gledelig gjensyn. Den hendige verktøykassen 
har ikke vært å oppdrive de siste 15 årene. 
- Men nå er den tilbake, kunne Svein Hovde 
hos Sikkerhet og Design fortelle. 



Valgets kvaler?

Synes du digitaliseringen av samfunnet går litt i raskeste laget? Tradisjonelle løsninger har da også Synes du digitaliseringen av samfunnet går litt i raskeste laget? Tradisjonelle løsninger har da også Synes du digitaliseringen av samfunnet går litt i raskeste laget? Tradisjonelle løsninger har da også 
sine styrker. Men du behøver faktisk ikke velge. Kunne du for eksempel tenke deg en moderne, sine styrker. Men du behøver faktisk ikke velge. Kunne du for eksempel tenke deg en moderne, sine styrker. Men du behøver faktisk ikke velge. Kunne du for eksempel tenke deg en moderne, 
elektronisk lås i boligen, og samtidig kunne låse opp med nøkkel? Med ENTR S får du både i elektronisk lås i boligen, og samtidig kunne låse opp med nøkkel? Med ENTR S får du både i 
pose og sekk. Bruk gjerne nøkkelen, slik du er vant til. Samtidig har du alle de nye, elektroniske 
åpningsalternativene. Du får ENTR S hos de fleste låsesmeder og byggvarehus. 
Yale markedsføres i Norge av TrioVing a.s, les mer på www.yale.no
ENTR S – Flest låsemuligheter. Helt åpenbart.

Den smarteste måten å sikre hjemmet ditt på.

Med ENTR S får du full 
valgfrihet. Lås som før med 
nøkkelen eller velg en av de 
elektroniske alternativene.1. Smarttelefon
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2. Kode
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3. Fingeravtrykk 4. Fjernkontroll 5. Nøkkel
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Valgets kvaler?
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EU´s nye General Data Protection  Regulation 
(GDPR) skal samordne personvernlovene. 
Mange er usikre på hvordan man skal forholde 
seg til den nye forordningen som trer i kraft før 
sommeren.  Med krav - og etterfølgende trusler 
om bøter, ser mange på dette som en fi ende. 

Hvordan forholde seg til EU`s- personvernforordning GDPR på nett:

Venn eller � ende? 

Thomas Preus og Marie Bye 
belyste den nye Personvern-
fordningen fra EU som trer 
i kraft før sommeren. I korte 
trekk betyr det at man nå 
har et direkte ansvar overfor 
det enkelte individ om data 
fra disse. 

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

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

• Risiko og personkonsekvenser: Organisasjoner må utrede per-
sonvernkonsekvenser som redegjør for hva slags personlig iden-
tifi serbar informasjon som innhentes og hvordan den lagres, blir 
beskyttet og delt. 

• Samtykke: Om persondata skal innhentes, må organisasjonen 
innhente gyldig og eksplisitt samtykke fra individene. Dette må 
dokumenteres. Individer har rett til å trekke sitt samtykke. Fore-
satte må gi samtykke om man skal innhente data fra personer 
under 16 år. 

• Dataportabilitet: Ved forespørsel må organisasjonen utlevere 
personens data i i et strukturert og allment format. 

• Brudd på kravene kan komme opp i 2-4% av global omsetning. 

IF YOU CAN´T BEAT THEM… 
Kravene har vakt oppsikt. Men ettersom informasjonen har sunket 
inn, er det fl ere som ser positivt på forordningen. 
- Dette er jo bra for personvernet. Forordningen overfører makten 
til forbrukeren. Tjenesteleverandøren kan ikke lenger gjøre som de 
vil med innhentede persondata, fortalte Marie Bye fra møterommet 
på Lillehammer. 

Det ble også påpekt at de som tar kontroll på GDPR-forordnin-
gen vil høste bedre kontroll, sikkerhet og mindre driftsrisiko. 
- Man bør sørge for å ha en i organisasjonen som har og tar 
ansvar for dette området, var blant rådene Bye og Preus fra 
NEXUS gav. 

Under Låsesmedtreff et på Lillehammer lettet Marie Bye og Tho-
mas Preus fra NEXUS litt på sløret for  skeptikerne til den nye for-
ordningen som har en rekke krav. Her er en forenklet fremstilling av 
disse, basert på materialet Nexus la frem på Lillehammer. 

• Retten til å bli glemt: Organisasjoner må kunne slette person-
opplysninger umiddelbart på deres oppfordring. 

• Personvern integrert i designet: System og teknologi skal utvi-
kles med personvern som integrert del. Innhenting, lagring og 
tilgang til data begrenses. 

• Varsel om sikkerhetsbrudd:Nasjonal Sikkerhetsmyndighet skal 
varsles innen 72 timer ved mistanke eller oppdagelse av  sikker-
hetsbrudd av persondata. Brukerne har rett til å få vite om brudd 
som gjelder deres person.
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Det ble en miks av nytt og 
velkjent stoff  fra et impone-
rende tallrikt instruktørkorps 
under årets treff . Hele 44 kurs 
gjennomføringer i løpet av tre 
dager inkludert 15 leverandør-
kurs sto på dagseddelen i år.

- Våre instruktører stiller alltid med opp-
daterte kurs. Det skjer hele tiden utvikling. 
Samtidig som det kommer nye regler og 
forskrifter, kunne AnneLine M. Sagbakken 
fortelle før det hele dro igang. 
Av helt nye ting denne gang var foredrag 
om den nye personvernforordningen fra EU 
som trer i kraft i disse dager. Her var det 
mange lydhøre. Mer om dette i en annen 
sak i denne utgaven. I tillegg ble det tilbudt 
salgs- og motivasjonskurs som viste seg å 
være svært så populært. Så også kurset 
innen kontraktskriving og kjøpsgaranti ved 
advokat Heli fra advokatkontoret Grette, 
som har besøkt treff et også tidligere. 

Kurs på treffet

Mye ny� 
...og mye velkjent

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

POPULÆRT: Kurset i åpningsteknikk var som vanlig veldig populært.PRAKSIS: Her er Låsesmedene igang med det praktiske kurset i festeteknikk. 

GAMMEL TRAVER: Her er Hans Mejlshede ignag med det praktiske kurset i 
dirking av sylinderlås.  Mejlshede hadde med seg Christian Pihl-Jonstang.

HOLDNINGSSKAPER: Kurs i Etikk og 
Låssystem ble holdt ved Connie Olsen og 
Arild Kristiansen.

SÅ FILM: Under grunnkurset i Kameraover-
våking ved Andreas Brattberg ble det vist 
en rekke eksempler på hva slags fordeler 
man har ved et gjennomtenkt system. 

MOTIVERTE: Salgs og Motivasjonskurs ved 
Olav Haraldseid fi kk besøk av lydhøre bransjefolk.

HOLDER KOKEN: Odd-Harald Danielsen og 
Ann Katrin Pettersen holder fortsatt tritt med 
regelverket innen Universell Utforming, som de 
gladelig deler med sine kolleger og konkurrenter. 

TØFFE TAK: Kurset i Kontraktskriving og Kjøpsgarantier ble holdt av Jonas C. Heli 
fra advokat kontoret Grette. 

LÅSESMEDTREFFET 
KURSENE
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TS 98 XEA tilbyr optimal brukervennlighet,  
samtidig som den imponerer med sitt nye  
XEA-design og nye egenskaper.
 
Les mer om den nye TS 98 XEA på:
www.dormakaba.com

TS 98 XEA

NY

Her er de fl este instruktørene fra Låsesmedtreffet 2018. 
Fra venstre: Olav Moe, Ole Joar Weggersen, Jim Joar Weggersen, Christian Pihl-Jonstang, Jack Skaftnes, Bengt Gerhardsen, 
Ann Katrin Pettersen, Odd Harald Danielsen, René Ringnes, Daniel S. Treider, Steinar Jensvold, Christian Ringnes, Bjørn Harald Hagen, 
Andreas Brattberg, Stein Bugten, Hans Mejlshede, Arne Kjær, Kjetil Byman, Martin Lyse og Ken Inge Hanski.  Foto: Geir Olsen



ADVANCE postkasser
Robust • Kompakt • Trygg • Formfin

  Én lås - alle muligheter:  
tilgang via bluetooth, kort, brikker

• Offline løsning – kan tilkobles adgangskontroll

• Software som åpner for bruk fra alle distributører 

• Ekstern nødstrømstilkobling 

• Opptil 20 brikker per dør

• En ny hverdag for styreleder, vaktmester og beboere!

Nå med bluetooth!

postkasse.no
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Et knippe på 10 anonyme polititjenestekvinner- 
og menn fra Politiets Utlendingsenhet (PU) fi kk 
arrangert et eksklusivt kurs i Åpningsteknikk i 
løpet av Låsesmedtreff et på Lillehammer. 

- NL-Låsesmedene er de fremste innen dette området. Vi setter 
stor pris på at vi ble tilbudt dette. Vi kjenner jo til at det har vært 
spesialister både fra vår etat og fra Forsvaret på kurs hos dere tid-
ligere, forteller en av de som deltok på kurset. 

UBEMERKET
Hvorfor ønsket dere dette kurset?
Vi møter jo mange stengte dører, for å si det slik. Og for oss er det 
et poeng å kunne ta oss inn så enkelt og eff ektivt som mulig, fortel-
ler han. Politifolkene ønsker å holde en lav profi l da de ofte ferdes 
på steder og blant mennesker som har ting å skjule. Politiet vet at 
de blir fulgt med på - og at de blir kartlagt av disse miljøene. 

RAMBUKK
Når PU tar seg inn i leiligheter og hus i jakt på folk uten gyldig opp-
hold, benytter de ofte en såkalt rambukk. Men dette ender ofte 
med ødeleggelse og påfølgende erstatning. Derfor tilstreber de nå 

å kunne ta seg inn på enklere vis. 
Det er også viktig for oss i enkelte sammenhenger at vi kan ta oss 
ubemerket både inn- og ut igjen, forteller politikontakten. 

BISTAND FRA LÅSESMED
- Det hender jo stadig at vi tar kontakt med NL-låsesmeder for bistand. 
Det er et fl ott tilbud for oss, og vi har slett ikke tenkt å ta fra dere leve-
brødet, men for oss er det greit å ha denne kunnskapen også.
Politimannen forsikrer at de slett ikke har tenkt å lære opp andre 
avdelinger i Politiet. Dette av respekt for låsbransjen, som ikke 
skal bli fratatt oppdrag som følge av å ha lært fra seg eksklusiv 
bransjekunnskap.

Politiets utlendingsenhet på kurs i åpningsteknikk

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

www.boyesen-munthe.no

Koblingsskap for 10 til 30 par. 
S2 plinten er en gjennomkoblet LSA-plint - Skruplint
(2,5 mm2) nummerert 1 - 20. Svingbar skapdør
utstyrt med myntlås og holder for enkel dokumentasjon.
Forberedt for sabotasjebryter. Modulært konsept.
• Enkel installasjon med “løs” grunnplate med plintholder
• S2 skruplint 2,5 mm2 har god kapasitet til flere 0,22mm2 ledninger
• God plass for kabler og feste av kabler
• Utstyrt med egen jordingsklemme
• Holder for koplingsskjema i døren
• Mål i mm: H=170, B=140, D=76
• IP 30
• Kan utstyres med inntil 3 stk S2 10 pars plinter
• Hjelperelé 24VDC, 2x2veksel, kan settes inn på en av plintplassene
• Andre relémoduler 12V, AC/DC kan leveres
• Kan utstyres med nøkkellås i skapdør
• S2 plint kan også leveres som skruplint/skruplint og LSA/LSA
• Kan utstyres med sabotasjekontakt
  

NY GRENSESNITTBOKS 30PS2 (10-30 par)

C

M

Y

CM

MY
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TOK POLITIET I SKOLE: Et titalls personer fra Politiets deltok anonymt 
på et skreddersydd kurs i Åpningsteknikk. Her er de i full gang under 
Låsesmedtreff et på Lillehammer. 
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Fikk 500 til å gispe
…under festmiddagen på Lillehammer

aptus.se

Festkvelden på Lillehammer fi kk en pangstart! 
- Knut er kul, Knut er kul, Knut er best, kom det taktfast fra Knut Kildahl da 

han åpnet festmiddagen lørdag kveld. 

- Kiss my ass, Mein stumpen kussen, smalt 
det videre. Folk visste ikke helt om de skulle 
le eller gråte… Dette var virkelig nye takter 
fra bransjens ellers så sindige leder. 

TRUMP
I ren Donald Trump-stil fortsatte han tira-
den med oppfordring om mer applaus - til 
seg selv.  Før han fortsatte med å påstå at 
han ikke var så opptatt av titler, før han i 
neste øyeblikk påpekte at han var styrele-
der, Chairman of the Board - CEO - SOB - 
Son of a bitch!….

ÅÅÅÅHHH NEI!: Harald Rønneberg skremte omtrent vannet av sine gjester 
Anders, Alexander og Eli-sabeth da han hintet om hva de skulle være med 
på litt senere på kvelden. Gjestetrioen la ikke skjul på at dette kunne bli 
meget pinlig… Men de slapp unna med dans i passende antrekk…

Men selv om jeg er Europas kuleste styre-
leder, så føler jeg meg som en puddel. Voff  
- voff  - voff …., bjeff et han, kanskje litt ube-
kvemt fra scenen, før han fortsatte:  

- Vi kan være enige om én ting. Bransjen 
hadde ikke vært en så stor suksess uten 
meg. Tenk at en kar som meg kan være så 
fl ink.. Jeg er helt rå - og dere elsker meg!
Så avsluttet han med eggende dans til 
monsterhit´en Gangnam style. En dans han 
visstnok pleier å danse naken til. 
Folk lå langfl ate over bordene.

FORBEREDT
Mange hadde nok skjønt det, men Knut 
var altså fjernstyrt av kveldens konferansier 
Harald Rønneberg.

For en kveld – og for en fest! Med gjester og 
underholdning. 
Men først fi kk TV-kjendisen lov å briljere litt 
rundt låsbransjen.
- Jeg kan skrive bok på 500 sider, påsto 
han. Før han dro i gang en quiz - som han 
selv skulle svare for. Slik skulle han bevise 
sin kjennskap. 
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For de tøffeste miljøene!
ASSA 960

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

Og her var det en som hadde lært 
leksa si! Det var rett ut imponerende å 
høre Østfoldingen svare korrekt på alle 
spørsmål. Både faglige- og om folk i 
bransjen. Han avsluttet med å ramse 
opp samtlige medlemsbedrifter - i alfa-
betisk orden. Imponerende!

ÆPP ER TØFFT
Så tok Knut ordet igjen.
Først gratulerte han nye medlemmer - 
som hadde bestått prøvene - med glans. 
- For å være med i NL må du vara gør-
god! Man må kunne alt egentlig. Det er 
gørfi nt - og ÆPP er tøff t. Der kan du sjå 
på søyler å slikt, sa Knut - litt mindre 
engasjert…

Så tok han fart igjen og skrøt av leveran-
dører, utstillere forøvrig - og ikke minst 
arbeidsgiverne som sender så mange 
ansatte på kurs og kollegialt samvær. 
- Bransjen vokser, og vi må beskytte 
jobbene våre!, poengterte Kildahl. 
- Vi er her for å bli, avsluttet han før fes-
ten dro i gang for alvor.  

GJESTER OG HJEMMELAGET 
UNDERHOLDNING
Harald Rønneberg fi kk med seg litt av 
en gjeng opp på scenen som gjester 
i sofaen. Elisabeth, Anders og Alexan-
der fi kk seg litt av en overraskelse da 

de etterhvert ble gjort oppmerksom på 
hva de skulle være med på litt senere 
i programmet. Nakenyoga-bilder ble 
vist på storskjermen  - ikke ett øye var 
tørt… Elisabeth slapp unna. Men de to 
herrene måtte til pers. Riktignok med 
ballettdans i passende antrekk - til san-
gen Call on me. 

DAGENS DOBBEL
I år var det Nexus som sto for 
utdelingen av tre fl otte premier til den 
alltid populære leverandørkonkurran-
sen. -  For Elisabeth Bergsvik ble det 
litt av en aften. Som ledsager til ekte-
mannen Magne Bergsvik ble hun altså 
først dratt opp på scenen som gjest 
hos Harald. Der gikk praten svært så 
livlig. Litt senere ble kvelden kronet 
ved at gemalen stakk av med første-
premien i leverandørkonkurransen. Et 
reisegavekort. Det ble ikke mindre liv-
lig av dette…. 
 
Men også Janne Leivdal fra Gardit lås 
og sikkerhet Nordfjordeid fi kk sitt livs 
opplevelse.
Hun fi kk nemlig avslutte kvelden med 
å synge duett sammen med super-
kjendisen. De to fremførte den udø-
delige sangen "Time of my Life», kjent 
fra fi lmen Dirty Dancing med Patrick 
Swayze i hovedrollen. 

FJERNSTYRT: En forbløff ende off ensiv Knut Kildahl 
åpnet kvelden i Ukjent stil med en tirade av selv-
skryt. Han viste seg å være fjernstyrt av kveldens 
konferansier Harald Rønneberg.

FOR ET BALL: Harald Rønneberg fi kk med seg sine  
låsesmed-gjester Anders og Alexander på en fl ott 
dans til hit´en "Call on me". Et svært så sensuelt 
øyeblikk….

JIPPI - VI VANT: Magne Bergsvik vant leverandørkon-
kurransen i år. Måpende mottar han og kona  Elisabeth 
reisegavekortet. Det var Marie og Marianne fra Nexus - 
sammen med Harald Rønneberg - som sto for premie-
utdelingen av årets leverandørkonkuranse.
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«Lader», lukker og åpner   
Finnene satser for fullt i Norge

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

De har nå ansatt egne folk som skal sørge 
for at iLOQ virkelig setter sitt preg på det 
norske låsmarkedet med det prisbelønte 
systemet. 

LYSE UTSIKTER
- Vi ser et stort potensial og satser nå for 
fullt, forteller Mårten Persson.  Skandinavi-
asjefen har fått med seg selgerne Thomas 
Sommerfryd og Tor-Arne Ellingstad. Begge 

iLOQ så dagens lys i Oulu i 
Finland i 2003, og har vært 
representert på det norske 
markedet siden 2010. Nå tar 
de selv styringen her i Norge, 
og på sensommeren i fjor så 
iLOQ Norge AS dagens lys.

bør være kjent for de fl este etter lang farts-
tid i bransjen.
 
SELVFORSYNT
iLOQ kan skilte med det første digitale 
låssystemet i verden som drives av egen-
produsert strøm når nøkkelen settes inn i 
låsen. Friksjonen som oppstår når nøkke-
len føres inn i sylinderen generer nok til at 
låsemekanismen utløses. Dermed trenger 
låsene verken kabling eller batterier. Låsene 
kan omprogrammeres, og iLOQ gjør det 
derfor enklere å administrere adgangsret-
tigheter enn mekaniske låssystemer.

Historien bak konseptet er litt spesielt. Mika 
Pukkari i OULU i Finland ble lei av å bygge og 
vedlikeholde mekaniske låssystemer. Derfor 
tok han mål av seg til å utvikle dette revo-
lusjonerende systemet: elektronisk basert, 
men ikke avhengig av tilført strøm. Dette 
skulle være både enkelt og miljøvennlig. 
Og i 2008 kom de ut med de første låsene. 
- Vi er de første i verden som kan tilby noe 
slikt. Man trenger kun én nøkkel til alle låser. 
Enten det er hjemme, på hytta eller på job-
ben, smiler Persson.  

- Hva med prisen?
Persson smiler litt.
- Det er jo litt dyrere da, innrømmer han. Før 
han skynder seg å tillegge: 
- Men mye billigere enn adgangskontroll-
anlegg. 
- Hvordan da?
- Kostnadene for service og vedlikehold er 
betydelig lavere enn ved mekaniske og bat-
teridrevne elektromekaniske låssystem. I til-
legg koster det snaut 200 kroner å erstatte 
én nøkkel, samt at forlagte eller tapte nøkler 
blir ubrukelig, forteller Persson videre. 
 
SKIFTER KUN SYLINDER
iLOQ standen fi kk stor oppmerksomhet 
under treff et på Lillehammer. De viste også 
frem sitt aller nyeste innen adgangskon-
troll. Et batteriløst system som henter strøm 
trådløst fra mobiltelefon. 
- Telefonen fungerer både som en nøkkel 
og strømkilde, slik at det ikke er nødvendig 
med batterier eller kabler her heller, forteller 
Persson stolt. 
- Dere må også få med at det eneste vi gjør 
ved innstallering av vårt system - er å skifte 
ut sylinderen i låsen, avslutter han. 

NØKKELPERSONER I NORGE: Her holder iLOQs 
norske representanter hver sin nøkkel til det unike 
låssystemet. Fra venstre står Thomas Sommerfryd, 
Skandinaviasjef Mårten Persson og Tor-Arne Ellingstad. 

NØKKELSYSTEM SOM LAGER STRØM TIL EGET BRUK

LEVERANDØRPROFIL
iLOQ
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SISTE SKRIK: Mårten Persson viste 
frem deres aller nyeste innen adgangs-
kontroll.  Et batteriløst system drevet av 
trådløs overført strøm fra mobiltelefon. 
- Telefonen fungerer både som en 
nøkkel og strømkilde. Dermed er det 
ikke nødvendig med batterier eller 
kabler - her heller, smiler Persson stolt 
og overbevisende mens han holder 
telefonen mot låsen.

STOR INTERESSE: iLOQ-standen på Låsesmedmessen i januar fi kk stor 
oppmerksomhet. Her er Lene Cecilie Næss og Stig-Henrik Klophmann fra 
Nokas Teknikk Sør i samtale med selger Tor-Arne Ellingstad hos iLOQ.

DETTE ER iLOQ

iLOQ Ltd er et fi nskeid selskap som tilbyr et 
unikt selvdrevet digitalt låssystem. Selskapet 
ble opprettet av Mika Pukkari i OULU i 
Finland. Han så muligheter, og ønsket derfor 
å fi nne opp og utvikle låssystemet som nå ser 
dagens lys. 

Gjennom selskapets patenterte teknologi og 
innovative DNA vil iLOQ erstatte mekaniske 
og elektromekaniske låssystemer med 
IT-baserte løsninger. Deres miljøvennlige 
batteri- og kabelfrie løsninger løser 
utfordringene ved kopiering og tap av nøkler, 
samt vedlikehold- og levetidskostnader.  iLOQ 
setter med dette nye standarder innen lås 
sikkerhet. De er den første i sin klasse med 
en slik løsning. Selskapet er etablert i Finland, 
Sverige, Tyskland, Benelux og Norge. 

iLOQ har vært til stede i Norge siden 
2011, og har allerede opparbeidet seg et 
partnernettverk som bistår i installasjon av 
løsningen.

iLOQ er sølvsamarbeidspartner i NL.
… og uttales slik: (AILÅKK) :-)

Les mer på  www.iloq.com

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

www.boyesen-munthe.no

Egenskaper:
• Leser nøkkelprofil
• Foreslår alternative profiler
• Oversetter
• Liger OS
• Oppdateringer online

NY NØKKELPROFIL LESER FRA KEYLINE

Camillo!
NY NØKKELPROFIL LESER FRA KEYLINE

Camillo Bianchi Reader er den perfekte løsningen for å identifisere 
sylindernøkler. Takket være et enkelt identifiseringssystem og en 
7-tommers touch skjerm er prosessen enkel og rask! 
Plasser nøkkelen i sporet og Camillo vil vise de 
beste referansene til nøkkelemnet. 
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TrioVing vil � y� e
resten av produksjonen, samt lager og distribusjon, til Sverige

8. februar ble det innkalt til allmøte hos TrioVing på Ski. Der ble de ansatte informert 
om at den skandinaviske ledelsen i ASSA ABLOY hadde utarbeidet muligheten 

for å fl ytte sylinderproduksjon til Eskilstuna, samt fl ytting av distribusjons- og 
logistikkfunksjonen til Gøteborg. 

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

For han var det ingen stor bombe 
da han for et drøyt år siden fi kk i 
oppgave å utrede spørsmålet fra 
toppledelsen i konsernet. 
- Bomben var nesten at dette ikke 
har kommet opp tidligere, sier han 
som har vært igjennom lignende 
prosesser i andre selskaper. 
Leverandørgiganten ønsker å 
utnytte de mulighetene de har som 
storaktør. Og påstår en slik sam-
menslåing av funksjoner vil med-
føre enda bedre leveringssikkerhet 
og bedre kvalitet på produkter. 
- Vi gjør jo dette for kundenes 
beste. Det er gjennom slike grep vi holder prisene nede, og kvalite-
ten oppe. Vi tror dette kan bli veldig bra, forklarer han.  

SLUTTPAKKER
TrioVing lover å gjøre dette på skikkelig vis.
- For oss er dette store saker. Og ikke noe vi kommer til å ta lett på. 
Vi skylder alle å behandle dette på skikkelig vis, sier han. 
De er derfor nå i løpende dialog og planlegging sammen med 
involverte fagforeninger og lignende.
- De som blir berørt av dette vil få tilbud om både jobbsøkerkurs og 
sluttpakker, forteller Mathisen. 
Ifølge direktøren vil de som kan bli berørt av dette være meget godt 
rustet for å få seg nye jobber innen samme felt. 
- Våre ansatte får de beste skussmål fra oss. De er godt skolert-  og 
høyt kvalifi serte for det som skal til av kunnskap og forståelse innen 
lager- og logistikk i dagens moderne arbeidsmarked, fastslår han. 

SALG, STØTTE OG SERVICE 
De relativt nyinnfl yttede lokalene på Ski vil ikke tømmes som følge 
av dette, skal vi tro Mathisen.  
- Vi blir igjen med stor tyngde, sier han - og ramser kjapt opp alle 
funksjonene som fortsatt vil bli å fi nne sentralt på Østlandet. 
- Alt unntatt varehåndtering og fysisk produksjon blir værende.

ASSA ABLOY FRA I HØST
I august er det bebudet at TrioVing navnet blir faset ut. Fra da av er 
det Assa Abloy som gjelder. 
- Er dette det siste vi ser til TrioVing?
- TrioVing er fortsatt det sterkeste merkenavnet. Men det er lenge 
siden hjørnesteinsbedriften i Moss, med fl ere hundre ansatte, ble 
lagt ned som produksjonsbedrift. 
Men selv om selskapet skifter navn fra TrioVing til AssaAbloy, så vil 
det sterke merkenavnet TrioVing bli videreført gjennom blant annet 
produkter og ikke minst konseptet TrioVing Sikkerhetssenter, 
 avslutter Pål Mathisen. 

Fakta: 3 millioner installerte lesere i 15.000 prosjekter med 20 millioner daglige brukere i 90 land. 
Lufthavner, regjeringsbygg, idrettsanlegg, universiteter, sykehus, skoler, forsvarsanlegg, eldrepleie, m.m.

Offline SVN

Online

Mobile Solutions

Wireless Online

Med SALTO SPACE kan 
du skreddersy sikkerhet og 
kostnad − på hver dør.

SALTO Systems AS 
63 95 40 20 
info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no

- Om planene settes ut i livet kan omkring 40 av våre bli berørt, 
opplyser administrerende direktør Pål Mathisen i TrioVing. 
Om man beslutter å sette planene ut i livet forstår Låsesmeden det 
slik at planen er å gjennomføre prosjektet i løpet av et års tid. 
Flyttingen skal skje i to faser. Første del vil være gjennomført alle-
rede før utgangen av 2018. Neste fase fullføres i løpet av 2019. 

- IKKE UVENTET
I disse dager jobbes det med å få på plass detaljene rundt en slik 
eventuell gjennomføring. En rekke viktige avgjørelser vil være på 
plass i løpet av denne våren. 
- Folk tar jo dette forskjellig. Veldig mange var forberedt på at 
noe slik kom til å skje. Det er jo mer vanlig - enn uvanlig - at man 
 utnytter de mulighetene man har gjennom stordrift, sier Mathisen 
til Låsesmeden.

FLYTTER TIL SVERIGE?: Etter bare 
to år som sjef for 160 ansatte kan 
adm.dir. Pål Mathisen miste 25 pro-
sent av arbeidsstokken i Norge. 



Monteringsfrihet!

Min sterkeste drivkraft?

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Vår sterkeste drivenhet: 
GEZE Powerturn
En so� stikert 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

www.geze.noDørteknologi | Automatiske dørsystemer | RWA og ventilasjonssystemer | Sikkerhedssystemer | Glassystemer

160627_Powerturn_ANZ_Monteur_A4_NO.indd   1 27.06.2016   08:35:18



BRANSJENYTT

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

www.boyesen-munthe.no

Egenskaper:
• Dekoder og sliper standard nøkkel
• Dekoder og sliper toppfrest nøkkel
• Dekoder og sliper sidefrest nøkkel
• Gravere kode/tekst på nøkkelhode

Leveres med bakk for D12 som standard.

NY NØKKELFILEMASKIN FRA KEYLINE

Ninja Total!
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jarle Nordbæk går til 
Boyesen & Munthe AS

SALTO Systems AS ansetter 
2 nye KAM

Jarle Nordbæk er pr. 1 mai 2018, 
ansatt som Selger / Salgskonsulent.

Han skal jobbe mot B&M sine kunder i 
hele landet. Jarle har sine røtter innen vår 
bransje, og kommer fra Rolf A. Hemer AS, 
Kaba Møller Undall AS og  dormakaba AS. 
Han vil være en person som våre kunder 
vil ha glede av i fremtiden.

Vi vil med dette øke våre aktiviteter innen salg, support og opp-
følging ute hos våre kunder.

Atle Knudsen
Daglig Leder
Boyesen & Munthe AS

Ken Hugo Skutevik (47) er fra 5/2 
ansatt som KAM for Vestlandet, i nytt 
salgskontor i Bergen. Skutevik kom-
mer fra DORMAKABA i Bergen og har 
lang erfaring med SALTO fra tidligere 
arbeidsforhold.

I påsken starter Erik Elfstedt (51) som 
KAM på hovedkontoret i Jessheim Før 
dette var Elfstedt selger/KAM i LOG.
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PRODUKTNYTT

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

www.boyesen-munthe.no

• Trygger dører i barnehager, sykehus, eldreboliger og 
 omsorgshjem så vel som dører med automatikk

• Athmer �ngerbeskyttelse kan �erne faren for å få 
 �ngre i klem mellom dør og karm.

• Løsninger for alle kanter av døren

• Testet og serti�sert til 1.000.000 åpninger

ATHMER – klemsikring på hengselsiden
• Dekker over gapet som oppstår mellom dørblad 
 og karm når døren åpnes

• Løsninger for begge sider av dørens hengselside og alle dørtyper

ATHMER – klemsikring på låssiden
• Forhindrer uhell mellom dørens klippende kanter på låssiden

• Forhindrer utilsiktet lukking av døren

• Permanent beskyttelse ved automatisk aktivering når døren åpnes

  

ATHMER FINGERBESKYTTELSE GIR TRYGGERE DØRER
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Ny grensesnittboks 30PS2
fra Boyesen & Munthe

Klemsikring 
fi ngerbeskyttelse 

Etter et antall henvendelser fra våre kunder 
har vi tatt til lager en grensesnittboks for 
sammenkobling av komponentene i dør-
miljøet og som grensesnitt mot andre sys-
tem. Denne ble lansert på Lillehammer og 
fi kk en positiv mottagelse. Det er et modu-
lert konsept hvor kunden bestiller det som 
behovet tilsier i den enkelte installasjonen: 
10 til 30 pars kapasitet, låsbar dør med 
«mynt» eller nøkkel, hjelpereléer, sabotasje-
kontakt med mer.

Etter innspill fra våre låsesmedkunder har vi 
som standard valgt en boks som gir godt 
rom for kabler og festing av disse. Løse 
kabelinntak i alle sider kan utstyres med 
nipler. Koplingsplint med LSA (kroneplint) til 
2,5mm2 skruplint som har god kapasitet til 
fl ere 0,22mm2 ledninger i samme klemme 
ble godt mottatt. Boksen er monterings-
vennlig da den kan deles ved montering i 

Økende etterspørsel etter 
denne type produkter gjør 
at vi nå lagerfører noen 
basisvarianter av ATH-
MER fi ngerbeskyttelse. 
ATHMER er ikke rimeligst 
i dette produktsegmen-
tet men har en høy kva-
litet, god funksjonalitet og 
et stort produktspekter. Det fi nnes et utvalg 
beskyttende løsninger for begge sider av 
dørens bakkant samt et nytt produkt som 
ivaretar klemsikring på dørens låsside. 
Særlig godt egnet for barnehager og insti-
tusjoner og andre steder med behov.

Vi har brosjyrer i pakninger a 50 eller 100 
for de som ønsker å ha lokal markedsføring 
av produktet.

www.boyesen-munthe.no

en grunnplate med koblingsplint(er) som 
koples ferdig før boksens vegger med dør 
skrues på. 

Døren kan om ønskelig utstyres med en 
likelåsende industrilås. Til skapdøren leve-
res en holder for å feste koblingsskjema 

En mindre og mer kompakt 10 pars variant 
har vi også lagt til lager.
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iLOQ er verdens første digitale låssystem som genererer sin egen strøm når du 
setter nøkkelen i sylinderen. Verken nøklene eller sylindrene trenger batterier 
eller kabler. iLOQ gir enklere og sikrere håndtering av autorisasjoner enn det 
som er mulig i mekaniske låssystemer. Vedlikeholds- og levetidskostnader 
er betydelig lavere enn i batteridrevne elektromekaniske låssystemer eller 
mekaniske låssystemer.

Et spørsmål.

Vi har 712 digitale låser og 
2003 digitale nøkler til vår 
eiendom. Hvor mange batterier 
trenger vi å kjøpe hvert år?

Ingen i det hele tatt.

∙ 750 000 solgte sylindere
∙ 1,4 millioner solgte nøkler
∙ Utviklet i Finland
∙ 10 år på markedet i Norden

Ta kontakt for en presentasjon eller et kostnadsbilde.
www.iLOQ.com | norge@iLOQ.com
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Firmaet eies av Stig Arvid Kristensen 
og Terje Johan Jensen med 50 prosent 
hver. Stig Arvid er daglig leder og Terje er 
styreleder.
Locktech ble etablert i 2013 og har blitt dre-
vet med overskudd helt fra starten. 
- He he. Det er jo en del utfordringer for å 
få til god butkkk med slike avstandsutfor-
dringer. Dere sørpå forventer vareleveringer 
på dagen. Vi er fornøyd om vi har det her 
innen en uke, forteller daglig leder Stig Arvid 
Kristensen. 
Hvordan takler dere dette? 

- Vi må rett og slett sørge for å ha varer til-
gjengelig fra eget lager. Dette betyr selvføl-
gelig at vi ender opp med å binde mye kapi-
tal i dette. Det er ikke optimalt for vår drift 
sånn rent økonomisk, men helt nødvendig 
om vi skal levere og være eff ektive for våre 
kunder, forklarer han. 

UNG OG FREMADSTORMENDE
Locktech AS er totalleverandør innenfor 
sikkerhet. 
- I korte trekk betyr dette lås og beslag, 
adgangssystemer, alarm, kameraovervåk-
ning/ITV og leveranse og montering av alu-
miniumsdører, forteller de. 
I tillegg tilbyr de en rekke andre tjenester 
som faller naturlig inn i deres virke. 
- Vi utfører alt fra åpning av vranglåst dør og 
safeåpning, til prosjektering og gjennomfø-
ring av store næringsbygg. Både med hen-

Med årelang erfaring fra låsesmedyrket, god evne til å løse avstands-
utfordringene nordpå, i tillegg til ukuelig optimisme for fremtiden, løser 

Locktech det meste i sitt virke på toppen av Norge. Med utgangspunkt i 
Alta har bedriften et omfangsrikt nedslagsfelt fra Setermoen i Bardu i sør 
til Vardø i øst. Med andre ord: Mye av Troms og hele Finnmark inngår i 

deres «lekegrind». 

syn til innbruddssikring, rømningssikring og 
brukervennlighet, forteller Kristensen. 

LOJALE
 I 2015 ble de kåret til årets Kaba-partner. 
Locktech er godkjent som autorisert sikker-
hetssenter for Dormakaba, men at de ble 
kåret kom som en stor overraskelse.   
- Dette gjør at vi kan støtte oss til de som 
er blant landets største aktører innen lås, 
beslag og fysisk sikring, sier Stig Arvid videre.

ØKER
Det var altså i 2013 at bedriften startet opp. 
Opprinnelig med lås og beslag. Etterhvert 
ble det etablert kontakt med Securitas, 
Stanley og daværende Kaba. Dette gjorde at 
de stadig vokste og tok nye markedsandeler 
ved at de utvidet sine vare- og tjenestetilbud. 
Opprinnelig var de to ansatte i bedriften. 
Terje og Stig Arvid. Etter andre driftsår 
hadde de en stabil økonomi og begynte 
å se seg om etter fl ere folk. Dermed har 
de gått fra 1,7 mill. i årlig omsetning til nå 
i dag  hvor de kan se tilbake på 8 mill. fra 
siste driftsår. De ble forøvrig også kåret som 
Gassellevinner i 2017 av avisen Dagens 
Næringsliv. 
- Nå er vi foreløpig 4 heltids ansatte og en 
deltidsansatt økonimiansvarlig, sier Terje 
med et lurt glimt i øyet. Ingen tvil om at de 
skal vokse mer. 
- Vi er godt rustet til å følge med på utvik-
lingen og satsningene i vårt nedslagsfelt. Vi 

kan skilte med mange års erfaring fra låses-
medyrket, samt svennebrev som låsesmed 
og fagbrev i elektro, sier han videre. 
- Vårt hovedfokus er god service, respons-
tid, konkurransedyktige priser og god fag-
lig utførelse av oppdrag, avslutter Kristen-
sen i spissen for de fi re gutta på tur som tok 
turen til Lillehammer nå i januar. 
Locktech ble forøvrig tatt opp som 
NL-medlem i 2016 og Stig Arvid er person-
lig medlem.

Store avstander er ingen hindring

Gu� a på tur
…vokser i nord

FIRMAPROFIL
LOCKTECH

Gasellebedrift  2017: Her er beviset på kåringen fra DN. 
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Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

www.boyesen-munthe.no

J L U

B&M RUSTFRIE BESLAG

Rustfrie dørvridere i 400-serien m/faste runde vriderskilt, 500-serien m/tap-connect uten skilt
Rustfrie dørvridere i 400- og 500-serien kan leveres i 16 og 19 mm og i J-, L- eller U-design

  
  

520 serien runde skilt, Ø52mm,  til 400- og 500 -serien

530/540/550-serien langskilt for store lås, smålås og smalpro�l lås  

Pictogram (andre symboler på forespørsel)

Dørstoppere

Håndtak B&M rustfritt beslag leveres som 
standard i AISI 304 med matt-
børstet over�ate. På forespørsel 
kan prosjektordre leveres med 
messing matt eller polert 
over�ate eller andre farver (PVD). 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LANG REISE:  Her er omtrent hele arbeidsstokken fotografert under Låsesmedtreff et 
på Lillehammer i januar. Fra venstre: Terje Jensen, Tom-Vidar Nordgård, Stig Arvid 
Kristensen og Jon-Erik Iversen. 

PÅ JOBB: Montør Terje på safeåpning hos en kunde.

MONTASJE: Montør Tom Vidar monterer så lås og beslag.
GUTTA SAMLET I NORD: Lærling Jon-Vidar, Montør Tom Vidar, Montør Terje og 
Daglig leder Stig Arvid. 
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                  Profsafe Norge AS   Karenslyst Allé 8B, 3 trapper 0278 Oslo   Tlf. 23 960290   info                  Profsafe Norge AS   Karenslyst Allé 8B, 3 trapper 0278 Oslo   Tlf. 23 960290   info@profsafe.no  www.profsafe.no

FG-godkjente nøkkelskapFG-godkjente nøkkelskap
verdi beskyttelse skapverdi beskyttelse skap

sikkerhetsskapsikkerhetsskap

välsortert lager i Oslovälsortert lager i Oslo

verdi beskyttelse skapverdi beskyttelse skap

sikkerhetsskapsikkerhetsskap

Sikkerheten først.

                  Profsafe Norge AS   Karenslyst Allé 8B, 3 trapper 0278 Oslo   Tlf. 23 960290   info                  Profsafe Norge AS   Karenslyst Allé 8B, 3 trapper 0278 Oslo   Tlf. 23 960290   info                  Profsafe Norge AS   Karenslyst Allé 8B, 3 trapper 0278 Oslo   Tlf. 23 960290   info

Innerdørvrider B279KNS. 
Krom/sort tregrep.
På vår hjemmeside finner du hele 
sortimentet av beslag til ditt hjem.
www.beslagsboden.no

Jubilanter
50 års jubilant

Arne Kjær 
5.januar

Arne Hemer 
22. februar

Svein A Hovde 
25.februar

Ivar Bekkevold 
27.februar

60 års jubilanter
Marion Jensen

NL gratulerer så mye 
med dagen!

Nye Personlige NL - medlemmer
31. oktober 2017
Snorre Skram

21. november 2017 26. januar 2018

Arne Jakob 
Sinnerud Inge Karlsen

Knut Richard Volden

Truls Sørensen

Andreas Tvete 
Lindgren

Kim Karlsen Per Tore Pedersen

Jim Joar Weggersen

Thomas Helland

Nytt fi rmamedlem fra januar 2018
Bodø Sikkerhet & Lås AS

Personlig NL medlem 
Fredrik Lysgaard gikk bort 

30.1.2018

28 / 01.2018
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Unocode Pro
Nyhet!

• Ny Unocode for 
å lage nøkler 
etter kode eller 
kopiere.

• Med rustfrie 
bakker og raskere 
og stillere enn 
noen gang.

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

Nytt fra administrasjonen

24. – 27. januar 2019
23. – 26. januar 2020
 
Sted: Scandic Lillehammer Hotel

Kommende Låsesmedtreff

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

Geir Olsen

Journalist i Låsesmeden

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.

Takk for sist til alle som deltok på 
Låsesmedtreff . Som nevnt foran i bla-
det ble det igjen ny rekord med hele 
530 deltagere. Som arrangør er det 
selvfølgelig veldig hyggelig når inter-
essen er stor og tilbakemeldingene er 
så positive. Det er mange detaljer som 
skal på plass for å gjennomføre et slikt 
arrangement. Jeg vil gjerne takke alle 
de fl otte instruktørene som stiller opp 
og lærer bort, utstillerne som legger så 
mye tid og ressurser i den årlige utstil-
lingen, hotellet som står på fra morgen til kveld for å tilrettelegge alt for 
oss og til Cardtech for hjelp med adgangskortene. SMS evalueringen på 
kurs og arrangement fungerte fi nt og tilbakemeldingene er veldig nyttige i 
planleggingen av neste års Låsesmedtreff . 

Nå nærmer det seg også årsmøtet i NL i Tønsberg 21.april. Der er det 
ingen økning i antall deltagere, deltakelsen er ganske stabil fra år til år. Vi 
gleder oss til å ønske fl ere av våre nye medlemmer velkommen og dele ut 
diplomer på Årsmøtemiddagen.

I forbindelse med årsmøtet vil vi også presentere den nye opplærlingslog-
gen for lærlinger som vi har fått på plass i samarbeid med NELFO. Det 
har vært en liten testgruppe i gang i vinter og vi gleder oss til alle kan ta 
denne opplæringsloggen i bruk.

I slutten av mai er det igjen tid for ELF Convention. Denne gangen i Porto.  
Dere kan lese mer om det her: www.elf2018.pt/en 
Ønsker dere alle en fi n vår!

Anne Line M. Sagbakken
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Medlemsregister NL
FINNMARK
Locktech AS
Smibakken 8, 9515 ALTA
Tlf.: 401 05 800
www.locktech.no
E-post: post@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.: 976 55 300
E-post: harstad@certego.no
www.certego.no

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

Låsesmeden Tromsø AS
Stakkevollveien 51, 9008 TROMSØ
Tlf.: 45 27 80 00
E-post: post@lastromso.no
www.lastromso.no

Securinord AS
Hans Egedes gt 10, 9405 HARSTAD
Tlf.: 47 92 60 60
E-post: post@securinord.no
www.securinord.no

NORDLAND
Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 NARVIK
Tlf.: 769 48 081
Faks: 769 48 083
E-post: post@hls.no

Nordland Lås & Sikkerhet AS 
avd. Bodø
Jernbaneveien 12, Rønvikleira 
8001 BODØ
Tlf.: 75 54 10 10
E-post: post@nls.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
E-post: post@nls.no
www.nls.no

Bodø Sikkerhet & Lås AS 
Stormyrveien 8, 8008 Bodø 
Telefon: 75 54 40 40 
E-post: post@bsl.as 
www.bsl.as

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

Sikkerhet & Service Verdal AS
Neptunvegen 4C, 7652 VERDAL
Tlf.: 740 73 040
E-post: post@sikkerhet-service.no
www.sikkerhet-service.no

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

SØR–TRØNDELAG
Beslag–Consult A/S
Industriveien 57, 7884 TRONDHEIM
Tlf.: 72 89 67 60
Faks: 72 89 67 61
E-post: fi rmapost@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@
dormakaba.com 

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

MØRE OG ROMSDAL
Låsservice Ålesund AS
Postveien 13, 6018 ÅLESUND
Tlf.: 70 16 10 00
Faks: 70 16 10 91
E-post: fi rmapost@laseservice.no

Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Brusdalsveien 169,
PB 7707, 6022 ÅLESUND
Tlf.: 70158000
Faks: 70158001
E-post: post@morebeslag.no

Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Nordmørsveien 71A,
6517 KRISTIANSUND
Tlf.: 934 15 500
Faks: 71 58 22 10
E-post: 
fi rmapost@norsk-lasservice.no 

Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Fannestrandvn. 55, 6415 MOLDE
Tlf.: 93 41 55 00
Faks: 71 25 17 99
E-post: fi rmapost@norsk-lasservice.no

Norsk Låsservice og Møre Beslag AS
Saunesvegen 10, 6065 ULSTEINVIK
Tlf.: 70 01 51 00
E-post: Ulsteinvik@morebeslag.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

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

Hardanger Glass og Lås
Eitrheimsvegen 146, 5750 ODDA
Tlf.: 99 50 7070
E-post: post@hgl.no

Låssenteret Bergen 
Ytrebygdvegen 11,
5251 SØREIDGREND 
Tlf.: 417 00 100 
E-post: bergen@lassenteret.no
www.lassenteret.no

ROGALAND
Dormakaba
Rennesøygaten 12,
5537 HAUGESUND
Tlf.: 06866 
Faks: 52 75 44 01
Døgnvakt: 975 71 204
E-post: 
butikk.haugesund@dormakaba.com

CERTEGO Stavanger AS
Auglendsmyra 2, 4016 STAVANGER
Tlf.: 51 95 12 80
Faks: 51 95 12 81 elles 
Tlf.: 09145
E-post: post.stavanger@certego.no

CERTEGO Haugesund
Karmsundgata 61,
5531 HAUGESUND
Tlf.: 971 55 300
E-post: haugesund@certego.no

Låssenteret Stavanger 
Forusbeen 80, 4033, STAVANGER 
Tlf.: 417 00 030 
E-post: stavanger@lassenteret.no
www.lassenteret.no 

Marvik 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@dormakaba.com

Dormakaba
Storgt.136, 2615 LILLEHAMMER
Tlf.: 06866, Faks: 61 05 17 01
E-post: 
butikk.lillehammer@dormakaba.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: fi rmapost@lassikring.no

Dormakaba
Grønnegata 83, 2317 HAMAR
Tlf.: 06866/41527720
E-post: fi rmapost@dormakaba.com

OSLO
Access Låsspesialisten AS avd. 
Sandaker
Grefsenveien 9B,0482 OSLO
Tlf.: 2222 8888
E-post:post@22228888.no
www.22228888.no
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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.: 905 55 300
E-post: eiendomssikring@certego.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.: 902 55 300
E-post: tveita@certego.no 
www.certego.no

KeyWest Lås og Sikkerhet
Pilestredet Park 7 PB 7115 St.Olav-
splass, 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

Sikkerhet & Design AS
Sinsenvn. 4, 0572 OSLO
Tlf.: 22 04 07 50
Faks: 22 04 07 97
E-post: post@sogd.no

Oslo Lås & Nøkkelfi x AS
Jens Bjelkesgt. 37, Pb. 2819 
Tøyen , 0608 OSLO
Tlf.: 22 68 15 88
Faks: 22 68 05 25
E-post: post@oslolaas.no

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: fi rma@nordic–security.no

Bygg & Boligsikring AS
Kabelgaten 37E, 0580 OSLO
Tlf.: 22 00 60 10
E-post arild@bbsikring.no
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
Tlf.: 23 30 11 30
E-post: post@sogd.no
www.sogd.no

Låssenteret AS avd. Oslo
Stålfjæra 9, 0975 OSLO
Tlf.: 417 00 010
E-post: oslo@lassenteret.no

Total Sikkerhet AS 
Holbergsplass 3B 
0166, OSLO 
Tlf.: 401 00 000 
E-post: post@totalsikkerhet.as 
www.totalsikkerhet.as

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

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

CERTEGO Asker & Bærum AS 
Billingstadsletta 14,
1396 BILLINGSTAD
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.no

Romerike Låsservice AS
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
Tlf.: 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@bergheimlas.no

Hemer Lås & Dørtelefon AS avd.
Bærum
Skuiveien 40, 1339 VØYENENGA
Tlf.: 67 14 90 90
E-post: post@hemerlas.no
www.hemerlas.no

Dormakaba 
Luhrtoppen 2,1470 LØRENSKOG  
Telefon: 06866
E-post: fi rmapost@dormakaba.com
www.dormakaba.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
Varnaveien 1, 1524 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

Nokas AS 
Hundskinnveien 96, 
1711, SARPSBORG 
Tlf.: 2580 
E-post: teknisk.ostfold@nokas.com 

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: byggsikkerhet@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

Dormakaba
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRAMMEN
Tlf.: 06866, Faks: 32 89 05 60 
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: fi rmapost@dormakaba.com

VESTFOLD
Dormakaba
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf.: 06866, Faks: 33 43 00 35
E-post: 
butikk.sandefjord@dormakaba.com

Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgate 6, 3256 LARVIK
Tlf.: 33 13 93 93,
Faks: 33 13 93 99
E-post: post@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@brann-sikringservice.no 
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@dormakaba.com

Nokas Teknikk Sør AS avd. Telemark
Kjørbekkdalen 12C, 3735 Skien
Tlf.: 33 00 34 80
E-post: post@nokas-sor.no



Alle produkter i Electron- og 
Protonserien bygger på vår 
 patenterte løsning med   A ddOn 
motorenhet – en helt ny  
 sikker løsning for motorlås 
som  opp fyller dagens krav.

dormakaba Norge AS
Hamborggata 21
3018 Drammen
T: 32 20 23 00
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

Electron og Proton
Smart og sikker!

NY

Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer


