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Foreningen Norske Låsesmeder
Stiftet i 1977;  en landsdekkende forening
av godkjente medlemsbedrifter

2

- I forbindelse med låsesmedtreff slippes en ny film,
som er et samarbeidsprosjekt mellom FG og NL og skal 
benyttes til å sette enda mer søkelys på dette og for at NL 
og FG sammen skal sørge for at kravene til utøvelse av 
låsesmedyrket holdes skjerpet. 

I en vårsol som skinner på oss her i Norge, men ligger bak 
tungt dekke av kruttrøyk og branner i Ukraina, vil jeg nære 
et håp om at freden kan feste grepet igjen og at fornuften 
vil rå. Det er menneskelige tragedier som spinner et nett 
av uutslettelige inntrykk rundt alt vi tenker på, og ser på  
nyhetene. Det går også utover import av matvarer og 
varer generelt. Vi kan nok regne med en langt annen 
leveringstid fra våre leverandører i tiden fremover uten at 
de på noen måte får påvirket dette.  

På tross av alt det som skjer, ønsker jeg alt det beste for 
deg og dine og en riktig god påske.

Det var befriende å kunne gjennomføre årets årsmøte  
fysisk med hyggelige kolleger i koselige rammer og fint 
vær på Losby Gods. På vegne av styret vil jeg takke for  
tilliten fra medlemmene som gjenvalgte det sittende  
styret. Jeg vil også takke Anne Line for flott tilrettelagt 
opplegg på årsmøtet og for at styret og NL har klart å  
fungere så bra gjennom to utfordrende pandemi-år.  
 
Vi er inne i en urolig tid med krig i Europa. Dette vil  
påvirke oss på flere måter, som privatpersoner, og  
yrkesutøvere. Trusselsituasjonen generelt er reell på  
mange områder. PST, NSM og E-tjenesten har på hvert  
sitt område og sammen uttalt bekymring om spionasje 
og industrispionasje fra fiendtlige stater. Dette betyr at 
digitale og fysiske inntrengingssperrer blir enda viktigere 
fremover. Vi vil i forbindelse med Låsesmedtreff ha  
dette som tema i et foredrag på messen i Håkonshall.   
Låsesmedtreff på Lillehammer er et unikt bransjetreff og  
i denne tiden vi er inne i nå, er det viktig at vi står  
sammen som bransje, og jobber sammen gjennom NL  
for gode rammevilkår for faget vårt. Det er derfor hyggelig 
at så mange velger å komme til Lillehammer i mai og 
bidra til denne leverandørenes og låsesmedenes smelte-
digel, som er bransjens aller viktigste arena. 

NL har stand på Eliaden i år, der vi håper å treffe mange 
profesjonelle sluttbrukere vi ikke når på andre arenaer.  
Vi vil informere om NL-låsesmeden sin unike rolle i  
sikkerhetsfaget med sine dørmiljøløsninger som ivaretar 
de ønsker og krav som finnes. Der noen ser på dørmiljø 
som et uløselig problem, ser NL-låsesmeden løsbare  
utfordringer som ivaretar kunden.  

ISSN 0804-5054 (trykt utgave)
ISSN 1894-065X (online utgave)



3

LÅSESMEDEN 01 I 2022

VETERANEN I NORD HAR TAKKET AV

LANSERTE DIGITAL LÅSESMED I NORGE

STEPLOCK HAR TATT STEGET TIL GULL

STANG INNFOR LOCKIT

LÅSESMEDTREFF 

BRANSJENYTT

PRODUKTNYTT

MUNTER GJENG PÅ VEI

PRODUKTNYTT

FØRSTEREISGUTT

ÅRSMØTE I NL

NY LÆREPLAN OG OPPDATERT OPPLÆRINGSLOGG

MEDLEMSNYTT

MEDLEMSREGISTER

SIDEInnhold
4 
8

10 
12 
16 
19
22 
23 
25 
30 
32
35
36 
38 



TEKST: GEIR OLSEN

TIDEN VAR INNE
Sønnen Alexander tok over som daglig leder etter studie- 
tiden i England for flere år siden. Perry Ræstad konsentrerte 
seg da mer om prosjektsalg og faglig oppdatering, i tillegg  
til jobben som styreleder. Bedriften ble oppkjøpt av Prosero 
i fjor. Og da var tiden kommet for å takke for seg. 

VEMODIG
- Jeg gikk av da firmaet ble solgt i september i 2021. Jeg 
er 69 år, så det var greit, men vemodig var det jo, forteller 
veteranen.                                                                                                          
- Jeg har arbeidet over 50 år i bransjen og har spesielt gode 
minner fra tiden hos TrioVing og grossisten Wulfsberg AS, 
minnes han. 

YRKESSTOLTHET
Ræstad får de beste skussmål for sin innsats, både i bransjen 
forøvrig og blant de som har hatt med han å gjøre i utdan-
ningssystemet. 
-Jeg jobber med elektrofagene, hvor Låssmedfaget er tillagt, 
og har truffet Ræstad i forbindelse med prøvenemndskurs. 
Jeg la godt merke til den faglige entusiasmen som lyste av 
han. Det er alltid artig å treffe fagfolk med yrkesstolthet, 
forteller rådgiver for Fag- og yrkesopplæring/utdanning hos 
Nordland Fylkeskommune Sten Harald Tennfjord. 
Dette er gjensidig:
- Helt fantastisk å ha et slik opplegg som Nordland fylkes- 
kommune har og har hatt. Dette lover godt for fremtiden for 
faget vår, forteller Perry. I vinter ble det klart at det er Tommy 
Alterskjær - fra samme bedrift som Perry har takket av fra - 
som tar over stafettpinnen og blir ny leder av prøvenemda.

Etter 20 år som leder i prøvenemda og faglig leder ved Nordland Lås & Sikkerhet AS  
i Mo  i Rana har veteranen Perry Ræstad tatt plass i pensjonistenes rekker. 

Veteranen i nord har 

TAKKET AV

4

PENSJONIST
Perry Ræstad (69) har bemerket seg gjennom  
lang fartstid i bransjen i nord, og et brennende  

hjerte for låsesmedfaget. 
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assaabloy.com/no

Sikkerhet fra 60-tallet
 
Det er allment kjent at en rekke bygg har 
gamle låser med utgåtte patenter. Det er 
fremdeles dører med systemer fra 60-tallet, 
og det meste av byggenes låssystemer her i 
landet er ikke-patenterte.  

Husk vår kampanje* på  
nye systemer ut hele 2022!

Retro og nostalgi er én ting, 
sikkerhet er noe helt annet.

* Gjelder for våre lisensierte forhandlere

EN AV DE FØRSTE MESTERE
Perry var en av de 11 første som tok mesterbrevet som 
låsesmed i 1998.
Fra 2002 var han leder i prøvenemda. I en lang periode ledet 
han nemndene i både Nordland, Troms og Finnmark fylke! 
- Etter hvert ble det jo såpass med både svenner og mestere at 
de andre to fylkene tok vare på seg selv, forteller veteranen.  

GODT FORBEREDT
-Det har jo vært noen som har strøket underveis, men vi tok 
lærdom av det, og sørget for at vi forberedte oss litt bedre.  
I samråd med bedriften som meldte opp sin lærling sikret  
vi oss at de var godt nok forberedt til å kunne prøve seg.  
Slik har vi nok unngått mange bomturer, minnes Ræstad.

HØYE KRAV
I sin egen bedrift stilte -og stiller de fortsatt - høye krav til 
både ledelse og ansatte. 
- Hos oss var målsettingen at alle skulle ha svennebrev og 
eller fagbrev. Og vi har hatt stor nytte av kursene til låsesmed-
foreningen. Minst annethvert år har vi hatt som mål at den 
ansatte skulle kurses gjennom dette opplegget. Låsesmed- 
treffene har alltid vært et høydepunkt. Ikke minst med tanke 
på samhold, det sosiale og faglig utveksling, skryter vetera-
nen. Og innrømmer at han vil savne treffene til foreningen.
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STARTET I 2014
Digital Låssmed ble startet i Stockholm i 2014, og lansert  
i resten av Sverige i 2020. 
- Årsaken var at vi så et behov for å kvalitetssikre de-
sign, leveranse og fremfor alt administrasjon av digitale 
låssystemer, fortalte de i pressemeldingen i forbindelse  
med lanseringen. 
Nå ser den norske versjonen - Digital Låsesmed® - dagens lys.  

MANGE FORENKLINGER OG FORDELER
- Blant annet forenkler dette hverdagen for både beboere og 
eiendomseiere. En beboer kan for eksempel kjøpe nøkkel selv 
uten å måtte hente inn rekvisisjon og gå til en låsesmed. Alt 
gjøres direkte på nett i Låsportalen vår, ifølge pressemeldingen. 

IGANG
Fire norske selskaper innenfor konsernet har fått opplæring 
og blitt sertifiserte digitale låsesmeder. Det er Aker Lås  
og Nøkkel AS, Romerike Låsservice AS, Hemer Lås &  
Dørtelefon AS og Asker Lås AS.

- Vi er glade for at våre første norske bedrifter nå er sertifi-
sert som digitale låsesmeder, og kan hjelpe kundene sine 
på reisen mot en digital låsteknologi. Kundene våre synes at 
Låsportalen er smart og enkel i bruk, og de føler seg godt ivare-
tatt under det Digitale Låsesmed-konseptet, forteller Andreas 
Setting som er landssjef for Prosero Security Group i Norge.

ENKLERE FOR KUNDENE
En av de fire Prosero-bedriftene i Norge er altså Hemer  
Lås & Dørtelefon AS. 
De føler seg helt sikre på at denne digitaliseringen gjør at 
kundene får det enklere.
- Vi er glade for å bli sertifisert som Digital Låsesmed slik 
at vi kan tilby kundene våre en enklere digital hverdag med 
nøkkelhåndtering, forteller Truls Palm Iversen som er  
Konsulent i Hemer Lås & Dørtelefon AS. 

BEDRER DE DIGITALE RUTINER
Det er låsportalen man først og fremst presenterer ut til 
kundene. Men i bedriften krever det at man har fokus på de 
digitale rutinene. Romerike Låsservice mener de har god 
kontroll på dette.  

Før jul ble Prosero Digital Access lansert her til lands. 

DIGITAL LÅSESMED 
Tilpasset både nåværende og fremtidige  

krav til digitalisering.

Lanserte 

DIGITAL LÅSESMED
i Norge
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1] APP: Cathrine Pfeuti og Arne Jacob Sinnerud er to av fem hos Romerike Låsservice AS som er med i innovasjonsgruppen med fokus på 
implementering av Digital Låsesmed i bedriften.  2] IGANG: Over døren i lokalene henger denne kommunikasjonsenheten som vitner om de 
nye digitale løsningene.  3] IGANG: Sonny Welin hos Aker Lås forteller at noen av deres kunder så vidt er i gang.
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DETTE ER DIGITAL LÅSESMED 
For at den digitale låseteknologien skal komme til sin rett og være optimalt utformet basert på hvert unike kundebehov, 
er det utviklet en kvalitetsstandard. Med høy kompetanse innen digitale låssystemer er erfaring, kundekrav, arbeids- 
prosesser og drift og igangsettings rutiner utviklet og samlet under merkevaren Digital Låsesmed. Det registrerte  
varemerket gir en kvalitetsgaranti for komplett digital låsleveranse. 

HVORFOR DIGITAL LÅSESMED®?
Digital Låsesmed er en profesjonell låsesmed som ser helheten i digitaliseringen. Det digitale lås- og adgangssystemet 
leveres etter en kvalitetssikret prosess, sammen med nettplattformen Låsportalen, hvor all dokumentasjon og nøkkel- og 
autorisasjonshåndtering er tilgjengelig. Med en Digital Låsesmed® får man en fremtidssikker løsning og en partner som 
er med hele veien, også i administrasjonen i etterkant.

-Dette går vi for! Vi har jo allerede en mer eller mindre  
egen svakstrøms avdeling med montører som for det meste 
jobber med adgangskontroll, innbruddsalarm, kamera- 
overvåkning og generelle digitale løsninger. Dermed har de 
allerede gode rutiner og erfaring på dette feltet. Låsportalen 
drar jo med seg hele bedriften på en måte, og det krever en 
del av oss. Slik sett fremtvinger det våre digitale rutiner, og 
det er bra. Både for oss og kundene, forteller sikkerhets- 
konsulent i Romerike Låsservice AS, Arne Jakob Sinnerud.

SUPERGRUPPE
Romerikingene har nedsatt en “superbruker-gruppe” som 
er i ferd med å bane vei for innføringen. De er godt i gang, 
og i skrivende stund har de en rekke tilbud ute  til vurdering 
hos kunder. 
Denne gruppen består av Cathrine Pfeuti, Stein Spjeldnæs 
fra administrasjon/butikk og av selgere/prosjektlederne er 
det  Pål Even Kløw og Knut Olav Moen - i tillegg til Sinnerud.
- Det viktigste med dette er at vi forenkler kommunikasjo-
nen mellom kundene og oss, da de kan bestille og også se 
avvik i appen blant mye annet.  Digital Låsesmed er et flott 
verktøy og et steg i riktig retning for en bransje som er under 
rask utvikling, avslutter Sinnerud.

INTERESSANT Å SELGE.
Asker Lås hadde flere tilbud ute til vurdering hos kundene 
da Låsesmeden var i kontakt i midten av februar. På davæ-
rende tidspunkt hadde de ikke landet avtaler.
- Men det kommer vi helt sikkert til å gjøre, forteller Petter 
Nilsen som er daglig leder ved Asker-bedriften.
Han har stor tro på de digitale mulighetene og løsningene 
som Digital Låsesmed gir.
- For både oss og kundene er dette veldig interessant. Det 
åpner flere dører for borettslag i og med at det er nøkkelfritt, 
forteller Nilsen.

FØRST UTE
Aker Lås er i gang med kunder som går for de nye digitale 
løsningene som tilbys gjennom Digital Låsesmed. 
-Jeg får vel si et ja på det. Men et svakt ja, sier Sonny Welin 
og forklarer: 
-Vi er jo for så vidt oppe og går med noen kunder. Men 
foreløpig er det ingen som benytter seg av dette fullt og helt, 
forteller Welin. 

2
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For attraktive 
innemiljøer og 
krevende utemiljøer
www.dormakaba.no



9

NYHET

Skann QR-koden for å utforske dormakaba Serie7® og 
Serie8® – to helt nye vrider- og beslagsserier for attraktive 
innemiljøer og krevende utemiljøer. .

dormakaba Serie7® og Serie8® – en ny
generasjon kompromissløs dørbeslag 
dormakaba Serie7® og Serie8® er våre mest holdbare dørbeslag 
noensinne. Da vi utviklet seriene, hadde vi en klar visjon: å møte 
markedets krav, uten noen kompromisser. Resultatet ble stilig 
utformede vridere og beslag for innendørs og utendørs bruk, 
bygget for tøff og hyppig bruk hver dag.
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GOD PLASS
- Her har vi fått et veldig flott showrom som tar imot kunde-
ne på en profesjonell måte. God plass på vårt hovedlager 
som forsyner hele Norge, sikrer kundene raske og pålitelige 
leveranser. Vi har etablert gode og romslige kurslokaler 
som skaper perfekte rammer for kunnskapsdeling, læring 
og sosiale sammenkomster. Et laboratorie med tilhørende 
kontorer gir oss unike muligheter til å tilføre, ikke bare en 
kommersiell, men også en teknisk merverdi. I 2. etasje har vi 
nye moderne administrasjonslokaler, i tillegg til innendørs 
parkering i kjelleren under her, legger han til med et smil.
I løpet av de siste årene har StepLock Norway vokst til ni 
ansatte. 

INNLANDET OG TROMSØ
I takt med utviklingen har StepLock så langt knyttet til  
seg kunnskapsrike selgere både i Innlandet og i nord. 

- Det er riktig. Vi har altså en teknisk selger, Arve Osmark, 
som er stasjonert ut fra Gjøvik og tilsvarende en i Tromsø i 
Stig Kartfjord. Disse er på laget for at vi skal følge opp våre 
kunder på best mulig måte. Vi har kunder over hele landet, 
som for det meste er låsesmeder, forteller Møller og legger 
til at alle låsesmeder nå har god tilgang på STEP produkter 
etter oppstarten i 2018. 
- Så vidt jeg vet er samtlige NL-medlemmer kunder hos oss, 
opplyser Møller. 

TIL GULL
Vi i Låsesmeden synes det er verdt å nevne at StepLock nå 
har tatt steget opp fra sitt sølv-partnerskap i NL til Gull. 
- Som markedsledende innen elektromekanisk låsning 
er det helt naturlig for oss å samarbeide med NL som 
Gull-partner. Vi vil også bli enda mer synlig på messen på 
Lillehammer ved at vi har utvidet vårt messeområde kraftig 
i tråd med statusen på vårt partnerskap, kan Møller fortelle. 

Siden oppstarten i 2018 har det blitt litt av en reise for Steplock Norway. 
Antall medarbeidere har økt betraktelig. De er representert flere steder i landet  

og hovedkontoret i Drammen har nylig flyttet inn i nesten dobbelt så store,  
og ikke minst nyoppussede moderniserte lokaler.

 
- Vi er veldig fornøyde med tingenes tilstand sier daglig leder Anders Møller. 

I NY DRAKT
Her er “hele” StepLock samlet i det  

nye utstillingslokalet. Nesten hele gjengen 
kommer til Lillehammer-treffet i mai.

Fra venstre: Anders Møller, Kenneth Bøhren, Signe Melar,  
Pål Kristoffersen, Arve Osmark, Aksel Pettersen, Stig Kartfjord,  

Tina Andersen. Kjetil Haugan var ikke tilstede da bildet ble tatt.

STEPLOCK
har tatt steget til gull
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ØKT PORTEFØLJE
Mye av grunnen til den solide omsetningsøkningen siden 
oppstarten er nye produkter som moderbedriften i Sverige 
sørger for. 
Siden oppstarten i 2018 har de økt den årlige omsetningen 
fra 40 mill. til 110 mill. Inneværende år forventer de å ende 
på drøyt 125 mill, minst. 
- Noe av vår vekst skyldes nye produkter. Men også at vi over 
tid fokuserer på optimal funksjonalitet og driftssikkerhet. 
Det er kort vei fra våre kunders ønsker til produktingeni-
ørene på fabrikken og hovedkontoret i Sverige. Vi står for 
god kvalitet og vet hva det innebærer. Låsesmedene vet å 
verdsette dette og er med å synliggjøre verdien av pålitelige 
produkter overfor sluttkunden. De vet, som oss, hvilken 
verdi riktig kvalitet har - når det må fungere.

NYTT
- Vi blir mannsterke fra StepLock på Lillehammer-messen. 
Vi vil også vise frem flere nyheter som folket endelig kan  
få se og ta på, lover Møller med henvisning til de utfordrin-
gene som har vært knyttet til pandemien. 

- Vi skal holde kurs og opplæring i StepLock sin nye motorlås- 
portefølje STEP 550. Men det vil nok også bli fokusert på både 
HPR®-teknikk, samt vår nyervervelse Axessa, forteller Møller. 
For det er ikke bare elektromekanisk lås StepLock vil  
eksponere på Lillehammer. I vinter tok de over eierskapet 
i Axessa. Gjennom oppkjøpet sikret de seg et moderne 
skybasert Plug and Play system med porttelefoner, adgangs-
systemer og informasjonstavler. 

TIL KUNDENS BESTE
- Adgangskontroll blir jo nytt for oss som til nå kun har 
drevet med lås. Men vi har knyttet til oss kompetanse og de 
fine produktene, fortalte Fredrik Stendahl i moderselskapet 
i Sverige da nyheten ble sluppet. StepLock Access, som er 
det nye navnet på Axessa, vil bli godt eksponert med egne 
eksperter under messen på Lillehammer. 
-Vi har forventninger om at overtakelsen av Axessa og  
implementeringen av dette hos oss skal skape merverdi  
for våre kunder, avslutter Anders Møller. 

sotera.no

Plastkort og tilbehør – bestill online!Sikre identiteter, 
samlet i én skyløsning

FOR MER INFO:    sotera.no

Enkel og sikker bestilling og administrasjon 
av ID- og adgangskort og mobile ID.

Camilla Lorange

Sikkerhetsrådgiver
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1] MESSEMATERIELL: StepLock-leder i Norge, Anders Møller foran noe av materiellet de forbereder før Lillehammer-turen.  2] HOVEDLAGERET 
I NORGE: Lagermedarbeider Tina Andersen tar imot varer på rampen i varemottaket hos StepLock i Drammen.  3]  LYST OG TRIVELIG: Selgerne 
Kenneth Bøhren og Stig Kartfjord på kontoravdelingen i bedriftens andre etasje.
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KONKURRANSE
Tross tøft marked med fremoverlente konkurrenter, er det 
god stemning blant aktørene i Bergen-regionen.
- Vi konkurrerer jo først og fremst om prosjektjobbene, men 
stemningen er god tross et ganske tøft marked, fremholder 
Dirk Hansen som kjapt legger til at de ved siden av pro-
sjektene ser seg som en tradisjonell låsesmedbedrift. -Vi 
tar hånd om både de store og små kundene med like stort 
engasjement, forsikrer han.   
På tampen av fjoråret hadde de ordrereserve på flere titalls 
millioner som de kunne gyve løs på nå i 2022. 

SIKKERHET
Med sine 15 ansatte i Bergen, samt 4 i Haugesund føler  
de seg godt rustet til å levere på øverste hylle. 
- Vi trekker jo gode veksler på vår tilknytning til vår eier-
gruppering Prosero. De er gode å ha i bakhånd, fortsetter 

Dirk Hansen som står i bresjen for karene i hans bedrift som 
i første rekke leverer, monterer og følger opp innen adgangs-
kontroll, kortsystem, kameraovervåking og alarm. 
- Det går bra på tross av korona-frykt. Jeg synes vi har hatt 
en veldig fin utvikling med mye stang inn i det siste, gjentar 
han mens avdelingsleder Christian Hille bekrefter sjefens 
utsagn.
- Det handler selvfølgelig om pris, men kompetanse og 
trygghet i forhold til levering er meget viktige momenter.  
Og sist men ikke minst; Skape gode relasjoner! 
God stemning gjør alt så meget bedre, smiler Hille.  

LÅSESMED I BLODET
Det er verdt å nevne at Raymonds far, Roy Hansen i sin tid 
startet opp Bergen Låsservice AS på tidig 80 tall og holdt det 
gående til 2013, og er nå lykkelig pensjonert.
 
- Jeg har sågar flott attester fra selskaper som Roy Hansen 
startet opp, alt fra Bergen Låsservice som ungdom, dernest 

Lockit AS lokker stadig til seg oppdrag. Blant mye annet har de den seneste tiden  
hatt sin fulle hyre med oppdrag på den nye store idrettsarenaen Åsane Arena  

og nye Fylkesbygget til Vestlandet, for å nevne noe.

STANG INN
FOR LOCKIT

FORLOKKENDE GJENG
Denne gjengen lokker stadig til seg oppdrag for 

Lockit i Bergen. Lockit teller totalt 20 ansatte 
inkludert 4 som er tilknyttet avdelingen i Haugesund. 

Fra venstre: Kristoffer Thers, Kristoffer Rygh,  
Kenneth Mjøs, Chritian Hille, Arve Haugland, Atle Reistad  

og sjefen sjøl Raymond Dirk Hansen
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1] NØKKELBEDRIFT: Kristoffer Rygh i mottagelsen hos Lockit.  2] BEVIS PÅ VEGGEN: Plaketten som er prydet med diverse remedier vitner om 
en tradisjonell låsesemedbedrift.  3] GUTTA BOYZ: Raymond Dirk Hansen og prosjektleder Christian Hille ser positivt på fremtiden, både for 
Lockit og byggebransjen.

LÅSESMEDEN 01 I 2022

FAKTA LOCKIT 
Etablert i 2008. 
20 ansatte. 
Ca. 30 mill. i årlig omsetning. 
 
Totalleverandør av sikkerhetssystemer  
i Bergen – Haugesund og omegn.
De prosjekterer, leverer og monterer; lås og 
beslag, adgangskontroll, ITV, porttelefoni, 
låssystem, tredører, ståldører og aluminiums- 
dører, sikkerhetslåser og dørautomatikk 
samt andre mekaniske og elektroniske  
sikkerhetsprodukter.
Lockit er godkjent som lærebedrift i  
Låsesmedfaget. 
Holder til ved Nesttun utenfor Bergen  
med avd. kontor i Haugesund. 

Låsmesteren AS, hvor jeg gikk fra montør til lager/systemav-
deling før ferden gikk videre til prosjektmarkedet og daglig 
leder for Vest Beslag & Prosjektering AS. Etter en periode i 
Møller Undall AS var det på tide å ta steget ut og starte opp 
for seg selv. Dermed så Lockit AS dagens lys i 2008, forteller 
han.  Og legger til: 
- Det å få muligheten til å gå gradene og være innom alle 
aspekter i en låsesmed bedrift og tilegne seg kunnskap over 
tid, har betydd alt for hvor vi er i dag, smiler Raymond. 

HELDIGITAL
De siste årene har bedriften virkelig gått inn med hud og hår 
for å gjøre arbeidshverdagen enklere ved hjelp av digitale 
verktøy. 
- Dette har vært en suksess fra ende til annen for oss, skryter 
Raymond Dirk Hansen. 
Selv har han vært sentral i utviklingen av det digitale verktøyet 
Probe, som bedriften nå har tatt i bruk til fulle, vi er rett og 
slett papirløse. Både prosjekt, arbeidsordre, timeregistrering 

2 3

1

Vi har hatt mye stang inn på anbudene det siste året, forteller  
eier Raymond Dirk Hansen og smiler tilfreds med tingenes tilstand.  

Det gleder veteranen at karene hans stadig har hendene fulle med arbeid.
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5] HER ER DE: Lockit holder til i Midtunlia Næringsområde på Nesttun utenfor Bergen by med avd. kontor i Haugesund

5

og fraværshåndtering er digitalisert i Probe, og nå venter vi 
i spenning på produktdatabasen som ytterlige vil forenkle 
hverdagen vår.
- Vi var de første som begynte å bruke dette. Nå har vi full 
oversikt til enhver tid, forteller han om produktet som har 
vært utviklet de siste fire-fem årene. 

SALTO SPACE
Når du vil tilpasse sikkerheten på alle dører

Med SALTO SPACE adgangskontroll kan du holde uved-

kommende ute og raskt låse eller åpne dørene eksternt i en 

nødsituasjon. Med et av markedets største utvalg av lesere 

og elektroniske låser i samme system, kan du tilpasse 

sikkerheten til hver dør.

Gjør det enkelt; Utvid gradvis som behovet oppstår, 
ingen oppgraderingskost, ingen ekstra lisenskostnad.

Velg om du vil ha vegglesere, elektroniske sylindere, 
skaplås, hengelås eller dørbladlesere. Online eller offline. 
Integrasjon med tredjepartssystemer. 
Alt fungerer sammen.

Er du klar for en sikker og fremtidssikret løsning?

+47 63 95 40 20
www.saltosystems.no

info.no@saltosystems.com

SVN data-on-card SVN-flex BLUEnet wireless JustIN Mobile

Det er bare én ting som irriterer Dirk Hansen.
- At vi ikke begynte med dette før, avslutter han. 

Velox-serien fra ASSA ABLOY 
er en helt ny standard for låser. 
Den er tilpasset dagens og 
fremtidens krav til funksjoner, 
ytelser og kvalitet. 

Ja, du leste rett. Velox-serien er virkelig tilpasset fremtiden. 
Dette er en meget god løsning som daglås/nattlås i alt fra 
lette innerdører til tunge ytterdører, og kan i tillegg skilte 
med en rask og fleksibel installasjon. Vi kan altså trygt 
påstå at Velox-låsene er klare for fremtiden.

Trygg, tryggere, tryggest  
Hybrid-låsene for fremtiden!

assaabloy.com/no
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Velox-serien fra ASSA ABLOY 
er en helt ny standard for låser. 
Den er tilpasset dagens og 
fremtidens krav til funksjoner, 
ytelser og kvalitet. 

Ja, du leste rett. Velox-serien er virkelig tilpasset fremtiden. 
Dette er en meget god løsning som daglås/nattlås i alt fra 
lette innerdører til tunge ytterdører, og kan i tillegg skilte 
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påstå at Velox-låsene er klare for fremtiden.
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Hybrid-låsene for fremtiden!
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Velkommen inn i 

IDRETTENS STORSTUE

Mye nytt og rekordmange deltagere

Giganthallen på Lillehammer hvor det er kåret både olympiske mestere,  
verdens- og europeiske mestere skal huse årets låsesmedmesse. 

Kurs og forlegning på hotellene blir som før.  

I tillegg blir det fullt opp med kurs hele fredag på Scandic 
Lillehammer Hotel i tillegg til søndag formiddag. Lørdag 
morgen har mange av våre samarbeidspartnere valgt å  
holde kurs før messeåpning - og det med god respons.

UTFORDRINGER
Stadige tilbakefall og endringer i forbindelse med koronapan-
demien har voldt arrangøren en del bry. Derfor er treffet både 
avlyst og flyttet flere ganger, men nå er det endelig klart.
- Det gleder vi oss enormt til, sier Sagbakken. -At vi nå har 
flyttet messen ut av Scandic Lillehammer Hotel er jo en stor 
forandring, men noe vi har veldig tro på blir et godt opplegg 
både for utstillere og deltagere. I og med at messen er flyttet 
får vi blant annet frigjort mer plass til kurs, og festmiddagen 
lørdag kveld vil gå av stabelen på samme måte som under ELF 

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

GOD PLASS OG STEMNING
Lørdag 21. mai blir det både messe og lunsj i Håkons Hall  
på Lillehammer. 
Hallen er en av Norges absolutt største og rommer omkring 
11500 tilskuere. Gulvet måler hele 3500 kvadratmeter, så 
låsesmedmessen har nok av plass å boltre seg på. 
- Med så mye plass og med våre flotte samarbeidspartnere 
kan vi garantere en flott og romslig messe. I tillegg skal det 
også serveres lunsj på samme sted, forteller Anne Line M. 
Sagbakken som har jobbet i lang tid for å få alle brikker  
på plass. 
Siden vi alle er på plass i Håkons Hall lørdag benytter vi 
også muligheten til et felles foredrag lørdag ettermiddag.

LÅSESMEDTREFFET PÅ 
LILLEHAMMER 19 - 22.MAI. 

Hallen har huset en rekke store mesterskap  
samt andre store arrangementer. Nå er det 

Låsesmedenes tur til å møtes i giganthallen. 
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HISTORISKE OMGIVELSER 
Idrettens storstue skal huse årets messe under 
treffet på Lillehammer i mai. Her har Sveriges Tre 
Kronor blitt Olympiske mestere i Ishockey, Norges 
håndballjenter blitt verdensmestere, og Tsjekkia 
ble hockeyverdensmestere i mai 1999. Siden har 
hallen huset en rekke store mesterskap samt 
andre store arrangementer.  Nå er det Låsesme-
denes tur til å møtes i giganthallen. Bildet er fra 
Hockey Classic i 2017 da over 10.000 overvar kam-
pen mellom Lillehammer og Storhamar. 

LÅSESMEDEN 01 I 2022

i 2012, altså i den store hallen på Scandic Lillehammer Hotel, 
der messen har holdt hus inntil i år, forteller hun videre. 

RENE BIRKEN-PÅMELDINGEN
Det er helt tydelig at bransjen har savnet treffet, med både 
kurs, messe og ikke minst sosial omgang. 
- Det var litt av en pågang da påmeldingen åpnet. Det er helt 
klart et arrangement som mange har savnet smiler Sagbakken. 
 Da påmeldingen åpnet i februar tikket det inn over 500 
påmeldinger de første 55 minuttene. 
- Det var litt hektisk ja, men vi har fått alle på plass og  
kan ønske de over 700 påmeldte hjertelig velkommen til 
Lillehammer, smiler Sagbakken videre. 

1] FESTMIDDAG SCANDIC LILLEHAMMER HOTEL: Daglig leder i Foreningen Norske Låsesmeder Anne Line M. Sagbakken gleder seg til å se 
låsesmedene tilbake på Lillehammer. Her er hun i Håkons Hall som skal huse årets messe og lunsj på lørdagen. 

1
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GEZE Slimdrive EMD/EMD-F

For innvendige- og utvendige dører

Kan omstilles fra Lavenergi- til   
automatdrift uten kostnad 

Testet og godkjent på branndører   
opp til EI 120

Med GEZEs slagdørsystemer finner du en  

systemløsning for din bygning, med automa- 

tisk åpning og lukking av en- og to-fløyede 

slagdører. 

GEZE Powerturn

GEZE  SLAGDØRSYSTEMER

Åpner og lukker dører på 
en komfortabel og sikker 
måte, akkurat som du vil 
ha det.

GEZE ECturn

Kompakt, diskret og elegant

Nesten lydløs

Fås også i innfelt variant

For tunge og store dører opp til 600 kg

For innvendige og utvendige dører

Godkjent på branndører

For innvendige dører
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Avinor og dormakaba Norge har signert en rammeavtale 
om levering av en ny generasjon enveissluser til Avinors 
flyplasser rundt om i Norge. Enveis sluser er nødvendig for 
flyplasser da de forhindrer inntrenging av uvedkommende  
i sikkerhetsklarerte områder. Rammeavtalen har en maksi-
mum verdi på NOK 150 millioner i kontraktsperioden.

«Vi er stolte over å ha fått fornyet tillit fra Avinor til å levere 
flere enveis sluser til Norske lufthavner i løpet av de neste 
4 årene med en mulig forlengelse på 2 + 2 år,” sier Bjarte 
Karlsen, Head of Solution Sales i dormakaba. Vi har hatt et 
godt samarbeid i 20 år både innen nybygg og ombygging. 
Teknologien bak enveis slusene er godt utprøvd, og vi har 
installert over 100 sluser på flyplasser bare i Norge. Nå er 
det neste generasjon sluseteknologi som skal leveres i årene 
som kommer.»

«Våre enveis sluser hjelper Avinor til å sikre at personer som 
ikke er sikkerhetsklarert kommer inn på områder de ikke 
skal ha tilgang til. I tillegg sikrer slusene en god flyt,  
slik at passasjerer raskt og trygt kan flyttes mellom anviste BJARTE KARLSEN

GEZE Slimdrive EMD/EMD-F

For innvendige- og utvendige dører

Kan omstilles fra Lavenergi- til   
automatdrift uten kostnad 

Testet og godkjent på branndører   
opp til EI 120

Med GEZEs slagdørsystemer finner du en  

systemløsning for din bygning, med automa- 

tisk åpning og lukking av en- og to-fløyede 

slagdører. 

GEZE Powerturn

GEZE  SLAGDØRSYSTEMER

Åpner og lukker dører på 
en komfortabel og sikker 
måte, akkurat som du vil 
ha det.

GEZE ECturn

Kompakt, diskret og elegant

Nesten lydløs

Fås også i innfelt variant

For tunge og store dører opp til 600 kg

For innvendige og utvendige dører

Godkjent på branndører

For innvendige dører

områder på flyplassen, fortsetter Bjarte. Vi er takknemlige 
for at Avinor har stor tillit til oss, vår kompetanse og våre  
sikkerhetsprodukter, slik at vi kan bidra til å styrke sikker-
heten til både ansatte og reisende på Avinors flyplasser.»

FOR MER INFORMASJON:
BJARTE KARLSEN
Head of Solution sales, dormakaba AS
Telefon: +47 93 00 05 43
E-post: bjarte.karlsen@dormakaba.com

 

Sikkerhet i system fra en fri og uavhengig leverandør     -    www.boyesen-munthe.no

Lås og beslag i sort utførelse på lager! 
Sylindersett FG-godkjent i kl 5

416J i rustfritt stål

Dørvridere for 
lette innvendige dører 

4615 i aluminium 

Ovale sylindere standard og FG-godkjente

Knappvridere,  Sylinderskilt og sylinderhus

Et utvalg av 
500-serien 
vridere og 
skilt i rust-
fritt stål for 
alle typer 
dører
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dormakaba leverer sikkerhetsløsning til Avinors 
flyplasser i Norge
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Sikkerhet i system 
fra en fri og 
uavhengig leverandør

• • 

PATENTSØKT

Boyesen & Munthe AS
Haavard Mar�nsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00

www.boyesen-munthe.no
post@boyesen-munthe.no
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ISEO panikkbeslag leveres med faller, eller Shootbolt, automa�ske bolter, oppe og nede!

Modulære Panikkbeslag
med AntiBakteriell overflate!

Dobbel 
trygghet!  

NB! Løs trykkstang �l 5000-serien lagerføres også i fargene:
Rød RAL 3000   Grønn RAL 6029       Sort RAL 9005          Hvit RAL 9016
Gjør det enklere å oppnå god luminanskontrast mot døren der de�e er ønskelig, eller krav, i forhold �l 
Universell Utforming.

ISEO panikkbeslag kan nå 
bes�lles i fri� valgt RAL-farge 
mot pris�llegg 
og på vilkår 
som listet her:
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HomeSolution fra Stansefabrikken
- et banebrytende systemkasseanlegg

post@stansefabrikken.no  •  tlf: 45 86 59 35  •  postkasse.no

Ta fremtidspraten nå!

Rask montørjobb
med plug and play☑

☑

Skapt for fremtidens 
behov

Home

Låsesmeden 1_2022_210x144_annonse1.indd   1Låsesmeden 1_2022_210x144_annonse1.indd   1 04.03.2022   08:54:4704.03.2022   08:54:47
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Til tross for lang tid med pandemi og mye utsettelser  
så legges ikke kompetanseheving og utdanning på hylla. 
Vi benytter anledningen til å gratulere så mye til Christopher 
Gruben med bestått Meget Godt på sin svenneprøve. 

Kjetil Haugan tiltrådte som salgskonsulent i StepLock 
Norway 1. januar. Kjetil har 5 års erfaring som installatør 
og prosjektleder i låsesmedbransjen. Kjetil har også jobbet 
som testingeniør og tekniker med elektriske og hydrauliske 
komponenter i henholdsvis Siemens Oil & Gas Kongsberg 
og FMC Technologies Kongsberg. Kjetil vil jobbe med salg 
og support og vil tilføre en teknisk og kommersiell merverdi 
overfor alle som er i er i befatning med STEP produkter.

Ny låsesmedsvenn hos Ingeborg Beslag  
& låssystemer AS

StepLock

 CHRISTOPHER GRUBENKJETIL HAUGAN

HomeSolution fra Stansefabrikken
- et banebrytende systemkasseanlegg

post@stansefabrikken.no  •  tlf: 45 86 59 35  •  postkasse.no

Ta fremtidspraten nå!

Rask montørjobb
med plug and play☑

☑

Skapt for fremtidens 
behov

Home
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22

MUNTER GJENG PÅ VEI
Lillehammer er årets høydepunkt

PRODUKTNYTT

OVER 100 LÅSKASSER PÅ LAGER I BUTIKK 

I SINSENVEIEN OG PÅ SKØYEN 

R • BERGERSEN       TEL • 22 04 07 50      WWW • RBERGERSEN • NO

Skapt for å deles...

ASSA ABLOY SHARELOCK™
Én dør – flere åpningsmuligheter

assaabloy.com/no

TRYGG, TRYGGERE, TRYGGEST
Velox Hybridlås finnes i fem varianter, der den mest avanserte er 
godkjent i FG-klasse 3. Det betyr at du kan velge den varianten som 
passer dine behov og forventninger. Selvfølgelig er låsene sertifisert for 
å klare de tøffeste kravene innen brann, innbrudd og rømning.

SKREDDERSØM?
Ingen problem. For den som holder i skrutrekkeren kommer Velox til å 
virke kjent. Velox-låsene bygger på en godt testet plattform. Men det er 
også enkelt å skreddersy løsninger som passer ulike dørmiljøer og den 
funksjonen man trenger.

KRYPTERT KOMMUNIKASJON
Den nye hybridserien kommuniserer digitalt og kryptert med adgangs- 
systemer. Man kan selvfølgelig kjøre låsen analogt om du heller vil det.

RIKTIG SMART
Velox Hybridlåsene er smarte låser. I låsen sitter sensorer i stedet for 
mikrobrytere som gjør både overvåkning og status i realtid mulig. 
Velox Hybridlåser er kompatible med Hi-O™ og forberedt for fram- 
tidens behov, som for eksempel forebyggende vedlikehold.

TÅLER JULING
Velox Hybridlåsene er tilpasset til høyfrekvent bruk. Med andre ord; 
det er låser som holder og som tåler å bli brukt mye.

BÆREKRAFTIG? SELVSAGT!
Velox Hybridlåsene drives av en motor og er meget energieffektive og 
produsert av 100 prosent gjenvinningsbart materiale. Et bra miljøvalg, 
helt enkelt.

Velox-serien fra ASSA ABLOY er en helt ny standard for låser. Den er tilpasset dagens og fremtidens krav til  
funksjoner, ytelser og kvalitet. Ja, du leste rett. Velox-serien er virkelig tilpasset fremtiden. Dette er en meget god 
løsning som daglås/nattlås i alt fra lette innerdører til tunge ytterdører, og kan i tillegg skilte med en rask og  
fleksibel installasjon. Vi kan altså trygt påstå at Velox-låsene er klare for fremtiden.

815C-50 
High

835-50C  
High

Fremtidslåsen leveres av ASSA ABLOY
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MUNTER GJENG PÅ VEI
Lillehammer er årets høydepunkt

NYHETER OG ANSVAR
- Vi kommer med en del nyheter. Både mekaniske og elek-
troniske. I tillegg er det vår tur til å ha ansvar for leverandør-
konkurransen. Og det blir spennende. Vi er veldig glade for 
at dette videreføres, det er jo en flott måte å få deltagerne på 
messen til å orientere seg enda bedre blant alle utstillerne, 
forteller Atle Knudsen. 

14 PÅ VEI
Boyesen & Munthe AS kommer med en betydelig dele- 
gasjon til Lillehammer.
- Vi blir vel minst 14 fra oss, i tillegg til våre gjester.  Vi skal 
blant annet holde leverandørkurs, derfor vil ekspertise 
fra vårt svenske søsterselskap Beslagsgrossisten AB stille 
skarpskodd for å øse av sin kunnskap når det gjelder  
normer og regler for norske byggeprosesser, opplyser  
Knudsen videre.

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

Gjengen hos grossisten Boyesen & Munthe AS ramser opp 
hvorfor treffet på Lillehammer står så høyt i kurs:
- Vi holder kurs for alle våre kunder med våre produkter. 
Lillehammer er det eneste stedet der vi får møte alle våre 
kunder på ett sted, hvor vi samtidig kan være sosiale - og 
ikke minst -få med oss konstruktive tilbakemeldinger.
Og ikke minst har vi messen. Der får vi vist oss frem og 
møter både kunder og konkurrenter i avslappende omgi-
velser, ramser Atle Knudsen opp, mens en fire-fem av hans 
kolleger nikker samtykkende etter hvert som han ramser 
opp alle tingene som gjør at de rett og slett har lengtet veldig 
etter å komme tilbake til det årlige treffet.

Boyesen & Munthe

PRODUKTNYTT
LÅSESMEDEN 01 I 2022

SNART PÅ TUR
Boyesen & Munthe stiller mannsterke med hele  
14 representanter pluss gjester på Lillehammer.  

Her er et knippe samlet i Oslo forleden: 
 

Fra venstre: Knut Mila, Atle Knudsen, Marius Schultz,  
Espen Volan og Lars Erik Stølan.
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SALTO Systems har introdusert EAN13 standardiserte strekkoder 
i produktemballasjen etter forespørsel fra våre partnere og andre 
distributører. EAN-koden er en 13-sifret strekkode som brukes 
internasjonalt for å identifisere hvert produkt. Det internasjonale 
artikkelnummeret (også kjent som europeisk artikkelnummer eller 
EAN) er en standard som beskriver et strekkodesymbologi og numme-
reringssystem som brukes i global handel for å identifisere en spesifikk 
SALTO-produktmodell, i en spesifikk emballasjekonfigurasjon, med et 
unikt identifikasjonsnummer.

Innføringen av EAN-koder vil lette salg og distribusjon av SALTO-produkter på tvers av salgskanaler.

Bruk av EAN-koder på tvers av SALTO-produkter vil hjelpe partnere 
og installatører i identifisering og distribusjon av SALTO-produkter 
og redusere feilmarginen innenfor deres egne kanaler. En av de 
største fordelene med standardisering gjennom produktkoder er å 
ha bedre lagerprosesser og produktsporing. EAN-koden vil tillate 
SALTO og dets partnere å få verdifull informasjon om SALTO-pro-
dukter, og optimalisere lagerstyring, produktinformasjon, drift, eller 
til og med forbedre konkurranseevnen.

PRODUKTNYTT

SALTO Introduserer EANkode 
standard på våre Produktpakninger

Din samarbeidspartner og leverandør av sikkerhetsprodukter

ASSA ABLOY Låsesmed-team
Vi er der for dere!

Hege 
 Breivik

Salgssjef
95 80 93 55

Thomas 
Myrhaug

KAM
97 05 32 62

Espen  
Syverød

KAM
91 34 05 59

Jan Petter 
Nordstrand

KAM
90 01 23 28

André  
Hulthin

KAM
95 43 79 02

André  
Eldor
KAM

48 94 72 29

Åsa  
Smidt
KAM

91 19 87 01

assaabloy.com/no

Erik  
Stølhaug

KAM
94 01 35 02

Gro Røsholm 
Larsen

Innesalg
90 60 35 35

Arild  
Kristiansen

Innesalg
95 82 56 49

Hans Trygve  
Moe Haugen

Innesalg
47 78 05 65

ASSA ABLOY Opening Solutions er norges største 
leverandør av låssystemer, beslag, elektromekanisk 
avlåsning, adgangssystemer, dørautomatikk m.m for 
sikring og styring av dører, porter og vinduer.  
 
Vi ønsker å legge til rette for å jobbe med seriøse aktører 
som brenner for faget og som er opptatt av å levere 
kvalitetsløsninger til sluttkunde.  

Derfor vil vi gjerne jobbe med dere!
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Innføringen av EAN13-koder vil lette salg og distribusjon av  
SALTO-produkter globalt. EAN-koder hjelper deg med å skille én 
SALTO-produktmodell fra andre enkelt og raskt. Disse numrene er 
unike og beskriver egenskapene til produktene via identifikasjons- 
merker. 

DE KAN REPRESENTERE DETALJER SOM:
• Type lås, sylinder, eller lesemodell
• Teknologi kompatibilitet
• Pris, vekt og farge
• Produsent
• Landskode
• Andre produktrelaterte data

EAN13-kodestandardiserte strekkoder vil gradvis bli tatt i bruk  
i hele produktutvalget fra SALTO Systems.

Når det må fungere.

StepLock er markedsledende innen elektromekanisk låsing. 

El-sluttstykke    Solenoidlås    Motorlås    Nødutgangsbeslag

Betyr at låsen kan benyttes elektrisk 
eller mekanisk uavhengig av hverandre. 

250 kg listetrykk
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iLOQ HOME er en utvidelse av det 
digitale låsesystemet iLOQ S5 og 
iLOQ 5-seriens plattform. Det er en 
digital adgangshåndteringsløsning 
som fundamentalt endrer levemåten i 
boligeiendommer. Det får låssystemet 
til å jobbe hardere og smartere for 
deg og for beboerne ved å la de få 
mer kontroll over sine egne nøkler, 
rettigheter, reservasjoner samt 
fjernåpning av hovedinngangsdører.

– Unlocking 
smart living

• Redusert investering: Hoveddøren kan låses 
opp eksternt – du trenger ikke å investere i dyre 
porttelefonløsninger.

• Mindre komplisert infrastruktur: iLOQ HOME 
kan brukes til å reservere og administrere vanlige 
fasiliteter slik som fellesvaskerier, treningsrom etc. 
– du trenger ikke å investere i mange forskjellige 
plattformer.

• Kostnads- og tidsbesparelser: Beboere kan blokkere 
tapte nøkler selv – de kan bestille nye nøkler av 
låsesmeden direkte gjennom iLOQ HOME.

• Forebygging av uautorisert bruk og øke 
sikkerheten: Det finnes oppdatert informasjon om 
alle nøklene som har tilgang til leiligheten iLOQ 
HOME.

• Høyere eiendomsverdi og økt inntjeningspotensial: 
iLOQ HOME reduserer ledighetsraten, reduserer 
driftskostnadene og muliggjør nye inntekter.

• Rask avkastning på investeringen: Alle nye 
funksjoner som utvikles kan raskt integreres i den 
eksisterende iLOQ HOME-plattformen.

• Fornøyde beboere: Med alt de trenger på 
smarttelefonen, har beboerne en enkel og praktisk 
måte å nyte alle fordelene ved deres smarte, sikre og 
bærekraftige bomiljø.

BANEBRYTENDE FUNKSJONER 
for boligselskaper og 
eiendomsforvaltere

www.iLOQ.com
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Noby er utpekt som norsk enedistributør for Grenton Smarthus- 
teknologi. Noby kan dermed tilby Grentons innovative design og 
funksjonalitet på en bred plattform som blant annet omfatter avansert 
styring av lyskilder, enkel og avansert styring av varmesystemer,  
styring av solskjermingssystemer og for eksempel smartstyring av 
hagevannings- og utesystemer. Alt i alt et system også tilrettelagt for 
smart strømsparing. I tillegg kan Grentons smarthussystem integreres 
med Nobys sikkerhetssystemer produsert av Satel og av Jablotron.  
Dette bringer Nobys produktportefølge et stort skritt inn i fremtiden 
både for nærings- og boligsektoren, og selskapet ser frem til å kunne 
bidra med gode, kvalitetsmessige løsninger hvor både smarthus- og 
sikkerhetsaspektet ivaretas.

Noby har inngått eksklusiv  
distribusjonsavtale med Grenton.
Noby kan nå tilby innovativ smarthus-teknologi som, i tillegg til avanserte og banebrytende styringssystemer,  
også kan integreres med utstyr fra to av Nobys hovedprodusenter av sikkerhetssystemer.

Grenton Sp.z o.o. er et smarthus teknologiselskap med sete i Krakow, 
Polen. Selskapet ble etablert i 2011 og har sitt hovedfokus på inno-
vativ design for både utseende, bruk og tekniske løsninger. Se www.
grenton.com for et banebrytende produktutvalg.

Ønsker du mer informasjon eller en introduksjon av Grentons  
produkter og muligheter, vil vi gjerne at du kontakter oss på  
salg@noby.no eller ringer 23031400.

i2open er en norskprodusert berøringsfri døråpner 
med nye unike egenskaper. En helt ny måte å åpne dører på.

Verdensnyhet. Patentert.

Besøk oss på Låsesmedtreff 21. mai 2022
Opplev produktet på hygotech.com

 5 Garantert smittefri 
 5 Brukervennlig
 5 Plasseringsvennlig

 5 Rengjøringsfri
 5 Vedlikeholdsfri
 5 Kompatibel
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HomeSolution fra Stansefabrikken
Perfekt å tilby sammen med adgangskontroll systemet!

 �� HELDIGITAL
    ADMINISTRASJON

• Nøkkelfritt med kort og app

• Enkel montering - plug and play

• Tilgangsdeling via app - tidsbegrenset 
eller permanent

• Alltid oppdaterte skilt og nøkkelkort               
via nettportal homesolution.no

• Tilrettelagt for sending av pakker rett 
fra kassen - 24/7

Home

post@stansefabrikken.no
tlf: 45 86 59 35

postkasse.no/homesolution

Låsesmeden 1_2022 _annonse2_halvside_liggende.indd   1Låsesmeden 1_2022 _annonse2_halvside_liggende.indd   1 04.03.2022   08:48:2304.03.2022   08:48:23

  SALTO NEO
Nå blir dørene smartere

Kompatibel med 

SALTO SPACE Data 

on Card og SALTO 

KS skybasert

Med SALTO Neo Sylinderen kan du utvide ditt 

adgangskontrollsystem med flere dører, og få sikkerhet i hele 

virksomheten din, 24/7. Sylinderen kan installeres på 

standard dører, serverstativer, porter, skap, elektriske 

brytere, skyvedører og mer. Med IP66 beskyttelse klarer den 

tøffe klimaer utendørs.

Alle teknologier finnes allerede i sylinderen. Du kan velge om 

du vil ha den offline, med BLE trådløs online eller om den 

skal fungere som en oppdateringsleser for offline dører. Den 

kan sende rettigheter, logger og advarsler i realtid - uten 

kabling.

Er du klar? Les mer:  saltosystems.no

Digital key - 
BLE /NFC

SVN, SVN-Flex
BLUEnet Wireless

JustIN Mobile

IP66 
beskyttet

+47 63 95 40 20
www.saltosystems.no

info.no@saltosystems.com

PRODUKTNYTT

PRELOAD-SERIEN HAR NÅ OPTIMALISERT PRESTANDA 
MED HPR®-TEKNIKK

El-sluttstykker i Preload-serien har siden lanseringen i 2012 vært 
det selvsagte valget og Norges mest populære el-sluttstykke. Step- 
Lock har nå med erfaring fra hundretusentalls solgte produkter  
tatt serien ytterligere et stort skritt frem med nye Preload HPR®.

El-sluttstykke STEP 40, STEP 90 og STEP 92 Preload har fått oppgra-
dert prestanda på flere områder. Optimaliseringen av produkt- 
serien gir følgende prestanda.
• 250kg listetrykk for en driftssikker funksjon
• 1200kg bruddstyrke
• Forbedret værbeskyttelse
• Fabrikkstestet til 1 500 000 cykler
• Manipulasjonsbeskyttelse

STEP 40, STEP 90 og STEP 92 i Preload-serien har med dens gode 
materialvalg og disse optimaliseringer en prestanda i en egen klasse.

El-sluttstykke er det produktet innen elektrisk låsing som benyttes 
desidert mest i høyfrekvente dører på grunn av de utmerkede egen-
skapene. Dessuten kan alle kabler legges i karm for enklere mon-
tasje. Et el-sluttstykke sammen med en mekanisk lås er skalerbart 
ved at du velger ulike kombinasjoner av el-sluttstykke og mekanisk 

lås for å oppfylle de funksjoner og krav som er i dørmiljøet. Riktig 
el-sluttstykke med riktig mekanisk lås kan således ivareta alt fra de 
enkleste funksjoner til de mest avanserte kravene til dørmiljøet. 
El-sluttstykket, dørlåsen og døren er tilpasset eksakt for det formå-
let som er tiltenkt. Riktig funksjon og høyeste driftssikkerhet uten å 
betale for noe du ikke har behov.

Produktnytt fra StepLock
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HomeSolution fra Stansefabrikken
Perfekt å tilby sammen med adgangskontroll systemet!

 �� HELDIGITAL
    ADMINISTRASJON

• Nøkkelfritt med kort og app

• Enkel montering - plug and play

• Tilgangsdeling via app - tidsbegrenset 
eller permanent

• Alltid oppdaterte skilt og nøkkelkort               
via nettportal homesolution.no

• Tilrettelagt for sending av pakker rett 
fra kassen - 24/7

Home

post@stansefabrikken.no
tlf: 45 86 59 35

postkasse.no/homesolution
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PRODUKTNYTT
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FOR STEP 40/90/48/98 PRELOAD  
OG STEP 90 RELEASE 
• ST4080. Plan stolpe tilpasset for 
 Reynaers ML8.
• ST4127. Plan stolpe tilpasset for 
 Morad AC-62.
• ST4128. Plan stolpe tilpasset for 
 Morad AC-77.
• ST4129. Plan stolpe tilpasset for 
 Morad AC-83.

• ST4863. Ved venstrehengt dør
 For utskifting fra sylinderfalle til vriderfalle.
 Ved høyrehengt dør
 For utskifting fra vriderfalle til sylinderfalle.
 
• ST4864. Ved høyrehengt dør
 For utskifting fra sylinderfalle til vriderfalle.
 Ved venstrehengt dør
 For utskifting fra vriderfalle til sylinderfalle.

StepLock Montasjestolper
NYE MONTASJESTOLPER I SORTIMENTET
Nå har markedets bredeste utvalg av montasjestolper blitt enda bredere. Alt for at du skal kunne skreddersy en perfekt løsning 
for akkurat ditt dørmiljø. Mer informasjon om hvert produkt finner du i stolpeguiden på nettsiden vår.

FOR STEP 60 SILENT 
• ST6627. Plan stolpe tilpasset for 
 Morad AC-62.

• ST6628. Plan stolpe tilpasset for 
 Morad AC-77.

FOR STEP 550 MOTORLÅS 
• ST9014-27. Mekanisk sluttstykke for 
 motorlås Sapa 2086.

FOR STEP 92 PRELOAD OG  
STEP 92 RELEASE 
• ST9627V. Plan stolpe venstre.
 Tilpasset for Morad AC-62.
 
• ST9627H. Plan stolpe høyre.
 Tilpasset for Morad AC-62.
 
• ST9628V. Plan stolpe venstre.
 Tilpasset for Morad AC-77.
 
• ST9628H. Plan stolpe høyre.
 Tilpasset for Morad AC-77.
 
• ST9669V. Plan stolpe venstre.
 Tilpasset for Schüco ADS 80FR.
 
• ST9669H. Plan stolpe høyre.
 Tilpasset for Schüco ADS 80FR.
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TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

ROLIG START
Opsahl mener pandemien også har hatt sine fordeler, tross 
at han i stor grad har vært avskåret fra å møte bransjen 
fysisk.
- He he. Jeg opplever det som et privilegium å få beholde 
helikopterperspektivet i en oppstartsfase. Det har gitt meg 
tid til å jobbe med langsiktige prosesser. Men jeg er svært 
glad for å ha en så kompetent og erfaren gjeng rundt meg.
RCO stiller med alle mann på Lillehammer-treffet - og vel 
så det. 
-Vi kommer med konseptet vårt, og en naturlig forlengel-
se av dette er folka våre, som jeg vet ser veldig frem til å 
møte bransjekollegaer. Nytt av i år er at vi har med oss Easy 
Access på stand. Easy Access ble en del av RCO-gruppen i 
fjor, og leverer biometriske og digitale lås-og sikkerhetsløs-
ninger for privatmarkedet. Selv om vi retter oss mot ulike 
segmenter, mener jeg det er helt naturlig at vi eksponeres 
sammen i en setting som dette.

FOTFESTE I NORD
Midt- og Nord-Norge er viktige markeder for RCO. Og de 
satser bevisst for å styrke fotfestet i denne regionen. 
- Dette er viktige markeder for oss hvor produktene våre  
har fått god mottagelse. Fra juni av vil vi styrke oss ved an-
settelse av Yngve Johansen som selger mot RCO-partnerne  
i disse regionene. 
I tillegg forsterker de innsatsen mot offentlig sektor. Med 
Ola Degerdal som segmentansvarlig for offentlig sektor,  
ønsker vi å oppleves som en god partner inn i dette  
segmentet, forteller Opsahl. 

MULIG AVSLØRING
Det svenskeide konsernet jobber også med neste genera-
sjon software, men Opsahl holder kortene tett til brystet. 
Det er ikke lenger en hemmelighet at neste generasjon 
software er skybasert. Den kommer også til være tilbake-
kompatibel mot dagens produktportefølje.
-Vi gleder oss veldig til at dette skal rulles ut og vi håper 
å kunne gi låsesmedene en liten sniktitt inn i dette under 
messen på Lillehammer, avslutter Opsahl.  

ALLE SKAL MED
Da Låsesmeden var innom RCO ved Lillestrøm  

var det glissent med folk. Kun Runar Log og  
sjefen sjøl. Men på Lillehammer blir minst 

åtte å se på deres messestand. 

FØRSTEREISGUTT
Etter 1 1/2 år i jobben som sjef er Jørgen Opsahl  

hos RCO klar til å møte både kunder og konkurrenter. 
- Endelig skal jeg få møte bransjekollegaer, forteller Opsahl som står i bresjen  

for bedriftens satsing som allerede har gitt fin vekst i Norge. 
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1] ENDELIG TIL LILLEHAMMER: Den nye RCO-sjefen har sittet i sjefsstolen i Norge i 1 1/2 år. Nå ser han frem til å møte bransjen på 
Lillehammer i mai. 

5

LÅSESMEDEN 01 I 2022

250 kg listetrykk

HPR®- Preload-serien har nå 
optimaliserte egenskaper

El-sluttstykke STEP 40, STEP 90 og STEP 92 
Preload har fått oppgraderte egenskaper på 
flere områder:

• 250kg listetrykk for en driftssikker funksjon
• 1200kg bruddstyrke
• Forbedret værbeskyttelse
• Fabrikkstestet til 1 500 000 sykluser
• Manipulasjonsbeskyttelse

Når det må fungere.
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ÅRSMØTE I NL 2022

TEKST: ANNE LINE M. SAGBAKKEN

Lørdag 19.mars var det igjen mulig å samles til et årsmøte 
med fysisk oppmøte. Det var stor stemning blant de drøyt  
30 deltagerne som var til stede.

Vi møttes først til lunsj før den formelle delen av årsmøtet 
startet. Etter selve årsmøtet var det quiz før vi gikk over til 
medlemsmøtet.

Det er et fint fora å utveksle erfaringer i, samt ta opp diverse 
problemstillinger som NL kan jobbe videre med.

Under middagen lørdag kveld var det utdeling av Diplomer 
til tre av våre nye medlemmer. – Det er alltid en hyggelig 
opplevelse.

LANDLIGE OMGIVELSER
I landlige omgivelser på Losby Gods  

fant årets årsmøte i NL sted.

ENDELIG 
kunne vi treffes igjen
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S M A R T  K E Y G A R A G E ™

MØ T  O S S  PÅ
L Å S E SME DT R E F F
abus.no

1] NYE MEDLEMMER: F.v. Styreformann i NL Knut Kildahl står her sammen med NLs nye personlige medlemmer Magne Pedersen,  
Mats Jordskogen, Mattis Larsen, t.h. står leder av Opptaksnemnda, Stein Spjeldnæs..  2] VALGKOMITEEN: Her er Valgkomiteen på plass for å 
registrere de fremmøtte , f.v. Svein A. Hovde, Bjørn Harald Hagen og Rolf Riediger.  3/4] Et lite glimt fra salen.

3 4

1

2

LÅSESMEDEN 01 I 2022
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Ny læreplan og oppdatert  
opplæringslogg
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En veldig sterk hengelås 
(klasse 4) for oval 

sylinder uten dekkplate. 
Bøylehøyde 27mm eller 
50mm. Tilgjengelig med 

avtagbar eller fast bøyle og 
i værbestandig design. 

En ekstra sterk hengelås 
(klasse 5) for oval sylinder 

uten dekkplate. Med 
en beskyttet bøyle for 
maksimal beskyttelse. 

Tilgjengelig med 27 mm 
avtagbar eller fast bøyle og 

i værbestandig design.

848-4 850-5

Köpmangatan 1 
633 56 Eskilstuna
Sverige

+46 (0) 16-125280 
info@anchorlas.se
www.anchorlas.se

    

TEKST: ANNE LINE M. SAGBAKKEN

Nye læreplaner for låsesmedfaget har vært ute på høring,  
de er godkjent og trer i kraft fra august 2022.

Læreplanen ligger også på NL sine hjemmesider.

I forbindelse med ny læreplan blir også den digitale opplærings- 
loggen som vi har tilpasset låsesmedfaget sammen med NELFO  
og som dere kan kjøpe på Elskolen.no, oppdatert.

På Låsesmedtreff i mai vil Åge Lauritzen fra NELFO være tilstede  
på messen i Håkons Hall på NL sin infostand – Der kan dere få  
mer informasjon om den digitale opplæringsloggen og bruken  
av denne. 
Vi planlegger i tillegg for opplæring for de som er ansvarlige for 
lærling i bedrift, på et senere tidspunkt. – Det er et viktig verktøy  
i hverdagen både for lærling, bedrift og opplæringskontor.

FG KURS OG EKSAMEN
På Låsesmedtreff blir det FG kurs med påfølgende digital eksamen 
i uke 21.

Alle deltagere på FG kurs på Låsesmedtreff vil motta en link til  
eksamen, og når eksamen er bestått mottar man kursbevis.

Dere kan lese mer om innholdet i FG eksamen for låsesmeder  
på www.fgsikring.no i FG-301: 3 regler for låsesmeder.

Ny læreplan og oppdatert  
opplæringslogg

Med nytt utdanningsløp for låsesmeden følger også nye læreplaner.

LÅSESMEDEN 01 I 2022
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Nye medlemmer

Minneord Oddvar Andresen

Personlige medlemmer
Erlend Mogård Dørteknikk Midt-Norge AS

Nytt firmamedlem
Dørteknikk Midt-Norge AS
Mifo AS avd Lås og Sikkerhet Molde
Oslo Låsservice AS

Vi ønsker alle våre nye medlemmer velkommen!

50 år I  Bjørnar Næss
 I  Torgeir Evensen 

60 år  I  Kay Harald Stensland
 I  Thorbjørn Næss
 I  Alf Tore Knudsen 
 
 NL gratulerer så mye!

JUBILANT

Han engasjerte seg for å stifte en forening som kunne gjøre 
låsesmedbransjen til en seriøs og lønnsom bransje. Oddvar 
var sekretær i NL fra oppstarten i 1977 til 1997.

Alle som møtte Oddvar fikk møte en meget bestemt mann 
som frontfigur når medlemskap i foreningen var målet.  
Det var ikke for å være vrang at nåløyet syntes trangt, når 
spørsmål og krav til søkeren tilspisset seg. Det var som det  
er i dag for å ivareta det høye ambisjonsnivået som er en 
nødvendighet for å kunne si at medlemmer av NL er av den 
standard og kvalitet som vi reklamerer med. Han har holdt 
seg oppdatert i alle saker som har pågått fra 1977 til hans 
bortgang og vil bli husket godt, spesielt av den eldre garde  
av medlemmer i foreningen. 

På vår hjemmeside finner 
du hele vårt sortiment av 
beslag til ditt hjem.

INNEDØRVRIDER
B290BNS Sort.

www.beslagsboden.no

Han var alltid nøytral til alle grupperinger og enkeltpersoner 
i bransjen og har gjort at alle har et meget seriøst minne om 
det Oddvar utrettet gjennom disse årene.

Alt dette er selvfølgelig behørig notert ned i form av referater  
og korrekt skrevet korrespondanse.

Oddvar ble foreningens første æresmedlem i 1997.
Vi lyser fred over Oddvar Andresens minne.

Knut Kildahl

Oddvar var en av stifterne til Foreningen Norske Låsesmeder og arbeidet den gang i forsikringsbransjen.
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Nytt fra administrasjonen

Dagene er lysere og lengere og endelig har vi kunnet 
gjennomføre et årsmøte med fysisk oppmøte igjen. – Det var 
utrolig koselig å se de drøyt 30 personene som hadde tatt 
turen til Losby Gods 19.mars!

For NL sin del er blant annet fokuset nå på Låsesmedtreff i 
mai – det står det litt mer om foran i bladet. Vi gleder oss 
virkelig til å kunne gjennomføre kurs, messe, sosialt samvær 
og alt som hører Låsesmedtreff til!

For de som ikke har meldt seg på kurs enda er det bare å 
 ta kontakt – det er fremdeles plasser på en del av kursene.
Mange av leverandørene holder kurs lørdag morgen fra  
08.30 – 10.30 – her bør alle som kan, benytte muligheten til  
å delta på kurs før messestart – ta kontakt for påmelding!

Siden Låsesmedtreff 2020 har vi fått flere nye samarbeid-
spartnere, det er: ABUS, Anchor Lås, Hygotech,  Låssenteret 
avd.Flexi Lås og Gitter, Safetron og Servicegruppen

Alle som har meldt seg på Låsesmedtreff vil motta en 
bekreftelse i løpet av april med informasjon det er greit å lese 
gjennom. Vi fortsetter som vanlig med SMS utsendelser 
underveis i arrangementet.

FG og NL lager nå en ny film sammen som skal brukes på FG 
kurs først på Lillehammer i mai - og som også vil bli lagt ut  
på NL hjemmesider når den er klar.

Som det også står litt om foran i bladet vil FG kurset følges 
opp med en digital eksamen i uke 21.

Alle deltagere vil motta en link til eksamen, kursbevis mottas 
etter at eksamen er bestått.

Vi har fått inn en del søknader om medlemskap og vil  
gjennomføre nye opptaksprøver i slutten av april.

Ønsker dere riktig god påske og en strålende fin vår!

Anne Line M. Sagbakken

Ta gjerne kontakt med
både tips og hint om saker til 
vår journalist Geir Olsen: 
E-post 
geir.olsen@go–media.no

Anne Line M. Sagbakken er
vår redaktør. Ta kontakt om 
du har spørsmål eller forslag 
til innhold.
E-post 
post@nl-lasesmed.no

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

Journalist i Låsesmeden

Kommende Låsesmedtreff:
19 - 22. mai 2022 Lillehammer

LÅSESMEDEN 01 I 2022
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MEDLEMSREGISTER NL
TROMS OG FINNMARK
Låssenteret AS Alta
Betongvn. 1
9515 ALTA
Tlf: 417 00 065
E-post: alta@lassenteret.no

CERTEGO Tromsø AS
Tromsøysundveien 16, 
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

Harstad Låsservice AS
Verkstedveien 1A
9406 Harstad
Tlf: 934 77 877
E-post: post@harstadlas.no
www.harstadlas.no

Låssenteret AS Tromsø
Sjølundveien 7, 9016 Tromsø
Tlf: 417 00 055
E-post: tromso@lassenteret.no
www.lassenteret.no

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

Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 Narvik
Tlf: 769 48 081
Faks: 769 48 083
E-post: post@hls.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

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

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

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

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

Bravida Norge AS 
avd. Lås og Sikkerhet Trondheim
Tungasletta 10
7047 Trondheim
Tlf: 73960500
E-post: 
sikkerhet.trondheim@bravida.no

CERTEGO Trondheim AS
Nardovegen 16A 
7032 Trondheim
Tlf: 73 80 65 50
Faks: 73 80 65 70 
E-post: post.trondheim@certego.no

Dørteknikk Midt-Norge AS
Vestre Rosten 85
7075 Tiller
Tlf.: 7290 9990
Epost: post@dtmn

Låssenteret AS Trondheim
Brubakken 4A, 7353 Børsa
Telefon: 417 00 080
E-post: trondheim@lassenteret.no 

Låssenteret AS Trondheim Strinda
Ingvald Ystgaardsveg 23
7047 Trondheim
Telefon: 41700085
E-post: 
trondheim.strinda@lassenteret.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: firmapost@systemsikring.no

MØRE OG ROMSDAL
Låssenteret AS Kristiansund
Nordmørsveien 71A,
6517 KRISTIANSUND N
Tlf: 417 00 070 
E-post: kristiansund@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Låssenteret AS Molde
Fannestrandvegen 55, 6415 MOLDE
Tlf: 417 00 060
E-post: molde@lassenteret.no
www.lassenteret.no

MIFO AS avd. Lås og Sikkerhet 
Molde
Verftsgata 8
6416 Molde
Tlf.: 7125 9160
Epost: post@mifo.no

Låssenteret AS Ulsteinvik
Storehølvegen 21, 6065 ULSTEINVIK
Tlf: 417 00 040
E-post: ulsteinvik@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Låssenteret AS Ålesund
Brusdalsvegen 169, 6011 ÅLESUND
Postboks 7707, 6022 ÅLESUND
Tlf: 417 00 050 
E-post: alesund@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Låsservice Ålesund AS
Postveien 13, 6018 ÅLESUND
Tlf: 70 16 10 00
Faks: 70 16 10 91
E-post: firmapost@laseservice.no

VESTLAND
Låssenteret AS Nordfjordeid
Øyane 4, 6770 Nordfjordeid 
Tlf: 41 00 70 00
E-post: nordfjordeid@lassenteret.no 

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

Dormakaba
Damsgårdsveien 131, 5160 Bergen
Tlf: 06866, Faks: 55 20 74 99 
 Døgnvakt: 913 80 655
E-post: 
butikk.bergen@dormakaba.com

Låssenteret AS HGL
Eitrheimsvegen 146, 5750 ODDA
Tlf: 417 00 095
E-post: odda@lassenteret.no

Heikki Bruvik AS
Fjøsangerveien 213, 5073 BERGEN
Tlf: 962 00 400
E-post: post@heikki-bruvik.no

Lockit AS
Midtunlia 73
5224 Nesttun
Tlf: 55 92 20 80
E-post:post@lockit.no

Låssenteret AS Bergen Åsane
Kollåsen 1, 5116 Ulset
Tlf: 417 00 090
E-post: bergen.nord@lassenteret.no
ww.lassenteret.no

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

ROGALAND
Bjelland Automatic AS
Sjøhagen 2
4016 Stavanger
Bjelland Automatic AS
Støperigaten 34
4014 Stavanger
Tlf: 51 55 51 51
E-post: post@bjellandautomatic.no

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

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

Låssenteret AS Egersund
Gamle Sokendalsveien 36
4372 Egersund
Tlf: 417 00 195
E-post: egersund@lassenteret.no

Låsesmedmester Hveding AS
Soltunveien 1
4050 Sola
Tlf: 51 65 00 00
E-post:post@beh.no

Låssenteret Haugesund
Raglamyrvegen 11
5536 HAUGESUND
Tlf: 417 00 180
E-post: haugesund@lassenteret.no

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

Låssenteret AS Marvik
Kvalebergveien 21,
Postboks 223, 4001 STAVANGER 
Tlf: 417 00 175
E-post: marvik@lassenteret.no

AGDER
Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken, 4993 SUNDEBRU
Tlf: 412 46 264
E-post: w.ingvaldsen@getmail.no

Låssenteret Arendal
Åsbieveien 8, 4848 Arendal
Tlf: 417 00 020
E-post: arendal@lassenteret.no

CERTEGO Kristiansand AS
PB 8163, 4675 KRISTIANSAND
Tlf: 38 11 12 30
Faks: 38 11 12 39
E-post: 
post.kristiansand@certego.no

Låssenteret AS Kristiansand
Vige Havnevei 6
4633 Kristiansand
Tlf: 417 00 190
E-post: kristiansand@lassenteret.no

Norlock AS
Rigedalen 40, 4626 KRISTIANSAND
Tlf: 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
E-post: post@norlock.no

INNLANDET
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

Gjøvik Glasservice AS
Østre Totenveg 128
2815 Gjøvik
Tlf: 61 17 10 20
E-post:
morten.olsen@gjovikglasservice.no

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

Låssenteret Gjøvik
Strandgata 40
2821 GJØVIK
Tlf:417 00 145
E-post: gjovik@lassenteret.no

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
Kongevegen 86
2211 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
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OSLO
Access Låsspesialisten AS 
Grefsenveien 9B,0482 Oslo
Tlf: 2222 8888
E-post: 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

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

CERTEGO AS Oslo Alna 
Strømsvn. 266, 0668 OSLO
Tlf:  09145
E-post: oslo@certego.no
www.certego.no

CERTEGO Oslo AS 
Vitaminveien 1A, 0485 OSLO
Tlf: 09145
E-post: oslo@certego.no

Hemer Lås & Dørtelefon AS
Tåsenveien 28
0853 Oslo
Tlf: 23 05 80 10
E-post: post@hemerlas.no

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

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

Låssenteret Oslo Lindeberg
Jerikoveien 14
1067 Oslo
Tlf:417 00 185
E-post: oslo.lassenteret.no

Låssenteret Oslo Tveita
Tvetenveien 164
0671 Oslo
Tlf: 417 00 160
E-post: oslo.tveita@lassenteret.no

Mortens Låsservice AS
Rugveien 15, 0679 OSLO
Tlf: 908 65 670
E-post: post@mortenslasservice.no

Avarn Security 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@avarnsecurity.no

Oslo Låsservice AS
Smalvollveien 61
0667 Oslo
Tlf: 9054 2222
Epost: post@oslolasservice.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

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

R. Bergersen AS
Trondheimsveien 47, 0560 OSLO
Tlf: 23 30 11 30
E-post: post@sogd.no
www.sogd.no

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

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

VIKEN
Asker Lås AS
Vakåsveien 7
1395 Hvalstad
Tlf: 468 03 020
E-post: kontor@askerlaas.no

B-Lås AS
Osloveien 713
1914 Ytre Enebakk
Tlf: 480 399 18
E-post: post@b-las.no

CERTEGO Asker & Bærum AS 
Billingstadsletta 14,
1396 BILLINGSTAD
Telefon: 66 77 81 00
E-post: post.asker@certego.no

Dormakaba 
Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
Tlf: 06866
E-post: firmapost@dormakaba.com

Låssenteret avd Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tlf.:417 00 044
E-post:Flexi@lassenteret.no

Follo Lås og Glass–sikring AS
Kjeppestadveien 4, 1400 SKI
Tlf: 90 19 95 90
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
E-post: post@karljensen.no

KeyWest Lås og Sikkerhet
Brennaveien 2
1481 Hagan
Tlf: 22 11 22 73
E-post: stig@keywest.no

Lås1 AS
Boecksgate 1
1473 Lørenskog
Tlf: 417 000 00
E-post: post@las1.no

Låsexperten AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Tlf: 900 58 88
E-post: ja@lasexperten.no

Låsekspressen AS
Gislestubben 50, 2040 Kløfta
Tlf: 466 43 211
E-post: post@laasekspressen.no
www.laasekspressen.no 

Låssenteret AS Drammen
Kniveveien 31
3036 Drammen
Tlf: 417 00 155
E-post: drammen@lasseneteret.no

Låssenteret AS Follo
Haugenveien 27
1423 SKI
Tlf: 417 00 120 
E-post: follo@lassenteret.no

Låsservice Trond Andersen AS
Dalveien 77
1391 Vollen
Tlf: 916 65 187
E-post: trond@lastrond.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

Romerike Låsservice AS Kløfta
Gjerdrumsveien 5
2040 Kløfta
Tlf: 63 81 01 01
E-post: post@rlas.as

Låssenteret AS Bærum
Bærumsvn. 473, 1351 RUD
Tlf: 417 00 045
E-post: baerum@lassenteret.no

Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 SARPSBORG
Tlf: 69 15 47 05
Faks: 69 15 47 05
E-post: holmen.las@gmail.com

Lexow Låsservice AS
Varnaveien 1, 1524 MOSS
Tlf: 69 20 60 80
Faks: 69 20 60 81
E-post: post@lexow-las.no

Låssenteret AS Fredrikstad
Trykkeriveien 6, 1653 SELLEBAKK
Tlf: 417 00 140
E-post: fredrikstad@lassenteret.no 

Låssenteret AS Halden
Walkers gate 12, 1771 HALDEN
Tlf: 417 00 150
E-post: halden@lassenteret.no

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

Avarn Security Teknikk AS
Hundskinnveien 96, 
1711, Sarpsborg 
Tlf: 915 02 580 
E-post:
teknisk.ostfold@avarnsecurity.no 

Brann & Låsservice AS
Hønengt. 46, 3513 HØNEFOSS
Tlf: 32 12 45 40 
Faks: 32 12 05 90
E-post: brannoglaas@online.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
Gråterudveien 16
3036 DRAMMEN
Tlf: 06866 
døgnvakt 32202300
E-post: 
firmapost.no@dormakaba.com

Viken Lås og Sikkerhet AS
Hamborggata 21
3018 Drammen
Tlf: 418 67 000
E-post: post@vikenls.no
www.vikenls.no

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

Låssenteret AS Kongsberg
Skolegata 2, 3611 KONGSBERG
Telefon: 417 00 130
E-post: kongsberg@lassenteret.no
www.lassenteret.no

VESTFOLD OG TELEMARK
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

Låssenteret AS Sandefjord
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf: 417 00 135
E-post: sandefjord@lassenteret.no

Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgate 6, 3256 LARVIK
Tlf: 33 13 93 93,
Faks: 33 13 93 99
E-post: post@lasesmeden.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

Låsesmed E. Haugan AS
Storgata 66
3182 Horten
Tlf: 33 09 95 94
E-post: post@laasesmed.no

Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7, 3110 TØNSBERG
Tlf: 33 35 27 37
E-post: 
post@sikkerhetskompaniet.no

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

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

Nokas Teknikk Sør AS avd. Telemark
Rødmyrlia 18, 3735 Skien
Tlf: 33 00 34 80
E-post: post@nokas-sor.no



Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

DORMAKABA – STEPLOCK
BOYESEN & MUNTHE – GEZE – ILOQ

R.BERGERSEN – SALTO – STANSEFABRIKKEN
 

ABUS – ANCHOR LÅS – BFS – CARDTECH
DØRTEKNIKK – ELOK – FIBEX – HYGOTECH

LÅSSENTERET AVD. FLEXI LÅS OG GITTER  - NOBY – PRODIB
PROLOCK – QUALITRONIC – RANDI – RCO – SAFETRON

SERVICEGRUPPEN – SIEDLE – SOTERA SOLUTIONS
TELETEC - URMET – WÜRTH - XLOCK

Møteplassen for  
Låsesmeder og leverandører

Lillehammer 19. – 22.mai  - Låsesmedtreff 2022

Utstillere i Håkons Hall lørdag 21.mai 2022

En helg full av kurs, faglige  
og sosiale opplevelser




