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2/21
Leder
Den norske sommeren er på hell og høstlufta gir litt bedre følelse i år med 
vaksinerte låsesmeder over det ganske land. Vi er fortsatt inne i en pandemi 
og det vil nok ta tid før alt er normalt igjen.

Låsesmedtreff på Lillehammer er flyttet til mai i 2022. Vi håper på det tids-
punktet at vi er over det verste og at vi kan samles i et større antall. Vi trenger 
å møtes snart. Det er behov for oss alle å pleie mer sosial omgang og det 
er spesielt savnet i bransjen vår, der alle er i særklasse sosiale og vant til å 
møtes minst en gang i året. Vi krysser fingrene for at Låsesmedtreff 2022 
kan bli vendepunktet for å komme tilbake til normalen.

Jeg vil på vegne av meg og styret takke medlemmene som ga oss fornyet 
tillit ved gjenvalg av hele det sittende styret under det digitale årsmøtet. Vi 
lover å arbeide for å fremme NL og setter stor pris på at alle de som er med 
i komiteer og utvalg fortsetter den unike jobben de gjør for å utvikle forenin-
gens posisjon i bransjen vår.

Kursene på Kuben har blitt skjøvet på og vi satser på kurs i februar 2022. 
Det settes opp kursplan på hjemmesidene våre i høst og vi håper og tror på 
stor deltakelse her. 

De nye kravene til tetthet i ytterdører går på bekostning av praktisk bruk av 
dørene. Låsesmeden opplever at dørene ikke lar seg låse på grunn av for 
tykke gummilister på dør og karm som påvirker pløsmåttet slik at døra får 
en for trang lukking og låsing. Det er også en utfordring for mindre barn og 
eldre som skal lukke eller låse opp en dør med høye krav til tetthet. Her har 

kravene til tette hus blitt så strenge at resultatet ofte blir at dørene står ulåst 
eller ikke lukket i det hele tatt. Krav til tilgjengelighet er ikke tatt med her, kan 
det virke som. Det er nok ikke intensjonen, men testresultater i et datapro-
gram tar ikke hensyn til praktisk bruk av dørene. Vi må samarbeide med 
dørfabrikkene og se om vi kan påvirke dørleveransene slik at vi unngår at 
gummilistene blir fjernet for å få dørene til å lukke på en grei måte. 

Innbruddsstatistikken er på et relativt lavt nivå, både i private hjem og 
bedrifter. Dette skyldes nok i hovedsak innreiseforbud for mange aktører 
som har stått for mye av anmeldelsene av innbrudd og annen vinnings
kriminalitet i de senere år, men på grunn av smitteverntiltak og digitalisering 
har mye av trusselbildet endret seg til at mye av innbrudd og tyveri skjer i 
det digitale rom. Økt bruk av hjemmekontor har gjort bedrifter særlig utsatt 
for faktura- og direktørbedrageri. Dette er en form for svindel som kan 
brukes til å hente ut penger i tillegg til sensitiv informasjon fra alle som driver 
næring, også låsesmeder. Vær årvåken og nøye med datasikkerhet og vær 
kritisk til fakturakrav som ikke er 100% forståelig. 

Med ønske om en fin høst med høy aktivitet på jobb og i skog og fjell! 

Knut Kildahl

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

INNEDØRVRIDER
B868XKN Hvit.

www.beslagsboden.no

KNUT KILDAHL,
FORMANN
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Sikkerhetskompaniet går i krigen med videosnutter.

med egne reklamefilmer
Skaper blest 

Fotsoldatene i Sikkerhetskompaniet "gønnet 
på" da sjefen ville skape litt ekstra blest. 

Vi ymptet frempå til reklamebyrået om å få 
laget noen korte videosnutter. De tente på 
ideen, og her er vi, smiler eier Stian Borge 
om de korte informasjonsfilmene som viser 
hva de stiller opp med om uhellet er ute.

Borge er fornøyd med tiltaket som har gitt 
bedriften litt ekstra oppmerksomhet. 

KJENDISER
- Det hender folk kjenner igjen gutta våre 
fra filmene, så litt blest har det blitt, forteller 
sjefen.
 
De to videofilmene  med titlene Vranglås 
og Innbrudd - viser i korte trekk hvordan 
Låsesmeden i Tønsberg sentrum respon-
derer og agerer på henvendelser når  uhellet 
er ute.

FILMSTJERNER: Montørene Palli 
Steindorsson og Thomas Riise Nystuen 
har hovedrollene i reklamefilmene som 
arbeidsgiveren har fått laget.

Det er Montørene Palli Steindorsson og 
Thomas Riise Nystuen som gestalter 
 rollene som låsesmeder i fullt firsprang  
på utrykning. Filmene finnes på bedriftens 
hjemmeside. 

MARSJ FREMAD
Det er tydelig at Sikkerhetskompaniet er på 
rask marsj fremad. De har nær doblet 
omsetningen siden 2019. 
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Hva holder hjulene igang? 
- Det går mest i prosjekter. Samt en del av 
de tradisjonelle småjobbene, forteller Borge. 

- Det siste året har vi hatt hendene fulle 
med to leilighetsprosjekter i Tønsberg, og 
ett i Sandefjord. Disse ble etterfulgt av et 
nytt prosjekt i Drammen, som vi holder på 
med nå, forteller Borge om tilgangen på 
jobber.

Dette er Sikkerhets kompaniet i 
Tønsberg: 

•  www.sikkerhetskompaniet.no
•  Daglig leder og eier: Stian Borge
•  Stiftet i 2007
•  8 ansatte 
•   Omsetning 2020: 11,5 mill.  

Nær dobling fra 2019. 
•  Sikkerhetskompaniet leverer og 

monterer alt innen lås og beslag, 
alarm, kamera og dørtelefon og har 
bred kunnskap innen låsesmed-
tjenester og helhetlige sikkerhets-
løsninger til beste for kundene.

SENTRAL BELIGGENHET I TØNSBERG: 
Sikkerhetskompaniet synes godt i bybildet 
i Tønsberg. Her i Slagenveien 7 i Tønsberg 
sentrum har de holdt hus siden 2010.

ALLE PÅ PLASS: Hver 
fredag samles mannskapet 
til felles lunsj etter endt uke. 
Fra venstre: Stian Borge, 
Thomas Riise Nystuen, Didrik 
Havasgaard, Palli Steindorsson, 
Elizabete Ergle, Jahn-Roger 
Solberg og Diderik Cappelene.

MOBILREPARATØR
Borge er svigersønn til tidligere styre
medlem og mangeårig kasserer i foreningen 
Norske Låsesmeder, Finn Jonstang. Det 
var han som i sin tid etablerte Sikkerhets-
kompaniet etter at han solgte Alarm-
kompaniet. De holdt til i de samme  lokalene 
noen år tidligere. Jonstang startet sist-
nevnte firma allerede i 1977. Da Alarm
kompaniet ble overtatt av NOKAS i 2007, 
opphørte driften.

EGENTLIG SLUTT
Lokalene i Tønsberg ble så stående tomme 
frem til 2010 da Jonstang etablerte Sikker-
hetskompaniet, med Stian Borge på laget. 
Svigersønnen leide seg inn for å satse på 
reparasjon av smarttelefoner. I første rekke 
ødelagte iPhone- og Samsung modeller.
Etterhvert gikk Jonstang over i pensjonis-
tenes rekke, og de siste årene er det Stian 
Borge som driver den tradisjonelle låse-
smedbedriften videre med sju ansatte. 
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Nå snakker vi!

• Sikker
• Ingen batterier
• Kostnadseffektiv 
• Enkel og fleksibel
• Installasjon og drift går som en lek
• Passer i både nye og gamle låser
• Digital og mekanisk i skjønn forening med  

dørtelefoni og adgangskontroll

“Kinetisk energi er i fysikken den energi som 
er knyttet til et legemes bevegelse, derav 
ofte kalt for bevegelsesenergi. Formelt 
defineres det som arbeidet nødvendig for å 
akselerere tyngdepunkt til et legeme fra ro 
til en gitt hastighet. Den avhenger derfor av 
legemets masse og dets hastighet.”

-digitalt låssystem med kinetisk energi!

 
- en del av Incedo™ Open,  
vårt nye økosystem for sikkerhet 

 

ASSA ABLOY PULSE
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Via Vika er et av Oslos mest prestisjefylte prosjekter i disse tider. 
 R. Bergersen Sikkerhet & Design ble valgt som lokal leverandør av Låser, dørautomatikk 

og beslag i signalbygget som skal løfte sentrum i hovedstaden ytterligere. 

-Fjær i hatten for oss
Landet prestisjeoppdrag i Oslo

STOLTE
Dette var vel gledelige nyheter da det ble 
avgjort at dere fikk leveransen?

- Ja, rett og slett en skikkelig fjær i hatten 
for oss. Det betyr selvfølgelig mye å bli valgt 
som leverandør til et slik prestisjeprosjekt. 
Bygget skal ose av kvalitet og design, og vi 
tar mål av oss til å levere til gull på alle 
områder der vi involveres, lover Roar 
 Forfang i R.Bergersen Sikkerhet & Design. 

STOR ORDRE
Bedriften skal levere og stå for montasje av 
alt vedrørende låser, dørautomatikk og 
beslag i bygget som rommer 60 000 
 kvadratmeter når det står fiks ferdig i løpet 

av inneværende år. Anbudet beløper seg i 
størrelsesorden 1015 millioner. Bygg
herren har fokusert mye på høyere kvalitet 
og funksjonalitet enn hva som er standard. 

Forfang synes det er veldig bra at det fort-
satt finnes kunder som er villig til å bruke litt 
ekstra penger. Og bekrefter at de skal 
 boltre seg med løsninger langt utenfor 
standard. 

 Det blir noen skreddersydde løsninger. En 
del tilpasninger må til, i tillegg til at vi kan 
briljere litt med flotte produkter i hele farge-
spekteret, forteller Forfang og viser frem en 
fargerik vegg av produkter som er blant de 
som skal pryde praktbygget nede i 

Vika-området. Men det er ikke bare inn-
vendig det blir flott. Byggets plassering 
borger for et nydelig skue. Spesielt fra de 
sydvestvendte øvre etasjer. 

PRAKTFULLT
Tenk hvilken utsikt man får, sier Forfang og 
peker opp mot bygget som reiser seg i 
Vika. Man aner allerede hvilken flott utsikt 
man får utover Aker Brygge, Tjuvholmen, 
Rådhuset med hele kaiområdet - og ikke 
minst det flotte skuet man får utover indre 
Oslofjord. 

Det er Veidekke som står for totalentre-
prisen av bygget som legger beslag på et 
helt kvartal i Vika. 

FJÆR I HATTEN: Via Vika blir betegnet som Oslos 
største prestisjeprosjekt i 2021. R. Bergersen 
Sikkerhet & Design er valgt som hovedleverandør 
på lås og beslag. - Vårt største enkeltprosjekt 
gjennom tidene, forteller Roar Forfang stående 
foran bygget som skal ferdigstilles i løpet av året. 
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R. Bergersen Sikkerhet & Design går egne veier for å lokke til seg,  
og ikke minst synliggjøre hvor attraktivt det er å være låsesmed.

Lokker lærlinger
med egen vri

- Yrket har jo et litt traust stempel på seg. Dette ønsket vi å gjøre 
noe med. Vi vil løfte frem hva yrket faktisk innebærer. Å være 
låsesmed er jo langt mer spennende enn hva mange tror og vi må 
være i forkant og frempå for å rekruttere til yrket. Det er ikke 
bærekraftig å stadig vekk «rappe» låsesmeder fra hverandre innad 
bransjen. Vi vil selv være med å utdanne nye, sier Roar Forfang. 
Han er primus motor for prosjektet og opplever god respons.
 
TOK GREP
For å være sikre på å få frem budskapet, og ikke minst synliggjøre 
budskapet slik at de rette ungdommene fatter interesse for hva  

R. Bergersen Sikkerhet & Design tilbyr, så engasjerte de et 
reklamebyrå til å lage en redaksjonell artikkel, en såkalt Content 
Marketing reportasje, med utgangspunkt i de to lærlingene Marius 
og Ola, som er to av bedriftens sju lærlinger. 

De to karene fremstår som gode ambassadører for yrkesvalget og 
forteller blant annet om varierte arbeidsdager med alt fra «Tante 
Olga» som trenger nye nøkler, til gigantiske forretningsbygg med 
tusenvis av låser. Og masse varierte arbeidsoppgaver, både 
manuelle, teknisk og avanserte elektriske oppdrag, som kanskje 
fenger yngre i større grad. 

PÅ FRIERFERD: Roar Forfang 
i Sikkerhet og Design har tatt 
grep for å kapre flere lærlinger 
til låsesmedutdanningen. 

VIL SETTE FART PÅ REKRUTTERINGEN
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Lokker lærlinger
med egen vri

PÅ JAKT ETTER FOLK: 
Lappen i bakruta 
på montørbilen fra 
Låshuset forteller sitt 
om ståa når det gjelder 
rekruttering i bransjen. 

FRA ARTIKKELEN: Ola og Marius er frontfigurer i reportasjen bedriften har fått 
laget for å lokke til seg nye svenner. 

Artikkelen ble satt ut i livet ved siste årsskifte. I tillegg til at 
artikkelen ligger på deres egen hjemmeside, har de også lagt den 
ut i de fleste SoMekanaler, samt andre relevante nettsteder. 
 
GOD OPPFØLGING
Underveis i det tre år lange lærling løpet får de tidlig prøvd seg for 
alvor. Bedriften stiller med egen mentor for lærlingene. Lærlingene 
kan få servicebil til rådighet allerede etter kort tid i læra. Slik får de 
vist at de er selvstendige.

 Selvsagt under kyndig veiledning fra oss. Å tilby gode lærling-
plasser og skikkelig oppfølging blir høyt prioritert, forteller Roar 
Forfang i bedriften. 

Daglig Leder Raymond Lund er også «intervjuet" i artikkelen og 
forteller at deres bedrift består av mange flinke folk, med alt fra 
erfarne låsesmeder og til serviceledelse og en IT-avdeling kun en 
telefon unna, slik at lærlingene - og øvrige i bedriften - slipper å 
stå alene med utfordringer som måtte oppstå. 
 
SKOLEVESENET SVIKTER
Forfang legger ikke skjul på at de mener at låsesmedyrket blir noe 
stemoderlig behandlet av skolevesenet. 

- Det er for lite fokus på hvilke muligheter en låsesmedutdannelse 
kan by på. I skolevesenet fremstår nesten yrkestittelen som 
traust, gammeldags og lite moderne. 

Men om man behersker de tingene som yrket krever, ligger alt til 
rette for en flott yrkeskarriere på flere måter og med flere 
 muligheter til utvikling og karriereklatring, avslutter Forfang. 

Her er et par steder man kan se artikkelen: www.sogd.no

https://talentmedia.no/stilling ola19ogmarius18stortrivessomlaerlinger 
hos-r-bergersen-vi-skal-bli-lasesmede
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StepLock er markedsledende innen elektromekanisk låsing. 
Funksjonalitet og driftsikkerhet er produkt egenskaper som 
kan være livsviktige i vår bransje og er noe vi aldri går på 
kompromiss med. Vi er stolte av våre produkter og at våre 
holdninger alltid ivaretar vårt motto: Når det må fungere.

www.steplock.no

Skaper trygghet 
med økt driftsikkerhet

Når det må fungere.
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Låsesmedfaget og  
utdanningsløp

ET FAG I UTVIKLING
Foreningen Norske Låsesmeder har siden oppstart jobbet for 
låsesmedfaget og i 1992 ble låsesmedfaget godkjent som eget fag. 

I 1994 ble det tilpasset reform 94.  I 1998 ble det lagt under lov om 
mesterbrev og i 2006 kom Kunnskapsløftet og låsesmedfaget ble 
da et særløpsfag. Det var ett år på skole og tre år i lære før svenne-
brev. Faget lå under TIP/teknikk og industriell produksjon, men 
etter hvert ble det et kryssløp med elektro første år.

FRA OG MED SKOLEÅRET 2020/2021 FIKK LÅSESMEDFAGET NYTT 
UTDANNINGSLØP.
Det ble dannet en komité med utgangspunkt i NL og disse har 
 jobbet for det nye utdanningsløpet hvor låsesmedfaget ble flyttet 
fra utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon, til 
utdanningsprogram for elektrofag, og opplæringsmodellen endret 
fra særløp (1+3) til hovedmodellen for fagopplæring (2+2).

Dette innebærer at elever som ønsker utdanning som låsesmed 
søker til Vg1 elektrofag, videre til programområdet Vg2 automati-
sering og kan tegne lærekontrakt etter 2 år i skole. Etter to års 

læretid avlegges svenneprøve. Samme komité bestående av André 
Eldor, Knut Kildahl og Stig Henrik Klophmann har jobbet med ny 
læreplan i låsesmedfaget, den har vært ute til høring.

OPPLÆRINGSLOGG
I 2018 fikk NL på plass en ny elektronisk opplæringslogg. – Det er 
NELFO v/Elskolen som har utviklet den og NELFO og Foreningen 
Norske Låsesmeder har i samarbeid tilpasset den til låse  - 
smedfaget. Praksisloggen finnes også som app, både for Android 
og for Apple produkter.

Loggen er et veldig godt og viktig hjelpemiddel både for lærling, 
bedrift og opplæringskontorer. Man får en enkel og god oversikt 
over hvilke elementer lærlingen har vært igjennom, tidsbruk pr 
 element, og hva man mangler. Dette kommer opp både som dia-
grammer og tekst.
 

Se mer på NL hjemmesider: 
https://nl-lasesmed.no/lasesmedutdanning/vil-du-bli-lasesmed/
nydigitalopplaeringslogg/ 
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Det ruller og går hos Eiker Låsservice i Hokksund.

Koronaen legger demper på feiringen, men ikke humøret hos den 
livlige låsesmeden i Hokksund. 

 Vi trives som bare det vi, forteller Bjørn Åge Nilsen før han stiger 
til værs i et flott splitthopp. I august er det 40 år siden han startet 
opp Eiker Låsservice hjemme i garasjen på Hokksund. 
 
MANGE MINNER
Bedriften har vært med på litt av hvert opp gjennom årene. Den 
største fjæren i hatten er nok oppdraget med å montere alle låser 
og beslag da Oslo Lufthavn Gardermoen så dagens lys for første 
gang for drøyt 20 år siden.

 Jeg ble litt svett. Det var mye jobb, men vi landet det hele og kom 
vel i havn, forteller Nilsen som innrømmer han skvatt litt da de ble 
tildelt oppdraget. 

Montørene bodde i brakke underveis med det betydelige opp
draget der tusenvis av dører skulle ferdigstilles. 

- Vi har gått på noen smeller med kunder som ikke har klart å gjøre 
opp for seg. Men de helt store brølerne har vi unngått, smiler Nilsen 
som kan telle snaut 43. år i bransjen. 
 

SPREK JUBILANT: Eiker Låsservice og 
Bjørn Åge Nilsen er fortsatt like spreke 
tross anselig alder. I august fyller de 40 år 
etter at Nilsen som 28-åring etablerte seg 
hjemme i garasjen på Hokksund i 1981.

TIDEN HAR FLYDD

SPREK  
40-års jubilant
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PÅ FARTEN: Eier Bjørn Åge 
Nilsen og montør Richard Berg 
i Eiker Låsservice viser stolt 
frem en av de velutrustede 
montørbilene de rår over.

NEDSTENGT OG UTESTENGT
Det har ikke vært til å unngå at pandemien har stukket kjepper i 
hjulene, også hos Eiker Låsservice. Humørfylte Nilsen blir mer 
alvorlig da han minnes de seks ukene med nedstengning på vår-
parten i år. 

- Vi holdt hjulene gang, men det var tungt for både kunder og 
butikk, minnes han. 

Største utfordringen var at mannskapet ikke kom til overalt.  
Aktiviteten måtte justeres litt, og det gikk vel egentlig greit til slutt.  
- Vi har heldigvis nok å gjøre med rehabilitering og service som er 

LANG OG TRO: Bjørn Åge Nilsen 
studerer diplomene på veggen 
som han og hans ansatte har 
hanket inn opp gjennom årene.

TROFAST: Kontor-
medarbeider Tove 
Nedberg har vært med 
i bedriften helt siden 
rundt årtusenskiftet.
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Ikke bildetekst?Ikke bildetekst?

Gjennomføring  
av digitalt FG kurs 

MYE Å FEIRE: Det deles stadig utmerkelser i bedriften. Disse pokalene 
stammer fra sosiale tiltak opp gjennom årene. 

Eiker Låsservice: 

•  Etablert i 1981
•  Totalleverandør innen sikkerhet i sin region av Viken 

fylke. 
•  Eget sikkerhetssenter sentralt i Hokksund som tilbyr 

nøkkelservice, låsesystemer, brannskap, arkivskap, 
skiltgravering, dør- og portautomatikk, brann- og 
rømningsutstyr, adgangskontroll, gitter, ITV kamera og 
videoovervåking.

•  5 ansatte.
•  Årlig omsetning på omkring 67. mill. 
•  Daglig leder og eier Bjørn Åge Nilsen.

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 som opptar oss mest, forteller Bjørn Åge om hvordan de 
 sysselsetter mannskapet, som teller fire, i tillegg til han selv. 
 
GOD PLASS
I 2005 sto eget nybygg klart på det sentrale industriområdet 
 Sundmoen i Hokksund. De dro på litt.

- Vi har meget god plass, forteller Nilsen, og ramser opp alt hva 
låsesmedbedriften har av fasiliteter; som lager, systemavdeling, 
administrasjon og ikke minst en flott stor butikk med stor og god 
parkering rett utenfor.  I tillegg leier vi ut en stor del av bygnings-
massen, legger han til.
 
LITT SKRYT
Eiker Låsservice er totalleverandør innen sikkerhet. Fra Hokksund 
er det korte avstander til flere store tettsteder i regionen. 

 Vi er fryktelig gode innen tyverisikring. Både på alarmer, låser og 
beslag, og tar på oss alle typer oppdrag, forteller Nilsen & co. på 
bedriftens nettsider. 

 -Vi jobber kontinuerlig for å gi kundene den beste servicen, og har 
24timers beredskap på alarm. I samarbeid med lokalt politi
godkjent vaktselskap har de vektere som patruljerer distrikt hele 
døgnet, forteller Nilsen som forøvrig var blant de første som tok 
fagbrev/mesterbrev blant låsesmedene.

Alle diplomene som pryder veggene i butikken bærer preg av 
mange kurs og ditto bevis han og hans ansatte har fått med seg 
opp gjennom årene.  Vi lærer stadig nye ting. Ingen blir utlært i 
denne bransjen, avslutter Nilsen. 
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Ikke bildetekst?Ikke bildetekst?

TEKST ANNE LINE M. SAGBAKKEN

Torsdag 6. mai gjennomførte vi vårt først digitale FG kurs.  
– Kursholder Jan Petter Nordstrand var i studio 29. april og satt klar på 
chat for å svare på eventuelle spørsmål på selve gjennomføringsdagen.

Gjennomføring  
av digitalt FG kurs 

Deltagerne ble ønsket velkommen av Knut Kildahl og Anne Line M. 
Sagbakken samt at Arve Haug fra FG holdt et godt og informativt 
innlegg før selve kurset startet.

Kurset var delt opp i 6 moduler på ca. 30 min hver, 10 minutters 
pause i mellom og en halvtimes lunsj. Etter at kurset var over var 
det eksamen.

Det var nesten 70 deltagere på kurset så det var god oppslutning. 
– Dette er noe vi kommer til å fortsette med, også etter at vi kan 

arrangere FG kurs på Låsesmedtreff igjen. Det er fint å ha mulig
heten til FG kurs med fysisk oppmøte, men viktig å ha en «backup» 
med digitalt kurs i tillegg.

På grunn av FG godkjenningen våre medlemsbedrifter har  gjennom 
sitt medlemskap i NL må faglig ansvarlig i hver bedrift holde seg 
jevnlig oppdatert. – Men kurset er viktig for alle, noe vi så på Låse
smedtreff i 2020 da det var hele 230 deltagere som gjennomførte 
FG kurset i løpet av helgen. 
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Montør-app
Egen app med et ferdig oppsatt installasjonsforløp. Skiltene er klare med 
QR-kode i displayet ved levering, og montøren knytter hver postkasse til 
riktig leilighet ved å scanne koden.  

App til hverdagsbruk
HomeSolution mobilapp lar brukeren åpne postkassen samt gi andre 
tilgang, enten permanent eller i et ønsket tidrom.

Administrasjonsverktøy
HomeSolution portalen brukes til administrasjon av postkasser og skilt i 
bygget, samt administrasjon av tilgang og brukere.

Kortleser
Elatec TWN4, med støtte for RFID, Bluetooth og Mifare.

Lås
24VDC Assa Abloy solenoidelås for åpning av hvert rom

Nøkkelkort
Hvert postkasserom leveres med nøkkelkort.

Byggets adgangskontroll
Kan kobles til eksterne systemer via API (f.eks adgangskontroll).

Skiltmodul
2,9-tommer elektronisk blekk, med elektronikk for oppdatering.
Kompakt postkasser har skilt på utsiden og innsiden av dørene.

H

Last ned brosjyre
www.postkasse.no/homesolution
smart nyhet for smarte postkasser

Ansvarshavende kan
administrere hele anlegget 
i HomeSolution nettportal.

Systemet er forberedt for 
at flere transportører kan få 
tilgang for pakkelevering.

HomeSolution
- den nye generasjon systempostkasser
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TEKST ANNE LINE M.SAGBAKKEN 

Lillehammer  
2022

19. – 22.mai er dato for neste Låsesmed-
treff hvor vi igjen ser frem til å samle med-
lemmer og samarbeidspartnere til kurs og 
messe på Lillehammer.

Vi har mange planer rundt arrangementet 
og ser frem til å informere om dette så snart 
vi har flere detaljer på plass.

Påmelding åpner i januar 2022. – Dato 
kommer.

Vi gleder oss til å se dere på Lillehammer!

LÅSESMEDTREFFFOTO GEIR OLSEN (FRA ELF CONVENTION 2012)
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Formsikkert med høy ytelse
 eller driftssikker klassiker?

Formsikkert med høy ytelse
 eller driftssikker klassiker?

Uansett hvilke krav som stilles 
i dine dørmiljøer, er dørlukkere 
fra dormakaba et trygt valg.

 I vårt produktutvalg finnes det 
løsninger til alle tenkelige dørmiljøer.

Ønsker du å vite mer om vårt brede 
utvalg av dørlukkere? 

Bestill katalogen via QR-koden eller 
besøk www . dormakaba.no

TS 98 XEA 

TS 83
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Berøringsfri åpning er 
god hygienisk løsning 
for sykehus, hotell, 
restaurant, flyplass, 
varehus m.m.

 
AirWaveRTEIRBFIR

MagicSwitchClearWave

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

Berøringsfrie åpningssensorer i utvalg! 

Mikrobølge-
teknologi 

IR-teknologi

Variant for trådløs tilkobing 
og batteridrift kan leveres

Kabeltilkobing
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PRODUKTNYTT

Produktnytt fra Siedle
INNOVASJONSPRIS FOR SMARTE INTERNE TELEFONER
IQs interne telefoner fra Siedle kobler intercomsystemer til smart-
telefonen via en app. Dette fungerer også med eksisterende 
systemer bygget fra og med 1952. Det tyske designrådet har tildelt 
de interne telefonene den tyske innovasjonsprisen 2021.

Med Siedle IQ kan dørkommunikasjon moderniseres og kobles til 
den digitale verdenen. Juryen synes dette er "bemerkelsesverdig i 
alle henseender" og ser på de smarte interne telefonene som "en 
attraktiv og elegant måte å bringe det gamle dørintercomsystemet 
opp til det topp moderne uten mye anstrengelse."

MOBIL DØRKOMMUNIKASJON FOR ALLE
IQs interne telefoner er egnet for Siedlesystemer bygget fra 1952 
og utover. Strukturelle endringer er ikke nødvendige; låsesmeden 
kan enkelt bytte ut den interne telefonen. Etter installasjon av IQ 
kan brukere koble opptil 4 smarttelefoner til IQ.

Siedle-appen imponerer med utmerket taleoverføring og full 
 lydfunksjonalitet. Beboerne kan snakke med besøkende foran 
døren via mobile enheter og åpne de for dem via WLAN eller 
mobilnettverk.

INNOVASJON MED TOPP DESIGN
Utformingen av de innovative IQ-enhetene er basert på Siedles 
interne telefon, som har vunnet flere internasjonale priser. Designet 
fortsetter å imponere: det tyske designrådet ga nylig Siedle IQ den 
tyske designprisen 2021 "Spesiell omtale" i kategorien "Utmerket 
produktdesign".

Smart modernisering: Den interne IQ-telefonen fra Siedle gir døren 
til mobilenheten  selv i eldre eksisterende systemer. For dette har 
det tyske designrådet tildelt produktet den tyske innovasjonsprisen 
2021.
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www.iLOQ.no

Online hengelåser 
uten batterier 
som åpnes med 
mobiltelefonen.   
iLOQ lanserer en helt ny serie med hengelåser 
helt uten batterier hvor din mobiltelefon er 
både nøkkel og strømforsyning. Dette er en 
høysikkerhetsløsning med streng kryptering og 
direkte kommunikasjon med din database. Med 
denne løsningen kan du dele ut mobile nøkler til 
dine ansatte og samarbeidspartnere. Du kan f.eks. 
tildele adgangsrettigheter begrenset til spesielle 
klokkeslett og du har full kontroll på når hengelåsen 
har vært brukt og av hvem. iLOQ S50 hengelåser 
betjenes og strømforsynes med mobiltelefonens 
NFC*.

*Android med 6.0 Marshmallow – eller Apple-telefonbrukere 
med iOS 13 eller nyere (Gjelder iPhone 7 eller nyere)
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Sikkerhet i system fra en fri og uavhengig leverandør     -    www.boyesen-munthe.no

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  
• 

28,5 mm

78 m
m

45 m
m

20,1 mm322 uten mikrobryter

332 med fallekontakt

334 med fallekontakt 
og ankerkontakt

Ny 300-serie elektrisk sluttstykke!

Brannklasse EI120/E120
Listetrykk 80 kg
Holdekraft 1200 kg
Spenning 10-30 V DC
Strømtrekk 50 mA (24V)
Kompakt, 78x20,1x28,5
RST låshus og leppe
CE - EN14846:2008 
Symmetrisk
Tilkobling i begge ender 
For alle S-serie stolper

Alle monteringsstolper i elektropolert rustfritt stål (RST).
Også flere stolpevarianter spesielt tilpasset karmprofiler 
fra JANSEN, SCHÜCO, STÅLPROFIL, WICONA og SAPA.
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PRODUKTNYTT

Produktnytt fra Steplock
Nå har markedets bredeste sortiment av montasjestolper blitt enda 
bredere. Dette for at du skal kunne skreddersy en perfekt løsning 
for nettopp ditt dørmiljø. Ytterligere informasjon om hvert produkt 
finner du i Stolpeguiden på vår webside steplock.no

FOR STEP 40/90/48/98 PRELOAD OG STEP 90 RELEASE 
• ST400313. Vinklet stolpe.
• ST400317. Vinklet stolpe.
• ST4117. Tilpasset for Jansen Janisol 2.
• ST4137. Tilpasset for Aluman. Tilsvarer Robust T37.
• ST4142. Tilpasset for Reynaers CS77.
• ST4165. Tilpasset for Schüco ADS 65 HD.
• ST4167. Tilpasset for Schüco ADS 70 HD.
• ST4168. Tilpasset for Schüco ADS 75 HD.

FOR STEP 92 PRELOAD OG STEP 92 RELEASE 
• ST9617. Tilpasset for Jansen Janisol 2.
• ST9642H. Tilpasset for Reynaers CS77.
• ST9642V. Tilpasset for Reynaers CS77.
• ST9665H. Tilpasset for Schüco ADS 65 HD.
• ST9665V. Tilpasset for Schüco ADS 65 HD.
• ST9667H. Tilpasset for Schüco ADS 70 HD.
• ST9667V. Tilpasset for Schüco ADS 70 HD.

• ST9668H. Tilpasset for Schüco ADS 75 HD.
• ST9668V. Tilpasset for Schüco ADS 75 HD.

FOR STEP 60 SILENT 
• ST6523. Vinklet stolpe.
• ST6539. Vinklet stolpe.
• ST6617. Tilpasset for Jansen Janisol 2.
• ST6642. Tilpasset for Reynaers CS77.
• ST6665. Tilpasset for Schüco ADS 65 HD.
• ST6667. Tilpasset for Schüco ADS 70 HD.
• ST6668. Tilpasset for Schüco ADS 75 HD.

FOR STEP 18 SECURE 
• ST1878A. Plan stolpe venstre for Purso LK78H. 
• ST1878B. Plan stolpe høyre for Purso LK78H. 
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TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Èn NL-messe rakk Urmet å være med på før koronaen rammet. Messedebuten var i januar 
i fjor, rett etter at leverandøren ble samarbeidspartner i Foreningen Norske Låsesmeder. 

Siden har Urmet befestet sin posisjon som leverandør til en stadig større andel av  
NL-medlemmene. Låsemedene er en helt naturlig samarbeidspartner for oss og våre 

produkter, forteller de Presno.

RETT OPP
 Vi økte omsetning og inntjening betydelig i 2020, forteller en 
 sørlandsblid medeier og daglig leder Alex de Presno. Oslo-karen 
startet som elektriker i Nordsjøen og kom så og si seilende inn til 
Urmet for rundt 25 år siden. Som servicetekniker fra 1995 til 2001. 

I 1998 flyttet han til Arendal og i 2001 etablerte han Urmet her til 
lands sammen med en kollega, som nå er pensjonist etter at han 
takket av for ti år siden. I dag eier de Presno 40% av bedriften som 
representerer Urmet både i Norge og Danmark. Den resterende 
eierandelen står Italienske Urmet for. 
 
PORTTELEFONER
Urmets hovedprodukt er porttelefoner. Her er samarbeidet med 
låsesmedene meget viktig da Urmet per i dag kun leverer til 
 detaljister - som låsesmedforretninger - ikke til entreprenører eller 
privatkunder. 

- Låsesmedene er en foretrukket og naturlig partner for oss. Vi 
selger porttelefoner, adgangskontroll og Intercom, og satser mot 

låsesmeder og installatører. Låsesmedene forstår produktene, 
anlegget og installasjonene og innehar samtidig kompetansen som 
skal til for å montere og følge opp til beste for både oss og slutt-
bruker, forteller de Presno begeistret. 
 
ETABLERT I 2001
 Hva var grunnen til at dere startet Urmet?
- Urmet skulle etablere seg her til lands og spurte oss om vi var 
interessert, forteller Alex. 

Siden har det gått slag i slag, og i fjor omsatte de fem ansatte - nå 
er de blitt seks  for over 25 millioner, med pene 2,5 mill. på 
bunnlinja. 

 Vi er veldig fornøyd. Det er gøy å se at våre investeringer, messe-
deltagelser og posisjonering har betalt seg, forteller de Presno  
som i disse dager relanserer splitter nye nettsider samt mye nytt 
markedsmateriell som forhåpentlig skal sørge for å ta de enda et 
steg videre i konkurransen om kundene. 
 

I ARENDAL: 
Hovedkontoret i 
Arendal huser tre av de 
seks ansatte i Urmets 
avdelinger i Norge og 
Danmark. Her er selger 
og teknisk support 
Endre Eftevand og 
Alex de Presno. Selger 
Kenneth Henriksen 
er tredjemann ved 
Sørlandsavdelingen.

Siden har det gått OPPOVER
I 2019 ble Urmet NL-samarbeidspartner
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PÅ STEDET HVIL
Til tross for at medarbeiderne i Urmet er forhindret fra å reise ut til 
kunder og forbindelser, så matcher de tallene fra i fjor. I hvert fall så 
langt i år. 

- Men jeg er spent på utviklingen videre, avslører de Presno. 
Grunnen er selvfølgelig pandemien som så langt  tilsynelatende  
ikke har hatt negativ innvirkning på businessen. 

 Men jeg aner mørke skyer i horisonten. Det kan bli vanskelig å få 
tak ting, som kan føre til at prisene øker og dermed kan aktiviteten 
avta, spår han.

Dette er Urmet: 

• Urmet i Norge og Danmark har 6 ansatte. 
•  Hovekontor i Arendal, med avdeling i Oslo, samt danske 

avdelinger i Århus og København.
•  Avdelingen i Arendal betjenes av servicetekniker  

Endre Eftevand, selger Kenneth Henriksen og adm/
selger Alex De Presno.

•  Oslo er representert ved Ole de Presno (sønn)
•  I Danmark er Jesper og Thomas med fra Århus og 

København med ansvar for teknisk support. 
•  De er leverandør av alle produkter i Urmets portefølje, 

med hovedvekt på porttelefoner, intercom og adgangs-
kontroll. Først og fremst med disse produktene: 

•  Urmet Porttelefon, BUS og IP basert, FDI adgangs-
kontroll og Castel intercomløsninger.

FAMILIEBEDRIFT: 
Ole de Presno styrer 
«butikken» fra Oslo. 

Siden 2017 har Urmets hovedkontor 
holdt til her i Vesterveien på Hisøya 
i Arendal. I tillegg er de representert 
med avdeling på Økern i Oslo, samt 
i Århus og København i Danmark. 

LYSE TIDER: Alex de Presno stortrives med Urmets økende leveranser til 
låsesmedene. Dog aner han nedgang i aktivitet fremover grunnet koronaens 
ettervirkninger i byggebransjen. 
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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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Din samarbeidspartner og leverandør av sikkerhetsprodukter

ASSA ABLOY sitt Låsesmed-team
Vi er der!

Du finner oss på  
vårt Partner Area

...og sånn helt personlig  
- det er bare å ta en prat

Du får kurs i regelverk, 
løsninger og produkter

Vi gir deg avtaler, så du får 
hjelp også i morgen

Vi kan gjerne  
ta et møte

assaabloyopeningsolutions.no

Hege 
 Breivik

Salgssjef
958 09 355

Thomas 
Myrhaug

KAM
970 53 262

Espen  
Syverød

KAM
913 40 559

Jan Petter 
Nordstrand

KAM
900 12 328

André  
Hulthin

KAM
954 37 902

André  
Eldor
KAM

489 47 229

Åsa  
Smidt
KAM

911 98 701

BRANSJENYTT

ASSA ABLOY Opening Solutions 
Norway
ønsker 2 nye Låsesmedbedrifter velkommen som TrioVing Sikker-
hetssenter (TVSS) så langt i 2021. 

Hemer Lås og Dørtelefon i Oslo og Låsservice Ålesund i Ålesund er 
begge solide aktører i bransjen og vi er stolte av å kunne ha de 
med på laget, sier Salgssjef i Låsesmedkanalen Hege Breivik.

ASSA ABLOY opplever stor etterspørsel etter å bli lisensiert på sine
låssystemer også. Før sommeren ble det avholdt et fulltegnet lisen-
sieringskurs, samt at det avholdes enda et lisensieringskurs som er 
fulltegnet i august.

Salgssjef i Låsesmedkanalen Hege Breivik
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BRANSJENYTT

SALTO Systems har lansert en ny hjemmeside som tilbyr detaljert 
produktinformasjon, forbedret bransjespesifikt innhold og dekker 
den nyeste teknologien og elektroniske fremskritt innen SALTOs 
teknologiplattformer og tjenester.

På den nye hjemmesiden har vi fokusert på å skape en besøks-
opplevelse med en strømlinjeformet og moderne design, der funk-
sjonalitet og tilgjengelig dokumentasjon hjelper til å støtte informa-
sjonsbehovet til både eksisterende og potensielle kunder.

"Vi er glade for å avdekke det nye SALTOnettstedet og er sikre på 
at det er i tråd med selskapets bærekraftige visjon om å bli den 
mest teknologisk avanserte leverandøren av adgangskontroll 
 løsninger, for alle slags applikasjoner," sier Borja Ganzarain, 
 Content and marketing SALTO Systems HQ. "Vi har jobbet hardt 
for å oppgradere nettstedet vårt. Målet vårt med det nye nettstedet 
er å gi våre besøkende, kunder, partnere og sluttbrukere et verktøy 
som gir dem all den informasjonen om SALTO de trenger."

På hjemmesiden er informasjon lett tilgjengelig for potensielle 
 kunder og forretnings- og teknologipartnere, slik at de enkelt kan  
få innsikt i SALTOs adgangskontroll løsninger. De blir møtt av 
 personlig og engasjerende innhold om f.eks. skybaserte adgangs-
kontroll løsninger fra SALTO KS-plattformen samt løsninger fra 
SALTO Space, en lokal hosting løsning.
Den nye hjemmesiden for SALTO Systems tilbyr et moderne design 
med innhold som jevnlig oppdateres med nyheter, bloggartikler, 
referanser, lanseringer av nye produkter og mer. Den nye hjemme-
siden tilbyr detaljert produktinformasjon om elektroniske lås og 
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Den virtuelle SALTO MyLockkonfiguratoren er også tilgjengelig på 
den nye hjemmesiden, slik at prosjektører, arkitekter, partnere og 
sluttbrukere individuelt kan konfigurere SALTOs elektroniske låser 
og lage visualiseringer av dem på forskjellige dørtyper og med for-
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GEZE Scandinavia AB avd. Norge har 
blitt GEZE Norge AS
 
GEZE Scandinavia AB har gjennomført en intern omorganisering 
av vår skandinaviske organisasjon.
Som et ledd i denne omorganiseringen har det blitt etablert et nytt 
selvstendig norsk selskap under GEZE Scandinavia AB.
Det betyr at alle aktiviteter fra det nåværende GEZE Scandinavia AB 
avd. Norge, er flyttet til det nyetablerte selskapet GEZE Norge AS. 
Det nye norske selskapet er et 100% eiet datterselskap av GEZE 
Scandinavia AB.
 
Alle avtaler med GEZE Scandinavia AB avd. Norge har blitt 
overtatt av GEZE Norge AS pr. 1. juli 2021.

Navn:     GEZE Norge AS
Organisasjonsnummer:  927 210 606
Bankkonto nummer:   90491009224 
Handelsbanken 
Faktura og besøksadresse: Bølerveien 71, 2020 
Skedsmokorset

Hvis det er spørsmål, kontakt oss på telefon 63 95 72 00 
eller e-post: norge.se@geze.com 

SALTO lanserer en ny og  
forbedret hjemmeside

SALTO SYSTEMS Pressemelding 19/04/2021
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PRODUKTNYTT

Produktnytt fra Boyesen og Munthe
ANTIBAKTERIELLE PRODUKTER I FRITT VALGT RAL-FARGE!
Produkter med gode antibakterielle 
egenskaper er for tiden etterspurt. 
ISEO panikkbeslag leveres med  
en antibakteriell overflate som gir 
aktiv beskyttelse i hele produktets 
levetid.

Dette skjer ved at sølv-ioner sakte frigjøres 
fra lakken i en kontinuerlig prosess og aktivt 
reduserer bakterienivået 99%.

ISEO panikkbeslag er derfor særlig godt 
egnet på offentlige steder og i andre områder 
der hygiene og helsetjenester er grunn
leggende forutsetninger som sykehus, klinik-
ker og behandlingshjem, barnehager, skoler 
og andre krevende miljø.

Nå kan alle ISEO-panikkbeslag leveres i fritt valgt RAL-farge ved 
bestilling av minimum 10 beslag mot et pristillegg pr beslag.

NY BM212 TILGJENGELIG!
BM212 har fått en ny og etterspurt 
 funksjon som er akustisk varsling når 
deksel løftes opp, stopper når deksel 
 slippes på plass. Ny versjon nødåpner 
BM212 erstatter BM219. Som siste versjon 
av BM219 er BM212 for 12 – 24V og har 
reléer som veksler ved tilkobling av drifts-
spenning og veksler tilbake når drifts-
spenning faller. BM212 kan inngå som modul i nødterminal BM227.

NY ROBUST 300-SERIE BRANNGODKJENTE EL. SLUTTSTYKKER 
MED LISTETRYKK
2 modeller erstatter 8 av dagens varianter i 
300serien! De nye modellene er for driftsspenning 
10 – 30V DC. De er symmetriske og kan monteres 
for høyre eller venstre slagretning. Tilkobling i begge 
ender. 

De fungerer med listetrykk inntil 80 kg, har holde-
kraft 1200 kg og er kompakte med mål 78x20,1x28,5 
mm. CEmerket etter EN14846:2008, branngod-
kjent EI120/E120. Låshus og leppe er produsert i 
rustfritt stål og de benyttes i kombinasjon med alle 
eksisterende stolper i S-serien.

322 uten mikrobryter, 332 med 
 fallekontakt og 334 har både falle-
kontakt og ankerkontakt! Det vil si 
mikrobryter som gir signal om låst/
ulåst sluttstykke. Bra funksjon i 
kombinasjon med dørautomatikk.

BM611 UPS FOR GILGEN FD10 OPPGRADERT VERSJON 2021
BM611 UPS har samme utforming 
som GILGEN FD10 slagdørauto-
matikk og monteres som en forlen-
gelse av denne. 2021 modeller har 
nå fått et oppgradert kontrollerkort 
som gir 50% bedre batterikapa
sitet. Ved åpning hvert minutt gir 
den driftsspenning til FD10 i langt 
over 1 time. 

NY BM621 UPS FOR GILGEN FD20 TIL LAGER!
Endelig er etterspurte BM621 klar for levering. Den har samme 
utforming som GILGEN FD20 slagdørautomatikk og monteres 
som en forlengelse av denne. BM621 UPS vil gi GILGEN FD20 
driftsspenning i langt over 1 time under normale driftsforhold. 

NY BERØRINGSFRI SENSOR CLEARWAVE
Hygienisk, berøringsfri åpneknapp for alle typer 
dører med dørautomatikk. Benytter mikrobølge-
teknologi med detekteringsavstand 5 – 40 cm.

Potensialfri relekontakt C/NO/NC (1A/60VDC) 
med bistabil eller pulsfunksjon (1,2s). LED fra 
grønn til blå v/aktivering.

Driftsspenning: 1224VAC, 1230VDC, effektforbruk: 1,4W. Den 
har lav byggehøyde, 20 mm. og ingen bakboks er nødvendig. 

Kapsling hvit plast med IP 55. 

3 forskjellige dekaler medfølger, Hånd, HC og Wave.

ABUS NY KODEHENGELÅS 183AL/45
5 kodehjul gir 100 000 mulige koder som 
er individuelt innstillbar! Bøylen har dobbelt 
låsing og er enkelt utbyttbar på få sekunder 
uten bruk av verktøy – alle bøyler til 83/45 
kan benyttes. Solid hengelåshus i alumi-
nium, kodehjul i rustfritt stål og indre kom-
ponenter laget av korrosjonsbestandige 
materialer.

BRANNTESTING AV LÅS OG BESLAG I 133 MINUTTER!
Boyesen & Munthe har fått utført branntest etter EN15269
5+A1:2016 av lås og beslag ved RISE Research Institutes of 
 Sweden AB i Borås. Disse produktene er testet og holder brann-
klasse EI120/E120: 

• 3065 og 3065/316L låskasser.
•  500serien dørvridere og skilt i 

rustfritt stål.
•  Nye 46640 dørvridere i aluminium 

forniklet matt med returfjær.
•  2237 sylinder med skilt og 

knappvrider. 
• K540 karmoverføring.
• 2001 dørnøkkeltube.
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Antibakterielle produkter i fritt valgt RAL-farge! 
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antibakteriell overflate som gir aktiv 
beskyttelse i hele produktets levetid. 

Dette skjer ved at sølv-ioner sakte frigjøres fra lakken i en kontinuerlig 
prosess og aktivt reduserer bakterienivået 99%. 
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forutsetninger som sykehus, klinikker og behandlingshjem, barnehager, 
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av minimum 10 beslag mot et pristillegg pr beslag. 

Ny BM212 tilgjengelig! 
BM212 har fått en ny og etterspurt funksjon som er akustisk varsling når 
deksel løftes opp, stopper når deksel slippes på plass. Ny versjon 
nødåpner BM212 erstatter BM219. Som siste versjon av BM219 er 
BM212 for 12 – 24V og har reléer som veksler ved tilkobling av 
driftsspenning og veksler tilbake når driftsspenning faller. BM212 kan 
inngå som modul i nødterminal BM227. 

Ny ROBUST 300-serie branngodkjente el. sluttstykker med listetrykk 
2 modeller erstatter 8 av dagens varianter i 300-serien! De nye modellene er for 
driftsspenning 10 – 30V DC. De er symmetriske og kan monteres for høyre eller 
venstre slagretning. Tilkobling i begge ender.  

De fungerer med listetrykk inntil 80 kg, har holdekraft 1200 kg og er kompakte med 
mål 78x20,1x28,5 mm. 

CE-merket etter EN14846:2008, branngodkjent EI120/E120. Låshus og leppe er 
produsert i rustfritt stål og de benyttes i kombinasjon med alle eksisterende stolper 
i S-serien. 

322 uten mikrobryter, 332 med fallekontakt og 334 har både 
fallekontakt og ankerkontakt! Det vil si mikrobryter som gir signal 
om låst/ulåst sluttstykke. Bra funksjon i kombinasjon med 
dørautomatikk. 
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BM611 UPS for GILGEN FD10 oppgradert versjon 2021 
BM611 UPS har samme utforming som GILGEN FD10 slagdørautomatikk og monteres som en 
forlengelse av denne. 2021 modeller har nå fått et oppgradert 
kontrollerkort som gir 50% bedre batterikapasitet.  
Ved åpning hvert minutt gir den driftsspenning til FD10 i langt 
over 1 time.   

Ny BM621 UPS for GILGEN FD20 til lager! 
Endelig er etterspurte BM621 klar for levering. Den har samme 
utforming som GILGEN FD20 slagdørautomatikk og monteres som en forlengelse av denne. BM621 
UPS vil gi GILGEN FD20 driftsspenning i langt over 1 time under normale driftsforhold.   

Ny berøringsfri sensor ClearWave 
Hygienisk, berøringsfri åpneknapp for alle typer dører med dørautomatikk. Benytter 
mikrobølgeteknologi med detekteringsavstand 5 – 40 cm. 

Potensialfri relekontakt C/NO/NC (1A/60VDC) med bi-stabil eller 
pulsfunksjon (1,2s). LED fra grønn til blå v/aktivering. 

Driftsspenning: 12-24VAC, 12-30VDC, effektforbruk: 1,4W. 

Den har lav byggehøyde, 20 mm. og ingen bakboks er nødvendig.  
Kapsling hvit plast med IP 55.  
3 forskjellige dekaler medfølger, Hånd, HC og Wave. 

ABUS ny kodehengelås 183AL/45 
5 kodehjul gir 100 000 mulige koder som er individuelt 
innstillbar! Bøylen har dobbelt låsing og er enkelt utbyttbar på 
få sekunder uten bruk av verktøy – alle bøyler til 83/45 kan 
benyttes. Solid hengelåshus i aluminium, kodehjul i rustfritt stål 
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Branntesting av lås og beslag i 133 minutter! 
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• K540 karmoverføring. 
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RB PRO MELLOMRELÈ
nå tilgjengelig på www.sogd.no

Lite mellomrelè med innebygget likeretter for vekselstrøm 
og 2 potensialfrie utganger. 

R. Bergersen Sikkerhet & Design AS  
Sinsenveien 4, 0572 Oslo • Trondheimsveien 47, 0560 Oslo • Harbitzalleen 19, 0275 Oslo 

post@sogd.no • www.sogd.no • tel. 22 04 07 50

RB PRO MELLOMRELÈ
AC/DC 12/24V DC

•  2 separate potfrie utganger.
•  Statusindikator
•  12V eller 24V
•  18x35x23 mm / H x L x B

art.no 1510689

veil. 395,00 ekskl.mva
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Nytt patent...

System 20
System 20 har en unik konstruksjon med 2 uavhengige
sperreelementer bestående av toppstifter og 3 sidestifter. 
Dette gir gode egenskaper med beskyttelse mot 
manipulasjon og et stort antall kombinasjoner.  
System 20 er utviklet for norske låsesmeder med nytt 
komplett uttak for Distributørnivå. 

Kim Haugen Ravnaas har fått mesterbrevet, han er også blitt med-
eier i Access Låsspesialisten AS. Vi gratulerer!

I CERTEGO er det business as usual hva kommer til å utdanne 
låsesmeder, tross en tid hvor mye annet utsettes grunnet pande-
mien. Hittil i 2021 kan fire av våre medarbeidere smykke seg med 
tittelen Låsesmedsvenn og det er flere som har en kommende 
svenneprøve på trappene. 

I CERTEGO verdsettes fagutdannelsen og innsatsen det krever å 
gjennomføre en svenneprøve, og dette markeres behørig hos oss 
internt. I tillegg er det på sin plass og gi disse medarbeidere en 
 hyllest i Låsesmeden, stolte som vi er av de! 

Gratulerer så mye:
Aleksander Hansen Øverli (Harstad), Thomas Skogly 
 (Harstad), Patrick Sebastian Arntsen (Østfold) og 
Jon Arild Øien (Otta).

Pål Kristoffersen er ansatt som selger i Steplock Norway AS. Pål 
skal i hovedsak jobbe mot sluttbrukere. Pål har fagbrev som tømrer 
og har god erfaring innen tekniske fag med montasje og service.  
I tillegg har Pål 6 års erfaring med salg, blant annet som selger og 
distriktsansvarlig i Orkla og Teijo Norge. 
 
Vi ønsker Pål velkommen i StepLock og til bransjen. Husk at du er 
alltid velkommen til å kontakte Pål og oss andre. Les mer her:  
steplock.no

BRANSJENYTT

Kim Haugen Ravnaas

Patrick S. Arntzen Jon Arild Øien

Aleksander Hansen 
Øverli og Thomas 
Skogly

Pål Kristoffersen

Nye låsesmedsvenner i Certego

Ny Låsesmedmester i Access Låsspesialisten

Ny ansatt i Steplock



30 / 02.2021

Les mer

GEZE Counter® er et system som automatiserer adgangskontrollen 

ved å koble den til dørfunksjonen. Denne systemløsningen fra GEZE 

hjelper butikkene med å holde kontroll over antall kunder i lokalene. 

Så snart butikkens maksimumsantall nås, sørger GEZE Counter® for 

å holde inngangen lukket. Når én eller flere kunder forlater butikken, 

sender systemet beskjed til adgangskontrollfunksjonen om å slippe 

kunder inn i lokalene frem til maksimumsantallet nås på nytt.

Få AU T O M AT I S K  styring av   
antall personer i butikken

GEZE Counter®

Skyvedørs-
systemer

Karusell-
dører

Glas-
systemer

Adgangskontroll  og 
Sikkerhetssystem

Bygnings-
teknologi

Vindues-
teknik

Slagdørs-
systemer

Service og 
vedlikehold
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Når et kapittel lukkes så åpnes et nytt, heter det. Dette passer ganske 
godt når det gjelder Viken Lås og Sikkerhet i Drammen. 

COMEBACK
 på hjørnet

GIR SEG ALDRI: Glenn Elton fikk med seg Odd 
Møller da han grunnla Viken Lås og Sikkerhet 
i 2019. På veggen henger avisoppslaget som 
forteller om herrenes ungdommelige pågangsmot.

KUNNE IKKE LA VÆRE
Da dormakabas nybygg i Drammen sto ferdig i januar 2020, ble 
låsesmedaktiviteten lagt ned på hjørnet i Hamborggata 21. Men 
bare for 2 dager. 

Det gikk nemlig ikke lenge før driftige Glenn Elton og hans gjeng 
var på plass, og i full sving i de samme lokaler. 
 

OPPMUNTRET
Elton hadde fått en del tips og ikke minst forespørsler om han ikke 
kunne tenke seg å gjøre comeback i bransjen etter noen år på 
andre kanter.

Da bransjens nestor, Odd Møller ble med som styreleder og 
 investor i tillegg til en eierandel på 20 prosent, da var saken klar. 
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- Jeg kunne ikke la være, forteller Glenn Elton mens han ser seg 
rundt i butikken, hvor det også er funnet plass til litt gamle ting som 
understreker de tradisjonsrike lokalene som nå huser Viken Lås og 
Sikkerhet som forøvrig også er dormakaba-partner. 
 
ALT FOR KUNDEN
De driver litt med prosjekt. Blant annet har de nylig avsluttet et  
prosjekt i Holmestrand Brygge med 95 leiligheter og Portalen, 
Næringsbygg i Drammen.

- Men det er service som utgjør mesteparten av vår drift, sier Elton 
og avslører at mye av motivasjonen ligger i å gjøre kundene 
fornøyde. 

- Det er kundene som er viktigst for oss. Enten det er vaktmesteren 
borti gata eller et nytt stort prosjekt som trenger våre tjenester, sier 
Elton. 

For å tekkes kundene har de tatt grep som gjør at de kan hamle 
opp med det meste, og de fleste. 

- Vi har blant annet et eget mekanisk verksted, hvor vi kan spesial 
lage hva det måtte være. Et lite lakkverksted har vi også fått på 
plass, og ikke minst våre rikt utstyrte montørbiler, sier han og forteller 
stolt om deres fire montører som svinger seg rundt i fire fullriggede 
biler med alt tenkelig utstyr. 

- Èn kan også skilte med nøkkelslipemaskin. Dermed er vi rustet til 
å løse det meste på farten, sier Elton mens han viser frem prakt-
eksemplarene som de har svingt opp rett utenfor butikklokalene. 
 
HÅNDPLUKKET
Alle de ansatte har bakgrunn fra de samme lokalene på det 
berømte hjørnet i Drammen. 

- Vi søkte etter folk på ordinært vis. Det viste seg raskt at det var 
flere der ute som kunne tenke seg å komme tilbake til drift ut fra 

disse lokalene hvor det har vært kunder i 39 år, smiler Elton. 
- Man kan gjerne si vi dermed har håndplukket de aller beste fra 
øverste hylle fra bransjen herom kring. Vi har en særs dyktig og 
ikke minst svært erfaren gjeng til å valse opp med både kunder og 
konkurrenter. Vår virksomhet bygger på tradisjoner med røtter til-
bake til 1952 og vår gjeng kan skilte med 100 års erfaring hos våre 
ansatte som er fra 24 til 48 år gamle. En flott miks med tanke på 
tradisjon og nytenking, sier han stolt. 
 
GÅR SÅ DET GRINER
Regnskapet etter oppstartsåret 2019 var ikke all verden. Det første 
driftsåret derimot, det ble en aldri så liten overraskelse så snart 
 tallene var klare. 

Vi omsatte for 12 og tjente nesten 1. Det var vel ikke så aller verst, 
smiler Glenn, som bedyrer at han ikke liker alt for mye fokus på 
slike tall og skryt.  Jeg er fornøyd med at vi gjør det bra, og som 
nyetablert er dette en bekreftelse på at vi er kommet godt i gang. 
Men vi skal ikke tro det bare blir en dans på roser. 

Derfor skal vi fortsette å dyrke frem fornøyde kunder. Det skal vi 
klare ved å være best på det vi er gode på. Vi gjør alt for kundene, 
avslutter Glenn Elton. 

Viken Lås Og Sikkerhet: 

• Etablert 2019
• 8 ansatte
• 12 mill i årlig omsetning
• Dekningsområder:
 - Viken
 - Oslo
 - Vestfold og Telemark

VIKINGER: Jon Akerli 
og Frantz Martin Øen 
Hegg i Viken Lås og 
Sikkerhet står støtt inne 
i butikken. 
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TIL KUNDENS BESTE: Glenn Elton 
viser stolt frem en av firmaets 
velutrustede biler. På trappa står 
Jon Akerli og Frantz Martin Øen 
Hegg og vinker fornøyd. 

EGET MEK. VERKSTED: Glenn 
Elton i deres mekaniske verksted. 
Her kan de lage spesialtilpassede 
deler. 

MASSE ERFARING: Viken Lås 
og Sikkerhet viser stolt frem de 
ansattes diplomer som henger på 
rekke og rad over nøkkelemnene i 
butikken.

TRADISJON: Nøkkelslipemaskinen 
fra en svunnen tid er en påminnelse 
om historikken som ligger i 
veggene i butikkens lange historie. 
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Aiphone porttelefoni er Qualitronic’s varemerke nummer én. 
Qualitronic betegnes som spesialister innen porttelefon, intercom 

og adgangskontrollsystemer, men innrømmer glatt at det er 
porttelefonsystemet med det gjenkjennelige navnet Aiphone,  

som er deres hoved geskjeft. 

AIPHONE
var først på tråden…

INGEN ETTERLIGNING
Uinnvidde vil kanskje tro at Aiphone er en fiffig navneutnyttelse av 
Apples iPhone - men slik er det ikke. 

 Nei. Så absolutt ikke! Aiphone så dagens lys lenge før smart
telefonen med det  kanskje til forveksling  likelydende navnet, sier 
salgssjef Kristian Nordby. 

Aiphone er forøvrig av japansk opprinnelse og har vært på marke-
det helt siden 1950tallet. Flere tiår før iPhone så dagens lys. 

RAKK EN MESSE
Grossisten i Tvetenveien ved Tveita i Oslo ble medlem i foreningen 
Norske Låsesmeder for tre år siden. Deretter rakk de kun én messe 
før pandemien la sin klamme hånd over hele verden. 

 Det var jo litt utgjort, siden vi leverer mye til låsesmedene. Likevel 
må vi si at det går over all forventning. Det har i grunnen gått bra 
hele tiden, men vi har i perioder kjent på usikkerheten i markedet 
blant våre kunder i bransjen, som er avhengige av prosjektaktivitet 
innen nybygg og rehab, forteller selger Geir Bråtet. 

BESTSELGER: Selgerne 
Kristian Nordby, Geir 
Bråtet og Stian Englund 
viser frem Qualitronic’s 
hovedprodukt, 
porttelefonsystemet 
Aiphone, som var på 
banen lenge før iPhone 
så dagens lys. 

QUALITRONICS BESTSELGER:
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Det er han som til vanlig farter rundt i hele landet. Det siste halv-
annet året har det blitt sørgelig lite av besøksmuligheter ute i 
kundeaksen. 

Vi får tilbakemeldinger fra våre kunder som underbygger at bran-
sjen har tro på fremtiden, og at markedet sakte men sikkert begynner 
å normalisere seg, forteller Stian Englund som er ansvarlig for  
Scantron og Hexact adgangskontrollsystemer hos Qualitronic. 
 
FAMILIEBEDRIFT
Fire av de sju ansatte hos Qualitronic er i familie. Bedriften ble 
 etablert av JubalAndersen familien på slutten av 1970tallet. Det 
er andre generasjon som holder i tømmene nå, etter at nestor Odd 
og kona Anita har trappet ned.

- De er stadig vekk innom for å ta i et tak, forteller sønnen Geir som 
er bedriftens altmuligmann, og etter foreldrenes nedtrapping tok 
han over ledelsen i bedriften. Geirs kone Janne finner vi bak skranken 
i ekspedisjonen. Det er hun som holder orden på både karer og tall 
i butikken, på samme vis som ektemannens opphav. I tillegg har de 
tre driftige selgere med på laget. 

En av selgerne er forøvrig barndomsvennen Kristian Nordby, som 
har vært i selskapet siden 2013. 
 
GLEDER SEG
Alle ser selvfølgelig frem til at ting normaliseres. Men de er litt av - 
ventende.

Vi ser frem til frie tøyler, for å si det slik. Mange er litt spente på 
hvordan det går fremover. Spesielt på prosjektsiden. Vi frykter en 

liten nedtur. Dog ser vi mer positivt på fremtiden nå enn hva som 
var tilfellet ved årsskiftet etter at vi var gjennom full «shutdown" på 
høsten, forteller selger Geir Bråtet mens kollegene nikker 
bekreftende.
 
KORONATILPASSET
Under pandemien har de gjort noen tilpasninger i butikken i  
Tvetenveien. Kundene slipper ikke inn i lokalene, men ekspederes 
én og én i en luke inn til lageret. 

- Slik unngår vi at folk kommer for tett. Dette smitteverntiltaket har 
fungert veldig bra, forteller Geir Jubal-Andersen som oftest har 
ekspedert kunder på denne måten. 

Dette er Qualitronic: 

Qualitronic er leverandør og importør av porttelefon-
systemet Aiphone og TCS, samt adgangskontrollsystemer 
fra Scantron og Hexact. Qualitronic har vært leverandør i 
det norske markedet siden 1990, men startet som 
installatør allerede på slutten av 1970tallet. 

De leverer systemløsninger for enebolig, leilighetsbygg, 
næringsbygg og offentlig sektor over hele landet.

• 7 ansatte
• Årlig omsetning: 29,5 mill (2020)
• Showroom, lager og administrasjon i Tvetenveien i Oslo

KORONA-INNGANG: Under pandemien har de åpnet en luke i veggen her, slik 
at de kan ekspedere kundene uten å slippe de inn i lokalene.

HER ER DE: Qualitronic holder til egne romslige lokaler i Tvetenveien ved Tveita 
på Oslos østkant. 

FAMILIEBEDRIFT: Daglig leder og eier Geir Jubal-Andersen og kona Janne 
administrerer bedriften som teller sju personer, hvorav fire representerer eier-
familien. Det er Geirs foreldre Anita og Odd som etablerte selskapet tilbake på 
1970-tallet.

SJEFER: Salgsleder Kristian Nordby inne på rommet der det meste fikses. Bak 
ses daglig leder og eier Geir Jubal-Andersen. 
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Skapt for å deles...

ASSA ABLOY SHARELOCK™
Én dør – flere åpningsmuligheter

MEDLEMSNYTT

60 år
Atle Solheim

Ingar Bjerkeland

Frank Sørensen

50 år
Eirik Larsen

Frode Holsve

Thomas A Bratsberg

Roy Bakke

Ola Viken

Jan Egil Gundersen

NL gratulerer så mye!

Jubilanter

 
ASSA ABLOY selger sin
nordiske låsesmedvirksomhet 
CERTEGO til Nalka Invest AB

ASSA ABLOY har signert en avtale om å selge sin nordiske låse-
smedvirksomhet CERTEGO til Nalka Invest, som hovedsakelig 
investerer i nordiske små og mellomstore selskaper. Gjennom salg 
av CERTEGO styrker ASSA ABLOY Opening Solutions EMEIA sitt 
fokus på kjernevirksomheten. 

CERTEGO er en markedsledende nordisk låsesmedkjede og 
sikker hetsinstallatør som prosjekterer og installerer mekaniske, 
elektromekaniske og digitale sikkerhetsløsninger i praktisk talt alle 
bransjer. CERTEGO har et nettverk på over 70 filialer og ca. 1200 
ansatte i Sverige, Finland, Norge og Danmark. Salget tilsvarer et 
eksternt salg for ASSA ABLOY på om lag 1,5 milliarder svenske 
kroner.

 Det er gledelig at CERTEGO og deres ansatte får en engasjert og 
erfaren eier i Nalka Invest, som vil gi virksomheten et nytt hjem og 
skape fremtidige muligheter, sier Nico Delvaux, President og CEO i 
ASSA ABLOY.

- Trendene i markedet for sikkerhetsinstallasjon, inkludert behovet 
for å tilby et omfattende utvalg av forskjellige løsninger, har fått oss 
til å revurdere fordelene med å fortsette å eie og drive CERTEGO. 
Vi har konkludert med at et salg gjør det mulig for EMEIA å fokusere 
sine ressurser på kjernevirksomheten. Jeg er sikker på at Nalka 
Invest vil ta CERTEGO til neste nivå i utviklingen av selskapet, og 
jeg ønsker dem og CERTEGO alt godt, sier Neil Vann, Vice Presi-
dent i ASSA ABLOY og leder for EMEIA divisjonen.

Transaksjonen vil ha en positiv effekt på konsernets driftsmargin 
fremover. Salget vil medføre et kapitaltap og disponeringskostnader 
på om lag 200 millioner svenske kroner.

 
Oppkjøpet er underlagt vanlig myndighetsgodkjenning og forventes 
ferdigstilt i tredje kvartal 2021.

Nye NL firmamedlemmer
B-Lås AS
Låsservice Trond Andersen AS

Vi ønsker våre nye firmamedlemmer velkommen!

PRESSEMELDING:
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Nytt fra administrasjonen

Da er vi i gang igjen etter en fin sommer. I skrivende stund er 
det nok en gang stigende smittetrend, men vi får håpe at 
dette vil endre seg når enda flere blir fullvaksinert.

På grunn av koronasituasjonen måtte vi også i år holde års-
møtet digitalt. Onsdag 2. juni kl.17.00 ble dette gjennomført. 
Å holde årsmøtet digitalt fungerer for så vidt greit, men vi savner 
møter med fysisk oppmøte og ser frem til det neste år.

Vi gjennomførte også digitalt FG kurs i mai, dette kommer vi 
til å fortsette med i tillegg til å ha FG kurs på Låsesmedtreff.
Foran i bladet står det også litt om det nye utdanningsløpet 
for låsesmeder og den digitale opplæringsloggen som vi 
håper enda flere vil ta i bruk.

Ny samling for lærlinger på Kuben er planlagt fra 7.18. 
februar 2022 – Informasjon om dette er sendt alle medlemmer 
og link til påmelding sendes ut i løpet av høsten.

Vi har en del som har søkt medlemskap i NL og ser frem til å 
ønske enda flere nye medlemmer velkommen etter hvert. 
Opptaksprøver i NL er planlagt til slutten av september. 

I NL ser vi frem til å arrangere Låsesmedtreff igjen og vi har 
satt dato for dette til 19. – 22.mai 2022. Arrangementet blir 
som vanlig på Lillehammer, vi har mange planer og gleder oss 
til å presentere programmet så snart det er klart. Påmelding 
planlegges til januar – nøyaktig dato for dette kommer senere.

Ønsker dere alle en fin, trygg og travel høst!

Anne Line M. Sagbakken

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.

KOMMENDE LÅSESMEDTREFF:
19 - 22. mai 2022 Lillehammer
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Medlemsregister NL
TROMS OG FINNMARK
Låssenteret AS Alta
Betongvn. 1, Pb. 2046,
Elvebakken, 9507 ALTA
Tlf.: 78 44 36 80 
Faks: 78 44 36 99
E-post: las@thermoglass.no

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

Harstad Låsservice AS
Verkstedveien 1A, 9406 HARSTAD
Tlf.: 934 77877
E-post: post@harstadlas.no
www.harstadlas.no

Låssenteret AS Tromsø
Sjølundveien 7, 9016 Tromsø
Tlf.: 41700055
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

Bodø Sikkerhet & Lås AS 
Stormyrveien 8, 8008 Bodø 
Tlf.: 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
avd. Bodø
Jernbaneveien 12, Rønvikleira
8012 BODØ
Tlf.: 75 54 10 10
E-post: post@nls.no
www.nls.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
Epost: firmapost@laasogsikring.no

Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 7708 STEINKJER
Tlf.: 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
Epost: 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
Epost: firmapost@beslag–consult.no

Bravida Norge AS avd. Lås og 
Sikkerhet Trondheim
Tungasletta 10
7047 Trondheim
Tlf: 73960500
Epost: 
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

Låssenteret AS Trondheim
Brubakken 4A, 7353 Børsa
Tlf.: 417 00 080
E-post: trondheim@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
Epost: 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

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
Epost: 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

Hardanger Glass og Lås
Eitrheimsvegen 146, 5750 ODDA
Tlf.: 99 50 70 70
E-post: post@hgl.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

Låssenteret AS Førde
Hafstadvegen 35
6800 Førde
Tlf: 41700075
Epost: forde@lassenteret.no

ROGALAND
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
Epost: 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.: 41700180
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
www.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.: 611 71020
E-post: 
morten.olsen@gjovikglasservice.no
www.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
Epost: firmapost@lassikring.no
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OSLO
Access Låsspesialisten AS 
Grefsenveien 9B,0482 Oslo
Tlf.: 2222 8888
Epost: post@22228888.no
www.22228888.no

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

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
Tåsen veien 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:41700185
Epost: oslo.lassenteret.no

Låssenteret Oslo Tveita
Tvetenveien 164, 0671 Oslo
Tlf: 417 00 160
Epost: oslo.tveita@lassenteret.no

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

Nordic Security AS
Karoline Kristiansensvei 8, 
0661 Oslo
Tlf.: 67 900 200, Faks: 66 82 32 01
Epost: firma@nordic–security.no

R. Nygaard AS Lås og Nøkkelservice
Storgata 33C 0184 Oslo, 
inngang Bernt Ankersgate
Tlf.: 22 20 12 31, Faks: 22 20 20 17
Epost: 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

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

R.Bergersen Sikkerhet & Design AS
Trondheimveien 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
Epost: 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
Epost: firmapost@dormakaba.com

Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tlf.: 99 55 66 66, Faks: 64 97 77 03
Epost: post@flexisikring.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, Faks: 63 80 05 70
E-post: post@karljensen.no

KeyWest Lås og Sikkerhet
Brennaveien 2, 1481 Hagan
Tlf.: 22 11 22 73
Epost: stig@keywest.no

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

Låsekspressen AS
Vilbergveien 196, 2016 Frogner
Tlf.: 466 43 211
E-post: post@laasekspressen.no
www.laasekspressen.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: 91665187
Epost: trond@lastrond.no

Myhre Lås og Mek AS
Stasjonsveien 70 PB 66, 
1482  NITTEDAL
Tlf.: 67 07 30 10, Faks: 67 07 30 20
Epost: 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, Faks: 67 80 80 90
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.: 91502580 
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 322 02 300
Epost: firmapost@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
Tlf.: 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: 330 99 594
E-post: post@laasesmed.no

Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7, 3110 TØNSBERG
Tlf.: 333 52 737
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

Smarte adgangsløsninger 
for din tilfredshet

www.dormakaba.com

 

Låsesystemer Dørlukkere, lås og beslag Glass-systemer
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