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Leder
Det er med uvant bekymring vi går inn mot jul dette merkelige året 2020.

Vi som samfunn er utsatt for en pandemi som ikke bare gjør oss syke grunnet 
en smittsom sykdom, men også syke som et sammensatt samfunn, der 
enkelte av brikkene i perioder er satt ut av spillet. Omsetningen bremser 
sakte opp fordi det ikke skjer like mye aktivitet i byggeprosjekter og i byg
gene vi vanligvis driver montasje og service.  Jeg tror denne bremse
strekningen kan bli lang. Kan hende vi får vaksine mot Covid19, men klarer 
vi å bremse nedgangen? Selv om bransjen vår pr. nå fortsatt har høy aktivi
tet ligger det an til at vi kan få en merkbar omsetningssvikt etter hvert som 
byggeprosjektene utsettes. Det kan også være at kunder som entreprenører 
og byggherrer vil forhandle ned og bort hele prosjektleveranser fra oss og 
vi må være forberedt på at noen av kundene våre kan gå konkurs. Det er i 
hvert fall grunn til å være nøye med å gjøre avtaler om trinnvis betaling for 
leveranser ettersom materiell leveres og prosjekter skrider frem. Dersom vi 
tar forhåndsregler slik at vi slipper store tap, kan vi klare oss som bransje 
gjennom tøffe tider. Enkelte bransjer som har blitt rammet hardt har i tillegg 
til svak eller ingen omsetning også lidd av direkte pengetap på utestående 
fordringer. Dette må vi forsøke å unngå ved tett oppfølging av ubetalte krav. 
Det er viktig for fremtiden, når dette en dag er over, at vi bruker den ledige 
tida som antakelig kommer på nyåret å bygge kompetanse blant egne 
ansatte, gjerne internt eller på nett. NL skal vurdere noen nettbaserte kurs 
og det vil komme mer info om dette etter hvert. De som bygger opp ansatte 
nå vil være de som står best rustet til maskineriet starter opp igjen. Det er 
spådommer om at arbeidsledigheten vil bite seg fast på et høyt nivå i en 
lang periode, men bransjen vår som lever av og er helt avhengig av faglige 
dyktige håndverkere vil tjene på å holde alle i arbeid så lenge det er mulig. 
Det må være vårt dugnadsbidrag i den nærmeste tida. Permitteringer er en 

ting, men oppsigelser må unngås så langt det lar seg gjøre, her må vi være 
langsiktige og søke støtteordninger dersom det er nødvendig. 

NHO service og handel jobber med å påvirke myndighetene til å komme 
med bedre løsninger for bedrifter som blir sterkt skadelidende, men som 
ikke vet om de får støtte før det har gått mange måneder. Det er i tillegg en 
lenger arbeidsgiverperiode enn i vår.

Den nye ordningen gjør det vanskelig for bankene å vurdere sikkerhet for 
lån og kreditt da det ikke gis svar om erstatning før i etterkant.  

Jeg håper virkelig at våre myndigheter kan se med likhet på alle bransjer og 
oppfordrer samtidig stat og kommuner å sette i gang prosjekter med 
 rehabiliteringer og etterslep på vedlikehold. Det er et stort marked med 
utdatert lås og beslag rundt i Norge og fortsatt stor mangel på automatiske 
berøringsfrie dører på offentlige og private bygg. 

Jul blir det i år også, med mer norskkjøpt mat og drikke enn på lenge. 
Dette gjelder nok også en del andre varer, selv om mye handles på nett. Det 
er lov å håpe at noe av de kronene som egentlig var ment benyttet i utlandet 
før jul, brukes hos våre medlemmer og jeg håper at vi kan feire dette året 
når nyttårsrakettene farer til himmels og huske det som et rart år, men et år 
som har lært oss at vi kan klare oss selv om krisen rammer og at vi alle «står 
han av» og at vi kan treffes til låsesmedtreff engang i 2021.

Ønsker deg og dine en fredfull jul og et Godt Nytt År! 

Knut Kildahl

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

INNEDØRVRIDER
B236BNS Sort.

N Y H E T !

www.beslagsboden.no

KNUT KILDAHL,
FORMANN
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TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

- Går så det hyler
...og det er på grunn av Korona 
Koronapandemien ser ut til å ha gitt låsesmedene i Innlandet et løft de ellers 

ikke ville fått. Årsaken til dette virker å være løpende avtaler med det offentlige, 
samt at mange private har benyttet situasjonen til å oppgradere og pusse opp 

sine boliger. Men først og fremst er det de offentlige institusjonene som har 
dratt på litt ekstra, for å opprettholde maksimalt smittevern.

ØKER MEST: Certego-
avdelingen på Hamar 
leverer meget godt, skal 
vi tro denne gjengen. Fra 
venstre: May-Britt Wenseth, 
Ole Karstensen, Kåre 
Kristian Evenrud, Rune 
Mikkelsen, Geir Cato Sveen 
og avdelingsleder Kristian 
Schorcht.

VI HAR TATT «TEMPEN» PÅ INNLANDET:
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REGIONSJEF: Espen Sørgen er Regionsjef for åtte 
Certego- avdelinger fra Innlandet og helt opp til 
Nord-Norge. Han har ansvar for 95 ansatte med 
stort og smått. De omsetter for rundt 160 mill. årlig.  
Avdelingene i Innlandet står for henholdsvis 65 
ansatte og ca. 100 mill. av dette. 

FORNØYD 
- Det går så det hyler, forteller Espen 
 Sørgen som er regionsjef i Certego. Han 
har ansvaret for Certego avdelingene i Inn
landet, Trøndelag og i NordNorge. Totalt 8 
avdelinger, hvorav 5 i Innlandet.

 Det er ikke til å legge skjul på at våre avtaler 
med offentlige institusjoner har vært helt 
sentrale. Der har man gått kraftig til verks 
for å få bukt med pandemien, og dette har 
fått følger for oss i forbindelse med leveran
ser av for eksempel berøringsfrie løsninger 
for dører og låser, forteller regionsjefen. 
Sørgens kolleger og deres konkurrende 
bedrifter rundt Mjøsa - og i resten av Inn
landet forøvrig  tegner det samme  bildet 
når Låsesmeden spør om ståa. 
 
KORONAPREGET VÅR
Da sykdomstrusselen la sin klamme hånd 
over det meste av aktivitetene i vår, sørget 
det for en litt famlende tid fra mars og frem 
til sommerferien. Men i juni snudde det, og 
siden da er det nær sagt gjort helom
vending for alle de involverte låsesemed
bedriftene rundt Mjøsa. Inkludert de i dal
strøka innafor, nord og sørafor.

- Det er riktig det. De første fire-fem måne

dene var ikke all verden. Lite service og 
mange satt på gjerdet. Men på for
sommeren snudde det. Nå er det full drift 
og vel så det. Andre halvår ser meget bra 
ut, avslører Sørgen. 
 
LEIER UT MONTØRER
Avdelingsleder på Gjøvik Tommy Kildal 
 legger heller ikke skjul på at det i første 
rekke er det offentlige som har «dratt på litt 
skikkelig». Det er nok mang en vaktmester 
som har benyttet muligheten til å få på 
plass løsninger man ellers kunne se langt 
etter. I hvert fall måtte man ha ventet en 
god del lenger enn hva som er tilfellet nå. 

 Våre viktige kunder sørger for å holde 
 hjulene i gang. Det er spennende tider, og 
vi opplever jo en dreining vi ikke hadde 
 ventet. Slik det er nå føler vi at vi er veldig 
godt forspent. Vi ser klare fordeler med å 
være  rigget slik vi er. Akkurat i disse dager 
leier flere avdelinger ut montører i forbin
delse med en større «Koronaordre» ved 
NTNU i Trondheim, forteller Kildal fornøyd. 
 
UTVIDER 
På Gjøvik ruster de opp og befester sin 
posisjon som en av tungvekterne i Certego 
systemet. Hovedlageret for Certego utvi

des ytterligere når de i disse dager tar i 
bruk ytterligere kvadratmeter i bygget som 
ligger like utenfor Gjøvik sentrum.

 For oss er dette en naturlig utvikling på 
mange måter. Både som videreføring av 
det B&Tlåsservice i sin tid bygget opp  og 
den leveringssituasjonen som har kommet 
de siste årene. Vi må ha et eget sentralt og 
velutrustet lager i Norge, slik at vi kan sørge 
for å følge opp våre kunder på aller beste 
måte, forteller Sørgen.  
 
HAMARSINGENE SLÅR SEG PÅ BRØSTET
 Vi har tidenes økning vi, forteller en meget 
fornøyd Kristian Schorcht som er avde 
lingsleder ved Certego på Hamar. Slik det 
ligger an nå, ser det ut til at avdelingen på 
Hamar vil ende som «Best i Certego 
klassen» inneværende år. Dette er altså 
ikke på tross av koronasituasjonen. Heller 
som en følge av dette.  Det skyldes i  første 
rekke våre avtaler med Sykehuset Inn-
landet, avslører han. 

Også kollegaen i Kongsvinger Fred Lund er 
fornøyd med tingenes tilstand og melder 
om at pilene peker oppover.  Vi har en bra 
økning nå om dagen, forteller han.

DØRÅPNER: Avdelingsleder 
ved Certego i Kongsvinger Fred 
Lund holder døren åpen for 
enda flere kunder til avdelingen 
lengst sør i det nye fylket. 

HOVEDLAGER PÅ GJØVIK: Certego har 
valgt å videreføre hovedlageret fra avdelingen 
på Gjøvik. Her står fra venstre: Elisabet Fliflet 
Jacobsen, Vegard Granum, Truls Hoberg og 
lagersjef Sverre Nøkleberg.

HAR DET BRA PÅ GJØVIK: Prosjektleder 
Jan Ove Andreassen og montasjeleder Kjetil 
Solhaug hos Certego på Gjøvik har mye å 
fryde seg over. Den utfordrende tiden har 
gitt positive ringvirkninger for låsesmedene 
rundt Mjøsa, samt i dalførene rundt. 
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2020 i Ski

1954  
i Moss
Fra den gang vi hadde 
“skrivestue” og 
funksjonærene gikk i dress. 

Maskinparken var stor 
og arbeidsplassen var en 
hjørnesteinsbedrift i Moss.

I dag, 66 år senere, eller 
156 år siden starten,  
jobber vi fremdeles i 
en solid bedrift med 
produkter fra hele 
verden. Vår erfaring med 
sikkerhet strekker seg over 
generasjoner og vi vet hva 
vi snakker om. 

«En attraktiv arbeidsplass 
og en leverandør du kan 
stole på - også i morgen.»

En ung Tore Karlsen, 
verktøymaker hos oss i 1954  
og til han gikk av med 
pensjon på 90-tallet.

Mona Andersen har jobbet på 
kundestøtte i over 25 år. Har 

du noen gang hatt kontakt 
med kundestøtte, er sjansene 

store for at du har snakket 
med nettopp henne.

2020  
i Ski

assaabloyopeningsolutions.no
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Travle tider på Elverum
Lås & Sikring på Elverum sikter mest mot byggeprosjekter 
innover mot Oslo.   

7075 prosent av det vi driver med skjer i fra Skedsmo og innover, 
og det er travle tider, forteller Kjetil Løvaas. I tillegg har de også en 
del å henge fingrene i både på Hamar og i Elverum. 

 Men vanlig låsservice har vi ikke mye tid til. Men vi hjelper til når vi 
har mulighet, forteller Løvaas. 

FORESPØRSLER RENNER INN 
Ifølge karene på Elverum har ikke koronasituasjonen satt noe nega
tivt preg. Heller tvert imot.  Det renner inn med prosjekter. Jeg tror 
vi har omkring 50 på blokka. Dette er både små og store. Fra femti 
tusen til mange millioner, avslutter Løvaas.

NOK Å GJØRE: Lås & Sikring på Elverum forteller om travle tider. Her er fem av 
de 19 ansatte: Fra venstre: Håvard Flaatrud, Kjetil Løvaas, Tom Ivar Nordhagen, 
Viggo Løvaas og Kristoffer Bjørnstad utenfor hos Lås & Sikring på Elverum.

I full sving
Låssenteret er i full gang etter overtagelsen av Dormakaba. 

På Gjøvik er det ny giv blant de 15 ansatte med tilhørighet til 
 bedriftens lokaler like ved Mjøsas bredde. Også de virker å være 
særdeles fornøyde med tingenes tilstand. 

- Det går så det suser. Vi har en del leveranser til offentlige institu
sjoner som omsorgsboliger blant annet, forteller avdelingsleder 
Iver Tallerud fornøyd.

LOVER GODT VED MJØSAS BREDD: Capsen til Simen Johansen sier sitt 
om hva gutta ved Låssenteret på Gjøvik har i vente. Her er han sammen med 
avdelingsleder Iver Tallerud, Pål Ringvold, Ståle Lilleøren og Bjarte Røysing.

Mer avmålt ved nordenden av Mjøsa
Certego på Lillehammer har ikke opplevd det samme løftet 
som sine kolleger sør i Innlandet.  

 Vi hadde et knallår i 2019. Derfor er vi ikke forundret over at det er 
litt roligere i år, forteller Rolf Houlder som de siste årene har trappet 
litt ned etter lang fartstid i låsesmedbransjen på Lillehammer.  

NERVØSE ENTREPRENØRER
 Tilgangen på prosjekter er god, men vi merker en liten bekymring 
hos entreprenørene i denne delen av regionen. 

Vi er ikke særlig bekymret for egen del, for det kommer mer fore
spørsler nå. Vi har en del folk på lønningslisten så vi er jo avhengig 
av at det er litt fart i sakene, forteller Houlder. 

Avdelingsleder på Lillehammer Kjetil Sagdalen betegner situasjo
nen som langt bedre enn fryktet ut fra hva som skjedde i vinter.
 Da  var det jo nesten full stans. Serviceavtaler ble satt på vent, og 
prosjektene stoppet nesten opp. Men det rettet seg raskt, og vi 
lever meget godt slik det er nå, forteller Sagdalen. 

PROSJEKTER PÅ GANG
Lillehammer bedriften har flere større prosjekter å hanskes med 

fremover. Nytt vannverk, ny brannstasjon, ny videregående skole 
og nytt  servicebygg hos renovasjonsselskapet GLØR, er noe av 
det som venter. - I tillegg leier vi ut montører til andre deler av 
 konsernet, avslutter Certegokarene på Lillehammer. 

I NY DRAKT: I fjor høst fremsto Certego Lillehammer i ny drakt etter 
oppgradering av lokalene rett nord for byen. Her er fem av de 11 
medarbeiderne på plass i den fresche nye butikken på Lillehammer. Fra 
venstre: Håkon Brukstuen, Sindre Iversen, Håvard Næprud, Rolf Houlder og 
avd.leder Kjetil Sagdalen. 
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Sikkerhet i system 
fra en fri og 
uavhengig leverandør

NØDTERMINAL BM227
- MODULBASERT

10 sec

• 

- NØDBRYTER 
- FORSINKELSE
- NØKKELBRYTER
- SABOTASJEBRYTER

• 

PATENTSØKT

BM221

BM219

BM227

BM220

Modulære Panikkbeslag
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Private pusser opp
Hos Morten Wiklund Olsen ved Gjøvik Glasservice - lås og 
glassmesterforretning har man heller ikke merket mye til 
pandemien etter at det første «sjokket» hadde lagt seg.   

Mortens opphav er en av bransjens "Grand Old Men", nemlig Geir 
Wiklund Olsen. Han etablerte og bygget opp B&T Låsservice, som 
for noen år siden ble kjøpt opp av Assa Abloy og nå er blitt en bety
delig aktør i Certego konsernet.

Morten kunne kanskje blitt med videre hos Certego, men brøt ut og 
startet først opp glassmester forretning. I motsetning til hans onkel 
Alf Einar som ble med videre som selger hos Certego. Alf Einar var 
også sentral i B&T Låsservice. For noen år siden tok Wiklund Olsen 
opp igjen låsdelen i bedriften som nå teller seks ansatte.

 Vi konkurrerer ikke med noen. Vil heller si at vi samarbeider. Her 
er det bare fryd og gammen, smiler han. Wiklund Olsen fortelller at 
de har funnet en nisje de lever godt av, og driver derfor mest med 
småservice, samt reparasjon og utbedring etter innbrudd og 
hær verk. 
 Vi er ikke med på prosjekter, men driver først og fremst innen 
det gode gamle låsesmedhåndtverket, forteller Morten før han av  
slutter med at driftige privatkunder har stått for mye av løftet etter 
sommeren. 
 Det pusses opp over en lav sko, avslutter Wiklund Olsen fra  
låsavdelingen som ligger innerst i hjørnet hos Glass og Låsmester
forretningen på Gjøvik.

LEVER GODT AV SMÅSERVICE: Morten 
Wiklund Olsen inne i låsavdelingen hos 
Gjøvik Glasservice.  De opplever at private 
benytter koronatiden til å pusse opp.

FORNØYD: Morten og Bente Olsen 
trives med tingenes tilstand på Gjøvik.

ALLSIDIG: Morten Ek kitter om gamle vinduer. 
Hos Gjøvik Glasservice - Lås og Glassmester - 
forretning bør man beherske det meste inne 
både glass og låsesmedhåndverket.
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www.iLOQ.no

Den komplette 
løsningen for smart 
adgangsadministrasjon. 
iLOQ 5-serien er en intelligent, fleksibel og 
brukervennlig plattform for adgangsadministrasjon. 
Den kombinerer verdens første, selvforsynte 
digitale låsesystem og verdens første NFC-opererte 
mobile adgangsløsning. iLOQ 5-serien ble utviklet 
for å øke sikkerheten, minimere administrativt 
arbeide, redusere kostnader og ressurser. 5-Serien 
består av ett stort antall produkter og løsninger fra 
Offline sylindre til Online lesere og mobile løsninger
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Når du trenger adgangssystemer, kontakter du

ASSA ABLOY sitt Elektro-team
Det er bare å spørre!

Du finner oss på  
vårt Partner Area

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

Vi deler vår  
kompetanse

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

Vi kan gjerne  
ta et møte

assaabloyopeningsolutions.no

Erik  
Wikeby
Salgssjef

93 00 36 33

Kristian
Mortensen

KAM Oslo og
Viken

95 08 89 65

Frode
Barngsund

KAM Aperio
94 48 82 38

Helge Solem
KAM Vestland,
Innlandet og

Finnmark
92 01 72 14

Espen  
Firing

KAM ARX +
Østfold

98 90 84 06

Ketil  
Mørk

KAM Midt
og Nord

91 80 73 09

Ken
Heidenberg

KAM
SMARTair

47 69 56 45

Joe-Andre
Værnes

KAM Sør
416 37 333

R. Bergersen Sikkerhet & Design med ny butikk på Skøyen
17. september åpnet R. Bergersen Sikkerhet & Design AS 
ny butikk i Harbitz Torg på Skøyen i Oslo. 

Butikken retter seg mot både låsesmeder, arkitekter og forbrukere, 
og «vi er stolt over å vise fram byens største og flotteste utvalg av lås 
og beslag på én butikkflate» sier Lars Forfang, medeier i selskapet.

 «Vi blir nå lettere tilgjengelige for låsesmeder på denne siden av 
byen, og mange arkitekter har også ønsket oss velkommen til 
Skøyen», sier Forfang. Selskapet har fra før en proffbutikk i 
 Sinsenveien 4 og en butikk rettet mer mot arkitekter og forbrukere 
i Trondheimsveien 47.

BRANSJENYTT

Over 200 låskasser på lager. Norges største utvalg av dørvridere. Lars Forfang spretter åpningskaken!

Skøyen teamet: Christoffer 
Christiansen (selger), Nils Fredrik 
Collett Vogt (butikksjef), Elise 
Johnston Taso (selger).
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Boyesen & Munthe AS
Haavard Mar�nsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

www.boyesen-munthe.no

- 3 modeller for utenpåliggende montering og innendørs bruk

- 150 kg, 300 kg og 600 kg

- 2 modeller for utenpåliggende montering og utendørs bruk

- 300 kg og 600 kg 

- 12V eller 24V DC valgbart ved montering, 250 mA v/24V

- Innebygget sensor med potensialfri kontakt C/NO/NC

- Monteringsbrake�er L&Z samt monteringsplater 

Ny standard magnetlåsserie!

- Adgangskontroll på 1 �l 1000 dører 

- Industristandard PoE ne�

- Norsk tekst og talemeldinger

- Universell u�orming av tastatur

- Individuell �lpasning

- Radiomo�ager for �ernkontroll

- Por�elefonfunksjon som �lvalg 

- IP-por�elefoni (VoIP)

- Fram�dssikker teknologi

- Enkelt å prosjektere og installere

- Innova�ve dørsentraler med innebygget server

- Moduler for por�elefon, styring av alarm, heis, m.m... 

- Kostnadsfri oppgradering av VAKA programvare via interne�

VAKA

C

M

Y
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CY

CMY

K

AXEMA_ANN_MAGNET_A4_202010.pdf   1   10.11.2020   11:32:43
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  SALTO NEO
Nå blir dørene smartere

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:  saltoneo.saltosystems.com/no

Kompatibel med 

SALTO SPACE Data 

on Card og SALTO KS 

skybasert

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
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BRANSJENYTT

Steplock etablerer nytt regionkontor

Arve Osmark som har mange års erfaring som montør og tekniker i 
låsesmedfaget vil ha sitt utgangspunkt på «Bright House» i Mustad 
Næringspark, bygning 131, plan 2.

Vi bygger for ytterligere vekst og kommer om ikke lenge med nye 
produktserier. Arve vil være med å tilføre våre produkter teknisk og 
kommersiell merverdi.

www.steplock.no

Arve Osmark

1.november åpner vårt regionkontor i Innlandet, nærmere bestemt på Gjøvik. 
Arve Osmark som tiltrådte stillingen som salgskonsulent  

1. oktober vil være lokalisert her. 
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Mininote+ er spesiallaget for eneboliger.          
Kompakt dørtablå i Zamak materiale, beskytter mot ugunstige værforhold. 

MODERNE LINJER, KVALITET OG PÅLITELIGHET
Det stilrene dørtablået med beskyttelsesgraden IP55/IK07, er tilrettelagt for universell utforming som   
gjør det til det ideelle tilskudd i inngangspartiet ved små installasjoner.        
cxModo svarapparatet med 7” touch fargeskjerm, gir høy kvalitet og tidløs design for hjemmet.

1

KOMPATIBEL MED

http://www.urmet.no - post@urmet.no - tlf. 23 03 93 20 

PRESSEMELDING 19.10.2020 

Vedrørende endringer i dormakaba Norge AS 
og STEP produkter 
StepLock Norway AS avslutter et mangeårig samarbeid med 
 dormakaba Norge AS. StepLock Norway ønsker alle aktører som 
har handlet STEP produkter av dormakaba Norge, velkommen til å 
opprettholde sine innkjøp hos StepLock Norway via hovedlageret i 
Norge. For entreprenører, sluttbrukere, byggherrer og øvrige he n
vises det til våre forhandlere som finnes i hele Norge i form av 
NLLåsesmeder, dørleverandører og andre installatører. 
Kontakt, StepLock Norway: Telefon: 23 00 30 00 
E-post: post@steplock.no 
Adresse: Øvre Storgate 86, 3018 Drammen. 

StepLock Norway er søsterskap av Stendals EL AB som er mar
kedsledende produsent innen elektromekanisk låsing. Funksjonali
tet og driftssikkerhet er produktegenskaper som kan være livs
viktige 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. 

Våre innovative produkter samles under varemerket STEP. Samt
lige produkter består av solide konstruksjoner med en stor andel 
rustfritt stål, med høy slitestyrke og høy korrosjons beskyttelse. 
STEP tåler en høy åpningsfrekvens og er utstyrt med patenterte 
teknikker som både høyner driftssikkerheten i dørmiljøet og for
lenger produktets levetid. 

Med markedets beste og bredeste utvalg av elektriske sluttstykker, 
finnes våre produkter i dag montert i alt fra kjøpesentre, sykehus, 
fengsler, banker og andre høyrisikoobjekter, til skoler, kontorer og 
borettslag. Vi har en løsning for ethvert dørmiljø. 

For mer informasjon, kontakt: 
Anders Møller, StepLock Norway AS, telefon: 47 23 00 30 01, 
e-post: anders.moller@steplock.no 
Ytterligere om StepLock Norway og STEP finnes på 
www.steplock.no

BRANSJENYTT



 03.2020 / 15

VIPPS så ble det 

XLOCK

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

OSLO: xLock jobber stadig for å kapre flere kunder til sitt fleksible låssystem. 
xLock tilbyr en app for digitale nøkler. Tildeling av slike nøkler administreres 
og sikres med VIPPS login og Bank ID. Iveren og entusiasmen var stor da 

Låsesmeden besøkte deres lokaler i Oslo tidlig i høst. 

HELT SIKKERT: xLock byr på sikker nøkkeldistribusjon på App ved bruk av 
BankID. Her viser Espen Christophersen og utvikler Øyvind Eldstad frem 
mobilskjermen hvor xLock-appen er i bruk.  
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- HVORFOR ER XLOCK SÅ SIKKERT? 
Espen Christophersen hos Vega SMB nøler ikke lenge før han 
svarer.  

Tilgang styres via xlockserveren. Dette er det første låssystem i 
sitt slag som kombinerer en app, kryptert autorisasjon via server   
og en styringsenhet for døren forteller Espen Christophersen som 
er en av de som har vært med i utviklingen av xLock. 

VAR PÅ NL-TREFFET
Christopheresen var med da han og flere av hans kolleger fra Vega 
SMB var representert på Låsesmedmessen på Lillehammer sist 
vinter. De ville gjerne vise frem nyvinningen for vår bransje. Skjønt, 
ny og ny: xLock har vært på banen i flere år allerede. Da betalings-
appen VIPPS så dagens lys gikk det ikke lenge før gründerne så at 
Vipps opplevelsen kunne benyttes til å løse autorisasjonsfloken 
omkring digitale nøkler i appen xLock. Som tenkt  så gjort. Og 
vipps  så var xLock  i gang. 

LÅSESMEDENE HENGER SEG PÅ
Flere Låsemeder er gang med xLock, men xLock-gründerne vil 
gjerne fange ytterligere interesse fra vår bransje. 

 Foreningen Norske Låsesmeder og Låsesmedene er meget 
 viktige for oss. Det er de som skal montere og forhåpentligvis 
 promotere oss.   Om det er berøringsfri åpning, sikkerheten eller 
betalingsdør som skal tilbys. xLock er fremtidsrettet og enkelt, så 
vi ser frem til at enda flere vil fatte interesse, sier Espen 
Christophersen. 

REDUSERER KABLING
Fordelene er mange, skal vi tro utviklerne:
• Styringsenheten henter strøm fra det elektriske sluttstykket. 
• Appen  erstatter  kortleseren.
•  xLock kan brukes i kombinasjon med alle typer elektriske slutt

stykker og eksisterende kortlesere
• Eller man kan benytte xLock som et eget system i nybygg. 
•  Etter å ha åpnet inngangsdøren trenger du ikke løfte så mye som 

en finger for å låse opp dørene videre i bygget.  Det holder at man 
har mobilen i lommen mens man går mot døren som låses opp 
automatisk når man nærmer seg. 

•  Appen på mobilen gir deg oversikt over hvilke dører du har til
gang til.   Velg selv om du vil sortere på bruk eller nærhet forteller 
utvikler Øyvind Eldstad. 

Er det ikke elegant og enkelt, skyter prosjektleder Hanne Bergmann 
inn med livlig stemme. Hun var med via telefon da Låsesmeden var 
på besøk. 

HVORFOR XLOCK 
Tanken er jo at dette skal kunne tilpasses overalt, forenkle bruker
opplevelsen og øke sikkerheten for bygget. Dette er vår visjon 
 forteller Christophersen. 

DELING
 Med xLock kan vi også erstatte port åpneren/brikken i hyttefelt 
bommer eller garasjeanlegget ved å tildele alle appen på mobilen. 
xLock åpner også for automatisk push meldinger mellom ansatte 
som deler parkeringsplasser og forenkler administrasjon for utleier 
betydelig, forteller xLockutviklerne.

PÅ LÅSESMED-JAKT: Espen 
Christophersen frister André 
Bredesen, mens kollegene Hanne 
Bergmann og Øyvind Eldstad 
lokker Stig Roar Punnerud 
med xLock-løsningen under 
NL-messen sist vinter. 



 03.2020 / 17

FLEKSIBELT
Med xLock montert på leveringsrom og kjølerom kan en sikre leve
ring på egen adresse når en selv ikke er til stede. Du kan fjernåpne 
leveringsrom når leverandøren ankommer eller tildele en engangs
nøkkel på SMS, forteller utvikleren Øyvind Eldstad 

BETALINGSDØR 
 Bruksmulighetene er mange fra berøringsfri åpning av dører i 
næringsbygg til betalingsdører og selvbetjening ved utleie. Det er 
bare fantasien som setter begrensninger for hvor og når du vil ta i 
bruk xLock teknologien som gjør det enkelt å betale med VIPPS og 
åpne tjenesten, forteller Christophersen.

EGEN SERVER 
Det er xLock servere som holder orden og sørger for sikkerhet og 
tilgang. xLock administrator hos kundene benytter serveren for å 
administrere egne dører via xLock appen.

PUSHVARSLER
Når besøkende kommer til låst dør, kan man «Ringe på» ved å 
holde kamera på mobilen mot QR-koden, eller nfc brikken på 
døren, og et varsel sendes døreier som åpner med et trykk på 
mobilen.

ADMINISTRASJON 
Døreier sender link til mobilnøkler på SMS til de som skal ha 
adgang. Den som mottar en nøkkel, autentiserer seg på VIPPS, og 
xLock appen med nøkkel lastes til mobilen. Et trykk i appen åpner 
døren. Like enkelt som det er å tildele mobilnøkler kan en avslutte 
adgang til døren.

SOLIDE REFERANSER
Prosjektleder hos Vega SMB, Hanne Bergmann, forteller at de i 
samarbeide med Asker Kommune utvider xLock bruken for å 
betjene både ansatte, brukere og innbyggere i kommunen.  Fokuset 
her er sikker autorisasjon omkring adgang og forenklet administra
sjon av digitale nøkler til kommunale lokaler.

 xLock gjør at kommunen har kontroll og innbyggerne kan åpne 
dører utenom kommunens åpnings og arbeidstid ved bruk av 
xLock. Tenk deg forenklingen når treningsansvarlig for håndball 
laget selv kan åpne og lukke adgangen til hallen begrenset til 
 treningstidene laget er tildelt. Vi er så fornøyd med at vi kan få vist 
oss frem og tilby vårt enkle, sikre og brukervennlige system, forteller 
Bergmann oppglødd.

Forøvrig kan vi legge til at xLock allerede har et betydelig og seriøst 
knippe med solide referansebedrifter som allerede er godt gang 
med systemet. 

Vi nevner: eiendomsfirmaet FRAM , oljeservice Fugro, HR virk som-
heten CatalystOne, finansvirksomheten Obligo og Asker Kommune. 

VIL HA KUNDER
- Er dette kostbart?
 La meg si det sånn: Vi ønsker oss kunder. Da kan vi ikke prise 
oss for høyt, avslutter Christophersen og smiler mens han smetter 
inn med en oppfordring på tampen:  Ta kontakt med oss for å 
høre mer om muligheten, du når oss på telefon 67 12 85 50 eller 
på epost salg@vegasmb.no.

UTVIKLET HOS VEGA SMB: 
Espen Christophersen og utvikler 
Øyvind Eldstad i Vega SMB-
lokalene i Karenslyst Allé 2 på 
Skøyen
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Skyvedørs-
systemer

Karusell-
dører

Glas-
systemer

Adgangskontroll  og 
Sikkerhetssystem

Bygnings-
teknologi

Vindues-
teknik

Slagdørs-
systemer

Service og 
vedlikehold

ActiveStop
Utenpåliggende
montasje 

GEZE Activestop dørdemper stopper døren  
forsiktig, lukker døren stille, enkelt og holder  
døren åpen. Dører som smeller, klemte fingre og 
skader på vegger eller møbler hører fortiden til.  
Takket være to ulike design kan dørdemperen  
enten forhåndsinstalleres - eller ett er monteres  
med størst mulig letthet. 

Med GEZE Acti veStop kan du kombinere funk- 
sjonalitet, sikkerhet og estetikk – og oppleve en  
helt ny dørkontroll.
 

www.geze.no 
www.geze.com

Activestop surface mounted advertisement_NO_june 2020.indd   1Activestop surface mounted advertisement_NO_june 2020.indd   1 29/06/2020   12:01:1129/06/2020   12:01:11
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Nytt læreløp i Låsesmed faget 

Låsesmedfaget flyttes fra utdannings-
program for teknikk og industriell produk
sjon til utdanningsprogram for elektrofag, 
og opplæringsmodellen endres 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 
automatisering og kan tegne lærekontrakt 
etter 2 år i skole.

Nye læreplaner er nå ute på høring.

TEKST ANNE LINE M SAGBAKKEN 
FOTO GEIR OLSEN

Fra og med skoleåret 2020/2021 har  Låsesmed  faget nytt utdanningsløp. 

NELFO v/Elskolen har utviklet en praksislogg/
opplæringslogg som NELFO og Foreningen 
Norske Låsesmeder i samarbeid har tilpasset 
låsesmedfaget.
Dette er en digital opplæringsbok som kan brukes helt fra 1.dag på 
videregående skole og ut læretiden. 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 per 
 element, og hva man mangler. Dette kommer opp både som 
 diagrammer og tekst.

Opplæringsloggen kan kjøpes på www.elskolen.no.

Låsesmedfaget har fått  

digital opplæringslogg
TEKST ANNE LINE M.SAGBAKKEN
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Du kan alltid stole på at vår dørlukker TS 98 XEA oppfyller de høyeste
standarder for kvalitet, komfort og design. Dette er kjent fra før. Nå 
har vi også utviklet flere farge- og overflatebehandlinger som gir deg 
flere muligheter til å få dørlukkeren til å harmonere eller stikke seg ut 
i  omgivelsene - uansett hva som passer kundens behov.

TS 98 XEA Dørlukker med glideskinne

• Én dørlukker for alle fire installasjonsalternativene
• SoftFlow – stille dørlukking takket være utvidet lukkeområde
• Alle innstillinger kan enkelt gjøres fra forsiden
• Stort lukkekraftområde for dørbredder på opptil 1400 mm
• Synlig lukkekraftindikator

www.dormakaba.no

 TS  98  XEA 
Et trygt valg
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Alle vil ta

SALTO
RÅHOLT: Ikke rart gutta rundt bordet smiler mens de forsyner seg med godsaker fra 

Salto-boksen. Ifølge denne trioen har det vært full fart helt siden merkevaren  
SALTO Systems satset på egenhånd i Norge for noen år tilbake. 

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

HELEID AV SALTO
SALTO Systems har vært en kjent merkevare på markedet i Norge 
helt fra 2003, forteller daglig leder Kjetil Lundberg. Men for noen år 
tilbake ville spanjolene selv ta hånd om det norske markedet. Og 
siden 2016 har de altså stått på egne bein.

 Vi startet med 5 mann og 18 mill. i omsetning fra starten på 
Jessheim. Nå teller vi 17 mann og står for omkring 70 mill. Vi er en 
del av SALTO Systems Nordic og har noen felles funksjoner – nå er 
vi nesten 50 personer i Norden.
 
FLYTTEFOT
SALTO Systems i Norge har flyttet hyppig. Men aldri over lange 
avstander. Etter oppstarten var de tre år på Jessheim før de flyttet 
til Råholt i 2019. Etter omkring ett år der, i Trondheimsveien, har de 
nå flyttet inn i Thormod Knutsens vei 2 like ved. Der er det møte
rom, salgsavdeling, showroom, support og ikke minst et rikholdig 
lager.  Nå er vi der vi skal være, forsikrer Lundberg. 

I tillegg til hovedkontoret på Råholt er SALTO Systems på plass i 
store deler av landet.  Vi har avdelinger i Kristiansand, Lier, Moss, 
Bergen og Trondheim, forteller salgssjef Jan Christen Danielsen 
fornøyd. 

SPANSK EIER
SALTO Systems er et verdensomspennende konsern med hoved
kontor og fabrikk nord i Spania. De har referanser fra hele verden 

med kontorer i Europa, USA, Storbritannia, Canada, Mexico og 
MidtØsten. SALTO Systems har installert sine adgangssystemer 
for kunder som internasjonale flyplasser, banker, universiteter, 
sykehus, myndigheter, militæret, hoteller og private kontorer, står å 
lese på deres hjemmesider. 

Utvikling, produksjon, ledelse og logistikk styres fra fabrikkens 
hovedsete i San Sebastian nord i Spania, forteller «inneselger»Erik 
Elfstedt, som har vært med siden 2018. 
 
EGET LAGER I NORGE
Selv om spanjolene tar hånd om logistikken har nordmennene 
sørget for å ha eget lager på Råholt. 

 Det er en av våre aller største suksessfaktorer. Vi skal være leve
ringsdyktige. Derfor har vi sikret oss med et sevicelager her. På 
prosjekter får kundene varene rett fra Spania. Dette fungerer veldig 
bra. Det viktigste for oss er at alle er fornøyd. Ikke minst kundene, 
sier de med alvorlig mine. 
 
LÅSESMEDENE ER VIP 
 Våre største kunder og viktigste ambassadører er selvfølgelig 
låsesmedene. Det er de som står for mesteparten av våre leve
ranser, og som ikke minst sørger for at brukene av våre produkter 
blir fornøyd. De er våre viktigste VIP´er, forteller karene rundt 
bordet. 
 

SUGNE PÅ MER: Daglig 
leder Kjetil Lundberg, selger 
Erik Elfstedt og salgssjef Jan 
Christen Danielsen forsyner seg 
med godsaker inne i SALTO 
Systems hovedbøl på Råholt. 
Den spanske merkevaren 
SALTO Systems er representert 
med seks kontorer over store 
deler av landet. 



22 / 03.2020

MODERNE OG INNOVATIVE
SALTO Systems leverer i all hovedsak alle typer elektromekanisk 
basert adgangskontroll. 

  Vår styrke  eller egenart om du vil  er Data On Card, forteller 
salgssjef Jan Christen Danielsen. Vårt system krever ingen kabling 
 styrken er også at du kan kombinere dette med trådløs online og 
kablet online i samme system. Dermed er også alle data rundt inn 
og utlåsing, adgang og eventuelle brikker på avveie logget i lås
brikkene som brukene har. Disse brikkene avleverer sine data til 
hovedserver, slik at huseier  eller døradministrator  har full  kontroll. 
Deres målgruppe er leveranser til industri, bolig, næring, hotell og 
helseforetak. 

- Vår limit i ett system er 65000 dører og fire millioner brukere. 
Lisensprisen er den samme uansett størrelse på behov. Så her er 
det rom for stor fleksibilitet, lokker Danielsen med et fornøyd smil. 
 Hvor ligger deres inntjening?
 Vi tjener pengene våre på produktene, ikke lisensen, understreker 
Danielsen.
 
MOBIL LØSNING
SALTO Systems er opphavet til JustIN Mobile som benytter Blue
tooth for å kommunisere med elektroniske låser. Nøkkelen sendes 
til appen i en registrert smarttelefon. Bruker får beskjed på appen 
om tilsendt nøkkel og adgangsrettigheter. Bruker trenger bare 
 presentere mobilen for låsen. Nøkkeltildelningen samt all kommu
nikasjon er kryptert og sikret mot kloning. Brukere kan motta mobil
nøkler hvor og når som helst. 

 Som vanlig ligger SALTO Systems langt fremme, understreker 
Lundberg. 

KAN (OG SKAL) BRUKES MED ANDRE SYSTEMER
 SALTO Systems satser stort og bevisst på integrasjon mot andre 
systemer. Dette gir kundene stor fleksibilitet. De er ikke helt «lost» 
når vi kommer til og tilbyr våre ypperlige løsninger. Andre systemer 
kan integrere og styre våre låser. Det er  og skal være  enkelt å 
bygge på systemet om man velger våre produkter og løsninger, 
forsikrer salgssjef Danielsen.  
 
SKYLØSNING
SALTO Systems er også langt fremme på skyløsninger.  SALTO 
KS gjør adgangskontroll til en smartere måte å administrere tilgang 
til virksomheten, uansett størrelse.  Det er bare å nyte fleksibilitet, 
skalerbarhet, pålitelighet og muligheten til å administrere tilgang 
hvor som helst og når som helst, forteller Kjetil Lundberg stolt. 

Det byr også på adgangskontroll løsning for kontorer med flere 
 leietakere, og man kan administrere tilgang til flere steder fra en 
app, opplyser de. Systemet er ISO 27001 sertifisert, noe som 
 beviser høy sikkerhet i kommunikasjonen.
  
Låsemedene er allerede nevnt som deres viktigste kundegruppe. 
SALTO har avtaler med flere av de store kjedene. Utover dette er 
det i første rekke leveranser til hoteller, elektrikere og sikkerhets
selskaper som utgjør en betydelig del av deres virksomhet. 

 Vi har i dag avtaler med mange store hotellkjeder, og disse står 
for omkring 20 prosent av vårt totale salg. I år har dette vært noe 
nedadgående på grunn av Korona, men vi regner med at dette tar 
seg raskt opp igjen, forteller Lundberg. 

Utover dette har vi  Nordiske avtaler med flere store sikkerhets - 
selskap. 

DATA ON CARD: SALTO baserer seg i første rekke med opplåsing av 
elektromekaniske låser med brikke, men kan kombinere ulike teknologier i 
samme system.

LØNNSOM: Daglig leder Kjetil Lundberg ved beviset på at de ble kåret til 
Gaselle-bedrift i 2019.

SALG: Lars Erik Ukkestad og Jan Christen Danielsen har dollarglisene inntakt. 

TAR VARE PÅ KUNDENE: Glenn Robert Færevik følger opp kundene med 
support per telefon. 
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SERVICELAGER I NORGE: SALTO Systems ser store fordeler ved å ha en 
del på lager i Norge for rask og sikker levering. Her er lageransvarlig Vidar 
Klausen på plass i sitt rette element. 

Partner Area
• Prisgunstig Unocode med slipebakk og bakk med optisk leser  

for å dekode nøkler.

assaabloyopeningsolutions.no

Kundeportal!

Vi er så glade for at vi endelig kan 
presentere vår nye møteplass! 
Partner Area har vi kalt vårt nye 
innloggingssted for kunder. 

Der finner du:

• Brosjyrer
• Datablader
• Monteringsanvisninger
• Produktinformasjoner
• Kurs
• Prislister
• Avtaler
• Nedlastinger
.... ja, hva savner du?

Du finner det øverst  
til høyre på vår nettside:

VOKSER STADIG: I dag teller SALTO Systems i Norge 
17 ansatte. Her er karene på Råholt samlet. Fra venstre: 
daglig leder Kjetil Lundberg, salgssjef Jan Christen 
Danielsen, selger Erik Elfstedt, supportansvarlig Glenn 
Robert Færevik, Lageransvarlig Vidar Klausen og selger 
Lars Erik Ukkestad. 
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SKYLAGRING
KUNDE 01
DØRER

LOKAL
SERVER

KUNDE 02
DØRER

OFFLINE LØSNING ONLINE LØSNING

Avdeling: Sinsenveien 4, 0572 OSLO  · Proff-butikk  

Avdeling: Trondheimsveien 47, 0560 OSLO  

NYÅPNET! Avdeling: Skøyen, Harbitzalleen 19, 0275 OSLO  

nettside: www.sogd.no · epost: post@sogd.no · Telefon: 22 04 07 50
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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  
Hultin
KAM

954 37 902

André  
Eldor
KAM

489 47 229

Åsa  
Smidt
KAM

911 98 701

BRANSJENYTT

Nye Låsesmedsvenner

THERMOGLASS AS GRATULERER SINE NYE LÅSESMEDSVENNER 
Vi ønsker å rette en ekstra oppmerksomhet til Endre R. Østlyngen 
(til venstre på bilde) og William Arnesen som nye Låsesmeder 
Kandidatene har i løpet av uke: 44, 2020 gjennomført svenneprøve 
hvor begge besto med karakteren meget godt!

ACCESS LÅSSPESIALISTEN AS 
Gratulerer Leo Steenfatt Gjelsvik med svennebrevet i Låsesmed
faget som han tok i juni 2020! 
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HomeSolution

www.postkasse.no
tlf: 458 65 935Home

For utleier eller den 
ansvarlige ved et leilighets-
kompleks er hverdagen full av
gjøremål som må utføres raskt
og effektivt.
Administrative oppgaver i
forbindelse med flytting eller
navne-endringer, har ofte
forsterket tidspresset for både 
vaktmester og styret. 
Det ville vi gjøre noe med.

🖥🖥🖥 🖥Nettportal
Logg🖥inn🖥-🖥administrer🖥-🖥logg🖥ut.

Med kaffen i hånden og noen tastetrykk,
kan administrator enkelt

endre tilgangen til postkassene
 - og redigere teksten på digitale skilt. 

Bli kjent med HomeSolution. Den
etterlengtede stressdemperen fra
Stansefabrikken.

HomeSolution sørger for at 
flere av disse oppgavene 
forenes i en letthåndterlig 
løsning. En løsning som har 
vært svært etterspurt, og 
som vi etter nitidig utvikling 
med stor glede endelig
kan presentere!

Prosjekt på gang?
Ta kontakt - vi gleder oss!
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PRODUKTNYTT

Boyesen & Munthe AS
NY BERØRINGSFRI SENSOR BFIR
I disse tider er det økende behov for berø
ringsfrie åpneknapper og vi har fått til lager en 
ny modell, BFIR, med aktiv IR-teknologi. 
Detekteringsområde 10 – 30 cm og aktiveres 
selv ved raske bevegelser. Den kan lett mon
teres på smalere profiler da den kun er 40 mm 
bred, høyde 117mm og dybde 19,5 mm. 
Utenpåliggende montering for innendørs og 
utendørs bruk, IP54. Puls- eller bistabil funk
sjon. 1224VAC/DC. Produsert i robust poly
karbonat og leveres med 2 m kabel. Boyesen 
& Munthe AS.

NY STANDARD MAGNETLÅSSERIE
En ny serie magnetlås bestående 
av 3 basis modeller for innendørs 
bruk og 2 for utendørsbruk er nå på 
lager. De har alle sensor med poten
sialfri relekontakt og konkurranse
dyktig pris. L&Z braketter og mon
teringsplater er tilgjengelig også for 
disse.  Boyesen & Munthe AS.

SMARTLOCK FOR TERASSEDØRER 
Lås opp når mobilen din er hjemme! 
Secuyou er et elektromekanisk hånd
tak for innvendig montering på terrasse
dører, balkongdører og vinduer, (ikke 
skyvedører). Låsingen og opp låsingen 
styres av mobiltelefonen, gjennom 
Secuyous mobilapp og Bluetooth
teknologi. Secuyou er kompa tibel med 
iOS og Android (iPhone 5 og nyere, 
samt Androidsmarttelefon versjon 5.1 
og nyere). Secuyouappen støtter ikke 
Apple Homekit. Boyesen & Munthe 
AS.

SORTE PRODUKTER
En økende etterspørsel etter 
beslag i sort utførelse fører til at 
flere produkter i sort utførelse til
kommer. I tillegg til våre dør-
vridere og skilt i rustfritt sort PVD 
er nå de tradisjonelle krokene, 
rekkverksholderne og håndtakene 
fra Hermeta tilgjengelig også i 
sort.  Boyesen & Munthe AS.

Ny og bedre versjon av vår manuelle 
grønne nødåpner
MD03-PRO gir i tillegg
• Tidsregulerbar forsinkelse av rømningsdører
• Ny og forbedret koblingsterminal
• Tilbakestilling i front og fra undersiden
• Driftsspenning 12-24VDC

   www.noby.no

 sotera.no

Dørbrytere og nøkkelbrikker med slitesterk merking.  
Velg din logo eller annet symbol. Gravert UID eller serie-
nummer på nøkkelbrikker.  Små opplag, rask levering.

Se mer på sotera.no/lasergravering

LASERGRAVERING
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TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Et hull i veggen? 

De fikser resten 
Norlock i Kristiansand kan trygt kalles en fremoverlent bedrift.  

Ikke er de redde for å si det heller.

SOLIDE FOLK: Sindre Opsahl 
og låsesmedlærling Dennis Friis 
var i full sving med montasje av 
dørautomatikk og adgangskontroll 
på praktfulle Boen Gård.  
Norlock kan skilte med en rekke 
prestisjeprosjekter på Sørlandet.
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 Vi er en kompetansebedrift som i de siste årene har levert og 
montert dører, lås og beslag til en betydelig andel av de store pro
sjektene i Agder fylkene. Vi er solide, har god økonomi og den 
beste kredittrating. Vi har mange store kunder og kan skilte med 
godt samarbeid med de største entreprenørene, forteller daglig 
leder Hans-Erik Tharaldsen. Kundegruppen består ellers av alle 
andre typer bedrifter og private kunder. 

STORE OG SMÅ
Vi er store nok  og gode nok  til å jobbe med de store. Men også 
mindre kunder får vår fulle oppmerksomhet, påpeker Tharaldsen 
og kan vise til deres butikk i Kristiansand sentrum hvor man finner 
et bredt sortiment av produkter innen lås og beslag fra ledende 
leverandører. I butikken kan man blant annet få slipt nøkler, samt 
reparere gamle låser eller få råd og veiledning om sikring av egen 
bolig. Norlock tilbyr også gravering av postkasseskilt og et bredt 
utvalg av postkasser, opplyses det. 

FYLLER HULLENE I VEGGENE
Det er rundt 35 år siden bedriften oppsto. Under navnet Norlock 

har de eksistert siden litt ut i årtusenskiftet. De er blitt til en total
leverandør som leverer og monterer alt av dører, lås og beslag.

-Et hull i veggen - så fikser vi resten, sier Tom Erik Friis Reinertsen 
som er faglig ansvarlig NLmedlem hos Norlock, som forøvrig også 
er godkjent opplæringsbedrift. I løpet av alle disse årene har de 
opparbeidet en imponerende kundebase og har vært sentrale i en 
rekke prosjekter. Selskapets hjemmemarked er i all hovedsak 
Agder fylkene. Men bedriften har også en egen avdeling som 
 selger, leverer og monterer spesialdører i hele Norge og Sverige.
 
NORLOCK I NORDEN
 Vi har agenturer på spesialdører for hele Norden og regner oss 
som en av de ledende leverandørene av slike produkter i dette 
markedet, forteller herrene rundt møtebordet.

Har du utfordringer på dører, enten det gjelder brann eller lyd 
krav, vannbestandighet, hygienekrav, ukurante størrelser, mv. sitter 
vi klare med gode råd og innspill. En av våre spesialiteter er avan
serte dørløsninger til operasjonssaler på sykehus, opplyser de.

LEDERE: Daglig leder Hans-Erik Tharaldsen flankert av kalkulatør / prosjektleder Jan 
Marius Sørensen og Prosjektleder lås og beslag Tom Erik Friis Reinertsen i Rigedalen 
hvor de har sitt hovedkontor. Bygget rommer både administrasjon, prosjektavdelinger 
og lager.

MANGE MENN: Prosjekt-
medarbeiderne Ole Andreas 
Holthe, Jan Marius Sørensen, 
Tom Erik Friis Reinertsen, Lars 
Lien og Glenn Larsen.

LEVER FOR DØR: Kenneth Lomeland er spesialist på spesielle dører. Sammen med 
Tom Nilsen (med ryggen til) er de ansvarlige for prosjektering med spesialprodukter.  

HOVEDKONTOR: Norlock holder til i Rigedalen 40 rett utenfor Kristiansand med 
administrasjon, prosjektavdeling og lager. De har også en butikk midt i «Palmebyen». 
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✔ Digitale OLED navne-display
✔ Elektronisk solenoidlås
✔ LED belysning
✔ Postsonesylinder
✔ En felles kortleser
✔ Enkel installasjon og programmering
✔ En kabel mellom sentral og postkasser

Med digitale postkasser får man en smart og fremtidsrettet løsning.  
Postkassesystemet har online funksjoner, som ivaretar oppdatering av digitale  
navne-display og adgangsrettigheter via en webbasert software.  

Postkassesystemet kan integreres i Scantron FlexAir® adgangskontroll og porttelefonsystem for felles 
administrering fra samme software.  
Systemet kan integreres mot andre adgangskontrollsystemer via API eller ved å benytte eksisterende 
brikker. 

www.qualitronic.no 22 75 74 60 post@qualitronic.no

DIGITALE POSTKASSER

Dette er Norlock AS:

•  Hovedkontor i Rigedalen utenfor Kristiansand
•  Butikk i Kristiansand sentrum
•  Budsjettert omsetning 2020: 82 mill. NOK
•  Omsetning/Overskudd i 2019: 101/9,5 mill. NOK
•  16 egne servicebiler
•  16 ansatte som driver med montasje, 10 låsesmeder og 

6 dørmontører
•  10 ansatte som driver med salg/ prosjektering/adm.
•  2 ansatte som selger spesialdører
•  4 ansatte i butikk/resepsjon/lager
•  De er 100% eier av Norlock AB i Stockholm

PRESTISJE-PROSJEKTER
Listen over prosjekter de har vært med på er imponerende. Med 
deres ekspertise innen spesialdører, lås og beslag har de blant 
annet vært leverandør til nye Agder Fengsel i Mandal og Froland.
- Leveransene til fengslene var en positiv utfordring for firmaet, 
 forteller Jan Marius Sørensen. 

Men Norlock har også andre store prosjekter hvor de har levert og 
montert dører, lås og beslag mm. Blant disse er Lyngdal Helsehus 
og «Nye» Caledonien hotell. For tiden er boligbyggingen en blom
strende affære på «Palmekysten». Og Norlock er involvert i det 
meste.

 Nå for tiden er vi med på Bystranda Blå, et leilighetsprosjekt med 
omkring 240 leiligheter der vi leverer lås og beslag samt adgangs

kontroll. I forbindelse med leilighetsprosjektet Byhaven - som i skri
vende stund også er under utførelse  er de på banen. Her leverer 
og monterer de både dører, lås og beslag. I tillegg nevnes at de 
også er inne på den store utbyggingen på Marvika Torv. 

 For tiden holder vi også på med leveranser og montering på to 
skoler, aldershjem samt ulike leilighets og forretningsbygg forteller 
trioen rundt møtebordet; Tharaldsen, Sørensen og Friis  Reinertsen. 
Sistnevnte er en del av familien som grunnla selskapet. 

KORONA
Norlock har til nå sluppet billig unna koronakrisen.  Vi har heldigvis 
ikke vært nødt til å permittere. I en kort periode var det stille i butikken. 
Men utover det har dette hatt liten innvirkning på vår  virksomhet, 
avslutter daglig leder Hans-Erik Tharaldsen.

BLIDE SØRLAND: Blide Jorunn Salvesen er den første man møter innenfor 
dørene. Prosjektsekretæren telte dører for harde livet da vi var innom bedriften 
som teller 32 ansatte. 



STEP elektriske låser og sluttstykker

Et vanlig problem er at dører kan kile seg fast, eksempelvis på 
grunn av at døren er utstyrt med dørautomatikk eller at det har 
samlet seg grus eller snø på terskelen.

STEP er utstyrt med STEPs unike patenterte listetryk kteknikk som 
gjør at døren kan låse opp, selv når den utsettes for trykk på opptil 
150 kg.

Driftssikkerhet som fungerer i virkeligheten

www.steplock.noNår det må fungere.
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MEDLEMSNYTT

Nye medlemmer
Nye personlige NL medlemmer

Nye avdelingsmedlemmer
Låssenteret Gjøvik   I   Låssenteret Haugesund   I    
Låssenteret Sandefjord   I   Låssenteret Tromsø

Vi gratulerer og ønsker våre nye medlemmer velkommen!

Håvard Ekornås Kristian Bergvoll Nilsen,  
Certego

Martin Nilsen Bjørnebye, 
Lås & Sikring 

Stig Marcus Dahl, 
Låssenteret

Tor Oddvar Nymo, 
Låssenteret

NL medlem Paul J Borge har gått bort

En hedersmann har forlatt oss
4.september 2020 døde Paul J. Borge, hele 90 år «ung». 
Etter en lang periode i låsbransjen i Oslo, etablerte og drev 
Paul Låsservice i Bergen fra 1981. 

I 2001 ga han meg muligheten til å være med på reisen og 
som den rause og inkluderende personen han var, ga han 
meg full tillit fra første dag. Det var også mange andre som 
fikk nyte godt av denne rausheten og det er i dag mange i 
låsbransjen som har mye å takke Paul for. Ikke minst alle dem 
som har lært så mye av Paul. Han delte alltid av sin rike erfa
ring og solide kunnskap til de som ville høre. 

Paul var kreativ og målbevisst og gav meg det beste utgangs
punktet da han gav meg tilliten til å overta og bygge Lås
service videre. Helt til det siste var Paul vital, samfunnsenga
sjert og opptatt av fremtidig utvikling, både for samfunnet 
generelt, men også helt spesielt for bransjen vår.

Paul var ofte å se innom på Søreide etter at han pensjonerte 
seg i 2003. Jeg vil savne disse besøkene. Men, istedenfor å 
sørge ved din båre, vil jeg feire det livet du har levd. Det har 
vært rikt. Det har vært godt. Det har vært raust. Jeg har mye 
å takke deg for. 

Jeg lyser fred over Paul J. Borge sitt minne.

Ståle Raa

Jubilanter
50 år

Yngve Olaf Sørensen

60 år
Frank Borghagen

NL gratulerer så mye med dagen!

Partner Area
• Prisgunstig Unocode med slipebakk og bakk med optisk leser  

for å dekode nøkler.

assaabloyopeningsolutions.no

Dobbelt elektrisk  
sluttstykke. 

Én variant  
for alle løsninger

992 fra ASSA ABLOY!



 03.2020 / 33

Nytt fra administrasjonen

2020 har virkelig blitt et annerledes år på så mange måter.  
- For NL sin del ville påmeldingen til Låsesmedtreff vært i full 
gang, og "årets begivenhet" vært like om hjørnet hvis dette 
hadde vært et "vanlig" år.  Men i skrivende stund er vi igjen 
oppe i en økende smittetrend og vi må alle bidra for at den 
snur slik at vi forhåpentligvis igjen kan gå tilbake til en mer 
normal hverdag.

Når det gjelder Låsesmedtreff 2021 vil vi komme tilbake med 
informasjon etter hvert.

I høst har vi gjennomført NL opptaksprøver og som dere ser 
under Medlemsnytt har vi fått fem nye personlige medlemmer. 
Vi gratulerer våre nye medlemmer og takker Opptaksnemnda 
for innsatsen de gjør både ved gjennomføring av prøver og 
oppdatering av prøver!

Vi har også oppdatert søknadsskjemaene våre både når det 
gjelder innhold og utførelse, og de ligger nå som utfyllbare 
PDF’er på NL hjemmesider.

Vi har også oppdatert skjema for utskifting av lås.  

I tillegg har vi gjort noen oppgraderinger på hjemmesiden, 
strammet den litt opp og forhåpentligvis gjort det så enkelt 
som mulig å finne frem.  Gå gjerne inn på nl-lasesmed.no og 
ta en titt.

Det er ikke lett å legge planer om dagen så alt som har med 
arrangement og møter å gjøre henger litt. Møter på Teams, 
Whereby og andre digitale plattformer har blitt den nye hver
dagen. Vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen og håpe 
at alt snur til det bedre om ikke så altfor lenge.

I mellomtiden ønsker jeg alle en riktig fin og trygg førjulstid, 
god jul og alt godt i året som kommer!

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.
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Medlemsregister NL
TROMS OG FINNMARK
Locktech AS
Smibakken 8, 9515 ALTA
Tlf.: 401 05 800
www.locktech.no
E-post: post@locktech.no

Thermoglass A/S
Betongvn. 1, Pb. 2046,
Elvebakken, 9507 ALTA
Tlf.: 78 44 36 80 
Faks: 78 44 36 99
E-post: las@thermoglass.no

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
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.sikkerhetservice.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
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
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

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

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

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

Låsmester Vest AS
Gamle Sokendalsveien 36,
4372 Egersund
Tlf: 979 64 040
E-post: kyrre@lmvest.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
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
Tåsen veien 28, 0853 Oslo
Tlf.: 23 05 80 10
E-post: post@hemerlas.no

KeyWest Lås og Sikkerhet
Pilestredet Park 7, 0176 Oslo
Tlf.: 22 11 22 73
E-post: stig@keywest.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 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
E-post: 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
E-post: post@nygaard–las.no

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

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

Bergheim Lås AS
Industriveien 5, 2020 Skedsmokorset
Tlf.: 934 24 111
E-post: Knut@bergheimlas.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

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

Follo Lås og Glass–sikring AS
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

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

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

Trygge rom AS
Bærumsvn. 473, 1351 RUD
Tlf.: 67 80 80 80, Faks: 67 80 80 90
E-post: kontor@tryggerom.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
E-post: 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
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