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Leder
Låsesmedtreffet på Lillehammer i januar ble en stor suksess og jeg 
vil få takke alle som deltar og gjør dette til et slikt viktig treff i bransjen 
vår. Det bidrar til et godt samhold for oss alle på tvers av konkurran-
sen vi kjenner på ellers i året. Det er slik det skal være. Kundene skal 
ha de beste forutsetninger for å velge ut fra sine krav, men det er så 
viktig at vi som fag kan levere med høy score på kvalitet og kunn-
skap, samme hvem av oss som blir vinner av en konkurranse. Det er 
dette som gjør at vi skiller oss ut fra andre aktører som vil selge fysisk 
sikkerhet i konkurranse med vår bransje. Vi er i en særklasse de som 
kan mest om regler og forskrifter i spesialfeltet dørmiljø. Dette må vi 
følge opp i enhver medlemsbedrift.

Vi har i mars gjennomført to ukers undervisning på skolen for våre 
lærlinger. Denne gangen var det 20 elever som gjennomførte kurset. 
En fin gjeng unge lovende som vil bidra til at låsesmedfaget utvikler 
seg videre med unge, ivrige fagarbeidere med produkter og tekno-
logi som er i heftig utvikling samtidig som de unge ser nytten av å 
kunne lære det tradisjonsrike, som er helt spesielt for låsesmedfaget.

NL jobber kontinuerlig for at medlemsbedriftene våre skal ha de 
beste forutsetninger for å drive god og driftig business. Vi gjør dette 
gjennom deltakelse og møter i bl.a. Standard Norge, FG, NHO, 
Nelfo, Utdanningsdirektoratet for å være sikre på at NL-låsesmeden 
sin stemme er med på å påvirke samfunnet vi jobber med å sikre.

NL årsmøte holdes i utgangspunktet senest innen første halvår, men 
nå er dette avlyst inntil videre og vi vil holde dere informert om ny 
dato senere i år. Coronaviruspandemien som herjer i landet vårt og i 
resten av verden påvirker oss voldsomt og mange vil rammes hardt 
både helsemessig og økonomisk. Dette er en sterk påminnelse 
om hvor sårbare vi er når noe uforutsett skjer i verden. Vi må stå 
sammen nå og være gode på leveranser til hverandre der det fort-
satt er aktivitet og hjelpe hverandre med å holde bransjen stående 
oppreist gjennom denne krisen. Det er viktig å sette seg inn i myn-
dighetenes regler om støtteordninger og om muligheter for å holde 
driften i gang, og benytte dette for å berge bedriften og de ansatte. 

Vi må også følge de anvisningene som helsemyndighetene kom-
mer med og håpe at det er rett i forhold til å begrense skadene. Vi 
som NL låsesmeder er vant til å følge myndighetenes krav og det er i 
høyeste grad viktig at vi gjør det nå.

Ta vare på hverandre! 
Knut Kildahl
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På vår hjemmeside finner du hele 
vårt sortiment av beslag til ditt hjem.

www.beslagsboden.no

INNEDØRVRIDER
B859KN Krom/lær.

N Y H E T !

KNUT KILDAHL,
FORMANN
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Ikke rart det var god stemning når låsesmedene trommet sammen til 
det årlige treffet i OL-byen fra 1994. Nok en ny rekord med 

670 påmeldte. 28 utstillere. Drøssevis med kurs med rekordstor 
deltakelse og interesse.

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Nok ett

fulltreff!

Ingeborg Haukerud så ut til å stortrives der hun 
gikk rundt blant kolleger på messen.
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ENDA FLERE DAMER: Trine Celius fra IBL som trer 
frem fra mengden av damer - og herrer - med sin 
tredjepremie i hånden fra Soteras konkurranse.

Svein Inge Myhre fra Prolock var en av flere som 
gjorde et realt go`kjøp hos Prodib da han sikret seg 
ny nøkkelslipemaskin.

I ALLE ÅR: Morten Svensen i Assa 
Abloy Opening Solutions var nok en 
gang på plass med skinken sin.

VIRTUELL FREMTID: Jan Christen 
Danielsen fra Salto tok seg en tur i 
Dormakabas virtuelle verden.
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Ta kontakt for tilbud!

• Enkelt
Kun 1 leserpanel 

for
hele anlegget

• Brukervennlig
Vrider på døren 

for åpning
• Sikkert

Direkte koblet
til adgangs
kontrollen

Advance-S fra Stansefabrikken.
Uimotståelig enkelt. 

Lever klart til bruk:
• Advance-S postkasser
• Kortleser
• Reléstyring
• Installasjon
• Administrasjon av

adgangskontroll systemet



 01.2020 / 7

Beslagsboden

Assa Abloy

Cardtech

BFS Norway

LÅSESMEDTREFFET 
UTSTILLERE

Boyesen & Munthe
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Nå snakker vi!
Vi snakker til låsene våre. Og de snakker tilbake  
til oss. De forteller hvordan de har det, og om  
de trenger oppmerksomhet av noe slag.

Løsningen heter Hi-O, og er bare ett av mange  
høyteknologiske produkter fra ASSA ABLOY.

Vi utvikler kontinuerlig nye, avanserte og trygge 
adgangssystemer. Både mekaniske og digitale. 

Våre produkter består altså av så mye mer enn  
bare nøkler og beslag. Vi har, tross alt, blitt rangert 
blant verdens hundre mest innovative selskaper. 

Fire ganger.

Ikke for å skryte altså. 

Eller... joda.

www.assaabloyopeningsolutions.no
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Geze

Dørteknikk Microbuild

LÅSESMEDTREFFET 
UTSTILLERE

Dormakaba

Elok

Fibex
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Skryter av besøk
på standen

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

QUALITRONIC Odd Jubal-Andersen & Co AS  
er et import/agenturfirma med dørtelefon-
anlegg som spesialfelt. 
 
Det Oslo-baserte firmaet leverer et stort 
assortiment av porttelefon anlegg både som 
kun audio eller kombinert med bilde. I til-

Årets utgave bød på 28 utstillere. 
Underveis i messen tok vi en liten 
prat med de nye - for å lodde 
stemningen og deres inntrykk. 
Fellesnevneren var at det vanket 
skryt av låse smedene som viste 
oppriktig interesse på standene.

legg fører de også produkter innen intercom 
og adgangskontroll. Deres mest kjente pro-
dukt er kanskje Aiphone - som var på banen 
lenge før «navnebroren" iPhone. Aiphone ble 
stiftet 1948 i Nagoya Japan og har masse-
produsert intercom produkter i stor skala 
siden 1951. Aiphone har vært tilgjengelig på 
det norske marked i over 30 år.

Firmaet stilte med tre mann på messen, 
nemlig Stian Englund, Kristian Nordby og 
Geir Bråtet. De virket veldig fornøyd med 
beslutningen om å stille på Lillehammer. 

- Vi føler oss veldig velkomne i Låsemed- 
familien. Denne messen er litt annerledes, 
med en veldig flott og ikke minst sosial 
ramme. Her blir man kjent med folk. Og det 
er flott for oss som får se ansiktene på 
kundene vi stadig er i kontakt med per telefon 
eller e-post, forteller karene til Låsesmeden 
- og legger til at de følte seg velkomne.
- Vi kommer tilbake neste år, forsikret de. 

FIBEX AS er et sikkerhetsfirma i Oslo som 
primært forhandler adgangskontroll og port-
telefoner. Med ca. 50 års samlet erfaring 
innen bransjen ønsker de å videreføre den 
support og kundeservice de er kjent for, og 
bygger nå opp forhandlernettet i Norge. 

I år gjorde de «comeback» på Låsesmed-
messen. Sist gang de var blant utstillerne var 
for 12 år siden. Dengang på Storefjell. 

- Vi ble etterhvert mest rettet mot elektro. 
Men nå har vi produkter som er mer rettet 
mot låsesmedene, forteller de tre represen-
tantene på messen, Kjetil Ytterhus, Marius 
Røvik og Kjetil Molteberg. 

Hvordan er det å være tilbake?

- Moro. Dette er en veldig positiv opplevelse 
for oss. Rett og slett et hyggelig gjensyn, sier 
de tre som berømmer besøket og interessen 
blant de som var innom på standen.

SYV NYE PÅ MESSEN I ÅR

QUALITRONIC Odd Jubal-Andersen & Co AS er et
import/agenturfirma med dørtelefonanlegg som spesialfelt.
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NETTSOFT er et Oslo-basert IT-selskap som 
siden 1990 har bygget erfaring innen levering 
av nettverk infrastruktur, sikkerhet og kommu-
nikasjon (IKT) med hovedfokus på Microsoft 
løsninger. De er forhandler av en rekke pro-
dukter innen telefoni, systemløsninger og IT.  

Også Nettsoft gjorde et aldri så lite come-
back etter hele 13 års fravær…

- Vi var med for 13 år siden, minnes Trym 
Byman muntert. Det var han og kollega 
Jon Rellsve som tok turen til Lillehammer 
denne gang. Nettsoft består forøvrig av 8 
ansatte, og er også en foretrukket leveran-
dør av smarte IT-løsninger til NL.

Byman kjenner Låsesmedtreffet ganske godt 
etter å ha vært instruktør ved flere anledninger. 

- Og for de som lurer: Han er bror av en 
annen kjent skikkelse i Låsesmedmiljøet, 
nemlig Kjetil Byman.

XLOCK sørger for sikker elektronisk digi-
tal nøkkeldistribusjon ved bruk av BankID. 
XLOCK tilbyr digitaliserte løsninger for en 
rekke tjenester, samt betalingsløsninger med 
VIPPS som er blant deres partnere. 

- Xlock har vært på markedet i tre år, så 
dette er et ganske nytt konsept, forteller 
trioen som var vertskap på standen på 
Lillehammer, Hanne Bergmann, Øyvind 
Eldstad og Espen Christophersen.

De forteller videre at dette var første gang 
de fikk presentert seg for låsesmedene og 
miljøet forøvrig.

- Synes vi har fått bra respons. De som be-
søker oss virker genuint interesserte, så vi 
blir nok helt sikkert å se videre, avsluttet de 
med fornøyd mine.

URMET AS er leverandør av Porttelefoner og 
Adgangskontroll.

- Det er hyggelig å vise ansikt og se kun-
dene, smiler Alexander De Presno med et 
bredt smil. De Presno lar seg begeistre av 
låsmessen. 

- Jeg synes det er kjempebra. Den er anner-
ledes. Ikke minst ved at låsesmedene virker 
mer interessert enn andre yrkesgrupper som 
vi treffer på andre messer, forteller De Presno 
som mer enn gjerne tar turen igjen.

De to siste Prodib og ProLock ble omtalt i 
Låsesmeden 3 2019 – red.anm.

COMEBACK: Fibex har vært på messen før. Men det var første 
gang Fibex var representert på Lillehammer. Her med karene 
Kjetil Ytterhus, Marius Røvik og Kjetil Molteberg.

BRA RESPONS: Hanne Bergmann, Øyvind Eldstad og Espen 
Christophersen i midten tok turen til Lillehammer og var fornøyd 
med responsen.

VETERANER I BRANSJEN: Trym Byman og kollega 
Jon Rellsve tok turen til Lillehammer.

KOMMER TILBAKE: Alexander De Presno var så 
fornøyd at han gjerne blir å se igjen på Lilehammer.
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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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ILOQ

Nettsoft STEP Lock

LÅSESMEDTREFFET 
UTSTILLERE

Hans Mejlshede representerte ALOA på Låsesmedmessen
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RCO

RandiNoby AS

Siedle

Prodib

SALTO



 01.2020 / 15

Sotera

Teletec

LÅSESMEDTREFFET 
UTSTILLERE

Sikkerhet & design

Stansefabrikken

Würth XLock
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 sotera.no

Bestill konfigurerte adgangskort, ID-kort og nøkkel-
brikker som er klare til bruk, når det passer deg. 
Enkelt, raskt og sikkert.

KORTPORTALEN

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

«Det hender situasjonen er litt 
fastlåst»

For fem år siden møttes Ada Talaasen og 
Stian Tofte som låsesemedlærlinger på 
Kuben. Det oppsto søt musikk, kjærligheten 
blomstrer, og nå er de samboere. 

- Han var på sin siste samling. Jeg på min 
første. Vi ble kjent. Da neste samling sto for 
tur kjente jeg veldig på at jeg savnet han. Så 
jeg sendte en melding og fortalte han nett-
opp det, smiler Ada. 

Det fikk den søte musikken opp på fullt 
volum, for i dag er de samboere og har alle-
rede vært gjennom noen «kriser». Kriser av 
den litt uskyldige og vennskapelige sorten 
vel og merke.

CHAMBRE SEPARE
Ada startet karrieren i Certego og Stian hos 
Ingeborg Beslag & Låssystemer (IBL). De var 
altså både kjærester, samboere og konkur-
renter en periode. 

- Det hender det går noen skikkelig høylytte 
diskusjoner. Før gikk det skikkelig hett for 
seg. Det har skjedd mer enn én gang at vi 
har flyttet ut av soverommet både for én og 
to netter. Enten han - eller jeg, innrømmer 
Ada mens Stian smiler godslig. 

- Hvorfor det?, undrer Låsesmeden utsendte. 

Ada griper sjansen: - Det er fordi han er såååå 
påståelig! En gang hoverte han over at det 
var så fantastisk - og helt enestående miljø 
- der han jobber. Mye bedre enn Certego 
liksom!? Da ble jeg både provosert og for-
bannet. Det kostet han to netter alene på 
soverommet, forteller hun bestemt - og 
ser strengt bort på samboeren mens han 
smiler bredt - med et meget tilfreds utrykk. 
Man kan ane stemningen når de to barker 
sammen…

Kolleger og samboere:

Hissige diskusjoner på hjemmebane

PAR I HJERTER: Ada Talaasen og Stian 
Tofte er kolleger og samboere. Det hender 
det går hett for seg på hjemmebane etter 
hissige jobbdiskusjoner.

JOBBER SAMMEN
Fra januar i fjor ble de to låsesmedene kolle-
ger på heltid, da Ada fikk jobb hos IBL hun 
også. Nå er hun i gang med mesterutdan-
nelse i tillegg. 

Med dette har også de mest opphetede 
øyeblikkene stilnet i heimen. 
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Etter at alle firmamedlemmer av NL kunne smykke seg med å være 
FG-godkjent, har deltagelsen på FG-kursene eksplodert. FG kursene har 

blitt et «must», for å følge opp krav, samt å holde seg faglig oppdatert, 
forteller Anne Line M. Sagbakken i NL

VOKSTE UT AV LOKALENE 
Omkring 70 var innom kursene i løpet av treffene på Lillehammer i 
foregående år. Denne gang endte man på omkring 230 deltagere 
før helgen var over. Økningen har forøvrig sørget for at man måtte 
flytte kurset til et større lokale for å få plass til alle de rundt 70-80 
som deltok på hver av de tre kursene som ble avholdt på Lillehammer 
denne gang. Dermed har kurset vokst ut av lokalene de har 
benyttet de siste årene. Nå er det en betydelig gjeng som benker 
seg foran kursholder Jan Petter Nordstrand i «Weidemann 5» på 
Lillehammer Hotel.

IKKE OVERRASKET
- Det er hyggelig at antallet øker. Men overraskende er det ikke. For 
mange blir jo dette nesten å regne som et obligatorisk kurs i for-
bindelse med de forpliktelsene en FG-godkjenning medfører. Og 
det er jo flott at det er så mange på plass. Men det er klart at jeg 
ikke får like mye kontakt med deltagerne som tidligere, da det var 
en rundt 25 personer foran meg. Men det går greit. De må jo følge 
med, avsluttet Nordstrand før nok en «klasse» benket seg ned for 
litt FG-faglig påfyll.

FG godkjenning sørget for 
Tredobling av kursdeltagere

FOLKSOMT: Jan Petter Nordstrand har 
fått en betydelig økning i lytterskaren 
på sine FG-kurs etter at NL-bedriftene 
ble FG-godkjent.
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En enkel løsning for trappehus og små brannceller

Er du en beslagsbeskriver, designer av nye bygninger? 
Eller jobber du med å oppgradere brannsikkerhet på et 
eksisterende bygg, hvor du har et trappehus eller en liten 
branncelle. Da trenger du et system for røykventi lasjon i 
ti lfelle brann. Med  GEZEs konsept for små brannceller får du 
en moderne, pålitelig og elegant løsning, med den anerkjen-
te tekniske GEZE  kvaliteten. Våre fl eksible løsninger som 
dekker alle bygningskrav kan bestå av oppti l 3 vindusmo-
torer,  hvor valget  av vindus motor er avhengig av vinduets 
utforming. Systemet er ti lgjengelig med en rekke ti lbehør.

GEZE Norge  Industrivegen 34 B |  2072 Dal, Norge |  TLF. +47 63 95 72 00  |  E-POST norge.se@geze.com  |  Les mer på www.geze.no

GEZE Soluti on
Røykventi lasjonløsning 
for trappehus.

Løsningen består vanligvis av:

 Aktiveringspanel GEZE FT4 for manuell aktivering
 Trappehus sentral GEZE THZ
 GEZE Slimchain vindusmotor

Les mer på

www.geze.no
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ARX ‑ Sikkerhetssystem med helsesjekk

www.assaabloyopeningsolutions.no

Juss ekspert Kjell Ove Ernes serverte en rekke juridiske nøtter
som de fremmøtte fikk tygge litt på.

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

- På dette området er det viktig at man er trygg på regelverket, 
fortalte Ernes. Han bekrefter at mange har en tendens til å tro 
de har rettigheter som slett ikke finnes, og forfekte sitt syn ut fra 
dette. Da er det viktig at låsesmedene kan parere dette på solid 
grunnlag.

RELEVANT FOR LÅSESMEDENE
- Låsesmedene handler både med grossister, entreprenører og for-
brukere. Dermed er det helt avgjørende å kunne forskjellene på 
hvilke rettigheter, lover og regler som gjelder, påpekte Ernes. 

- Jeg går gjennom ganske «basic» ting som jeg håper gjør delta-
gerne litt tryggere i sine roller, fortalte Ernes til Låsesmeden. 

HVA LÆRER DE?
- Det er forholdsvis enkle og ikke minst klassiske problemstillinger 
og utfordringer vi går igjennom. Som kjøpsrett og problemstillinger 
i relevante sammenhenger for låsesmedbedriftene, fortalte Ernes. 
Underveis dro juss eksperten frem en rekke «caser» med tilsyne- 
latende ganske så relevante problemstillinger, som det åpenbart 
var verdt å reflektere rundt.

Ikke minst minnet han om at det er viktig å skille mellom såkalt 
B2B og B2C. Altså handel mellom næringsdrivende og handel 
med forbruker.

Ledelseskurset bød på 

juridiske nøtter

JUSS EKSPERT: Kjell Ove Ernes delte sin kunnskap og erfaringer 
foran et lydhørt publikum på Lillehammer.



Unik Direct DriveTM funksjon 
i nye STEP 110 solenoidlås 
Nå lanserer vi STEP 110, en slitesterk solenoidlås med vår patentsøkte 
direktdrift, Direct Drive™. Teknikken gir en direkte manøvrering av dør
vrideren, noe som resulterer i en veldig myk og smidig følelse. Konseptet 
skaper en ny dimensjon av hvordan en solenoidlås kan oppleves.

STEP 110 har moderne falleplassering, leveres med eller uten splitfunksjon 
og egner seg veldig godt for bruk sammen med elsluttstykke. 

Les mer på www.steplock.noNår det må fungere. 

Nyhet! 

STEP 110 solenoidlås med patentsøkt

Direct DriveTM
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Unik Direct DriveTM funksjon 
i nye STEP 110 solenoidlås 
Nå lanserer vi STEP 110, en slitesterk solenoidlås med vår patentsøkte 
direktdrift, Direct Drive™. Teknikken gir en direkte manøvrering av dør
vrideren, noe som resulterer i en veldig myk og smidig følelse. Konseptet 
skaper en ny dimensjon av hvordan en solenoidlås kan oppleves.

STEP 110 har moderne falleplassering, leveres med eller uten splitfunksjon 
og egner seg veldig godt for bruk sammen med elsluttstykke. 

Les mer på www.steplock.noNår det må fungere. 

Nyhet! 

STEP 110 solenoidlås med patentsøkt

Direct DriveTM

REDDET LIV: Janne 
Finseth reddet den 
brennende dukken fra 
flammene ved å gjøre 
det hun hadde lært på 
den teoretiske delen
av kurset Varme arbeider. 
Bak står instruktør 
Arnt Rikard Alvestad.

Renè Ringnes og 
Daniel Sørlie Treider 
var på plass og 
underviste i Elektro 
videregående fredag 
og lørdag.

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Janne
kvelte flammene

En del av kurset var nemlig praktisk rettet og 
foregikk utendørs på baksiden av hotellet, 
der flammene stadig sto i været på formidda-
gen lørdag. Slik skulle altså kursdeltagerne 
få vist hva de hadde lært for å slukke brann-
tilløp som kan oppstå under varme arbeider.

- Vi vurderte å gjøre dette inne i messehallen 
men det hadde vel fort blitt litt styr, spøkte 
kursleder Arnt Rikard Alvestad.

Janne Finseth fra Låssenteret 
i Bergen innrømmet gjerne at 
hun hadde gruet seg til å sette 
den teoretiske lærdommen ut 
i livet da hun skulle slukke en 
brennende dukke under årets 
utgave av kurset Varme arbeider.

Janne Finseth var en av de første som fikk 
prøve seg. Det var første gang hun deltok. 
Noen meter foran lå dukken i fyr og flamme. 
Med et teppe skred hun til verket med innbitt 
og bestemt mine. 

- Husk å klappe rundt hele, formante kurs- 
leder Alvestad, mens Janne slukket flammene 
så det formelig gnistret. Hun virket lettet etter 
seansen. 

- Jeg gruet meg nok litt. Men det var helt 
greit. Litt varmt, men ikke grusomt, fortalte 
hun på klingende vestlandsdialekt.

- Dette kurset er nyttig. Vi har lært mye vi 
kommer til å få glede av å kunne, var opp- 
summeringen.

VARME ARBEIDER
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SLAGDØRSAUTOMATIKK GILGEN FD10 og FD20
designet for høy ytelse, svært s�lle dri�, 
maksimal leve�d og enkel montering!
• Elektromekanisk åpning og kontrollert �ærlukking stø�et av motor

• Innebygd inversfunksjon for åpning uten strøm (røykven�lasjon)

• Montering på karm eller dørblad med glideskinne eller standard arm

• Glideskinne kan monteres både trekkende og skyvende!

• Full energy som standard og low energy kan velges ved montering

• FD10 og FD20 beny�er for det meste samme �lbehør som 

   armsystem, akselforlengere, ekstern programvelger, impulsgivere og

   sikkerhetssensorer som finnes på lager i Oslo 

 

BM219 NØDÅPNER  med valgfri forsinkelse og sabotasjebryter!

• 10 sekunders forsinket åpning, eller direkte 

   åpning, av elektrisk lås er valgbart (relé 3)

• 3 reléer med potensialfrie vekselkontakter

• Sabotasjekontakt som utløser alarm (valgbart)

• Egen inngang for avs�lling av alarm fra nøkkelbryter/kortleser

• Dri�sspenning 24 V DC +/- 15%

• BM219 kan også inngå som modul i ny BM227 (Q2/2020)

10 sec
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Nærmere 600 festkledte 
var på plass i festsalen for 
treretters middag med 
tilhørende forfriskninger. 
Og stemningen var - som 
alltid - god. Og høystemt.

Golden var kveldens konferansier og startet 
med å raljere litt med låsesmedenes stam-
mespråk og fagutrykk - som pløsmott, litt 
fallrør og omlegg - for å nevne noe, før han 
gjøv løs på samfunnet forøvrig.

- Det er vanskelig å drive med humor. Man 
kan fort komme til å krenke. Jeg har fak-
tisk delt de inn i flere grupper, fortsatte han 
muntert og ramset opp: De som blir ram-
met. De som er krenket på andres vegne. 
De som er krenket fordi de ikke har krenket 
noen. Og de som er hakkende gale.

KILDAHL TAKKET
Det vanket både takknemlighet og skryt når 
styreleder i NL Knut Kildahl fikk ordet. 

- Vi selger og monterer verdens beste pro-
dukter, og vi er verdens beste låsesmeder, 
klinte han til. Ved å møtes på Lillehammer 
hvert år, sørger vi for å opprettholde vår 
høye standard, sa han.

RENE BIRKEN
Nå er det jo rene Birken-tilstander når påmel-
dingen åpner. Her gjelder det visst å være 
raskt ute, sa han videre. Så vanket det stor 
takk til alle instruktører, leverandører og kurs-
komité. Før han dro en liten påskjønnelse opp 
av ermet. Magnar Sørengen fikk på vegne av 
Cardtech litt ekstra takk og oppmerksomhet 
for deres vederlagsfrie innsats i alle år.

VINNERE
I år er det ikke til å komme utenom at medar-
beiderne i Ingeborg Beslag & Låssystemer 
forsynte seg grovt av premiene under flere 
av konkurransene. 

Henrik Olsen endte på andre plass i leve-
randørkonkurransen, mens Joachim Sol-
lien stakk av med hovedpremien som var 
reisegavekort på 15000 kroner. I tillegg hadde 

Festkveld
med Golden

deres kollega Trine Celius sikret seg en Fitbit 
tidligere på dagen i Sotera sin standkonkur- 
ranse.

LOKALJOURNALISTIKK
Så avsluttet Golden kvelden med å raljere 
litt over lokaljournalistikken - slik mange av 
oss har hørt han og Atle Antonsen holde på 
i radioprogrammet Misjonen. 

Den ene fantastiske historien etter den 
andre ramlet ut av Golden, før det festemte 
selskapet skred ut på dansegulvet.

2

3

41

1  TOK FOR SEG: Joakim Sollien fra Ingeborg 
Beslag & Låssystemer stakk av med 
førstepremien i leverandørkonkurransen. 
Andrepremien gikk til kollega Henrik Olsen 
(t.h). Premiene ble delt ut av konferansier 
Johan Golden og Kristina Skamfer fra 
Stansefabrikken.

2   FULLT HUS: Styreleder Knut Kildahl ønsker 
velkommen til festmiddagen

3    HYLLET LOKALJOURNALISTIKKEN: 
Konferansier Johan Golden dro frem noen 
strålende eksempler fra lokalmedienes 
verden under festmiddagen lørdag kveld.

4   TAKK!: Knut Kildahl takket Cardtech ved 
Magnar Sørengen for alt de har bistått med 
opp gjennom årene.
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At låsesmedene koser seg på Lillehammer er ingen hemmelighet. Både faglig, 
sosialt og ikke minst i matveien er det vel ingen som lider nød. Vertshotellet legger 

heller ikke skjul på at Låsesmedtreffet er årets høydepunkt for de.

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

Men det er mye som må klaffe om alt skal gå smertefritt. 
- Arrangementet har blitt en helårsbeskjeftigelse. Inn mot treffet er 
det usedvanlig hektisk, forteller Anne Line M. Sagbakken som er 
administrativ leder i Foreningen Norske Låsesmeder (NL). 
 
ÅRETS HOTEL
I 2019 ble Scandic Lillehammer Hotel kåret til beste Scandic Hotel. 
- Klart vi er stolte av dette, sier gjengen vi samlet foran det bug-
nende lunsjbordet lørdag. 
Ingen legger skjul på at det er hektiske dager med fullt hus og mange 
ting som må flyte for å få alt vel i havn. Det rigges og omrigges.

TRAVELT
- Denne gangen ble messearealet utvidet med et tilliggende lokale. 
Dette lokalet skulle også brukes til festmiddagen lørdag, sier 
Anne Line M. Sagbakken. 
Dermed gikk det ikke mange minuttene etter at messen stengte før 
vertskapet gjøv på for å gjøre klar til fest.
- Det ble en veldig rask nedrigging og ditto opprigging for at alt 
skulle være klart til kl. 20.00. Alle involverte gjorde en fantastisk 
jobb, forteller Sagbakken strålende fornøyd.

LÅSESMEDTREFF
Antall deltagere på Låsesmedtreff har hatt en årlig jevn økning 
siden arrangementet flyttet til Lillehammer i 2010. 
- Dette synes vi jo er fantastisk hyggelig! Det er ikke noe vi tar som 
en selvfølge og det er like spennende hvert år når påmeldingen 
åpner. Fra 2018 til 2019 økte antall deltagere med hele 20% og i 
2020 var det en ny rekord med hele 670 påmeldte. Med økning i 
antall deltagere, messeutstillere og kurs dukker det opp utfordringer 
som må løses. 
- Vi vurderer stadig grep for å komme den flotte utviklingen i for-
kant, opplyser Anne Line M. Sagbakken videre.  
- Jeg har forstått at enkelte er bekymret for at vi har vokst ut av Lille- 
hammer, men det har vi ikke, beroliger hun. 

STØRRE KAPASITET
Byen har mye større kapasitet enn hva Låsesmedtreffet benytter. Vi 
flyttet arrangementet til Lillehammer blant annet for å kunne vokse. 
Det er en liten by med mange hoteller innen korte avstander.
- Helt vesentlig var at Scandic Lillehammer Hotel som det nå heter, 
har messehall, mange kurslokaler, møterom og minglearealer. 
Dette er en kombinasjon det er vanskelig å finne andre steder, sier 
Anne Line M. Sagbakken. 

Årets høydepunkt
både for hotellet og låsesmeder

1
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ARX ‑ Sikkerhetssystem med helsesjekk

www.assaabloyopeningsolutions.no

SCANDIC VICTORIA I SENTRUM bygger nå ut og øker 
romkapasiteten fra 105 til 161 rom. Dette skal stå ferdig i 
desember 2020. Alle eksisterende rom og fellesarealer ble 
renovert og sto ferdig bare noen dager før Låsesmedtreff 
2020, så mange av våre deltagere har allerede nytt godt av 
dette, forteller Anne Line M. Sagbakken. 

BIRKEBEINEREN HOTEL OG APARTMENTS er også i gang 
med renovering – både av felles arealer som ble ferdigstilt i 
februar 2020 – samt at de vil sette i gang med å renovere 
rommene på hotellet i løpet av 2020 og 2021. Leilighetene 
ble pusset opp i forbindelse med Ungdoms OL i 2016.

Beliggenhet er som for mye annet, også viktig for denne typen 
arrangement.
- Tradisjonelt sett har Låsesmedtreff alltid vært arrangert litt utenfor 
«allfarvei», slik som Bolkesjø, Olrud på Hamar, Storefjell og nå Lille- 
hammer. Dette er nok et av suksesskriteriene for arrangementet. 
Folk kommer på Låsesmedtreff og de fleste blir der hele helgen, 
noe som gir den helt unike sosiale atmosfæren arrangementet er 
kjent for.  Byen er også lett tilgjengelig med bil og tog – også fra 
Gardermoen.

- I 2021 kommer vi til å sette opp bussavganger fra sentrum og 
Birkebeineren i forbindelse med kurs og måltider på Scandic Lille-
hammer Hotel. Mer detaljer rundt dette kommer etter hvert. – Alle 
kan være helt trygge på at vi står på for at alle skal ha en så bra 
Låsesmedtreff opplevelse som mulig, avslutter Sagbakken.

1   HURRA: Vertskapet 
på Lillehammer 
setter umåtelig pris 
på det årlige treffet 
og disker derfor opp 
med de beste de har. 
Lillehammer-hotellet 
ble nylig kåret til Det 
Beste Scandic-
hotellet i 2019.

2   VIL BLI ENDA 
BEDRE: Anne Line 
M. Sagbakken 
i NL sonderer 
mulighetene for å 
gjøre Lillehammer-
treffet enda bedre for 
deltagerne. 

3    DIGG INN: Steinar 
Jensvold legger 
ikke skjul på sin 
begeistring for 
maten.

4  STASELIG: 
Lillehammer hotel 
huset Den Olympiske 
Komite (IOC) under 
OL på Lillehammer, 
og byr fortsatt på 
stilige omgivelser.

6 BUGNER: Deilig mat 
på alle fat.

2

3
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nettbutikk www.sogd.no

Totalleverandør av beslag,  
låser og adgangskontroll

se utvalget og løsninger på www.sogd.no

Vil du bli en Nøkkelpartner? 
Du kan oppnå følgende fordeler ved å skrive 
Nøkkelpartner avtale med oss

BONUSAVTALE

Som nøkkelpartner får du 
bonusavtale på det du kjøper fra 
oss – i tillegg til gode rabatter. 
Kontakt vår Proffavdeling for 
nærmere informasjon. 

TILGANG TIL 

SKYLØSNINGER

Du kan selge og montere 
elektronisk adgangskontroll, og 
bruke vår skyløsning for å     
administrere adgangskontrollen. 
Enkelt og greit!

TILPASSET 

BROSJYREMATERIELL

Dersom du ønsker våre konsept-
brosjyrer med din logo og kontakt 
informasjon, så ordner vi det! 

KURS &  MØTEROM

Dersom du trenger lokaler til å 
holde kurs for ansatte eller f.eks. 
holde kundemøter, så stiller vi 
våre lokaler til rådighet.  

- vite mer? 
Ta kontakt med oss på post@sogd.no eller på tel. 22 04 07 50 slik at vi kan avtale et møte 
for å gi dere en presentasjon og gjennomgang. 
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Nyhet! ASSA ABLOY 992

Dobbelt elektrisk  
sluttstykke. 

Én variant  
for alle løsninger

www.assaabloyopeningsolutions.no
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Perfekt uttak og tidsbesparende 
for låsesmeden!

StepLock Norway lanserer 
Prosjekteringsguide

Montasjemal for STEP stolper 
245x40x15 til STEP 40, 60, 90 
og 92.

Slik gjør du:
Før montasjemalen benyttes, 
markeres sperrefallen på kar-
men. Ønsket stolpe holdes på 
karm for å markere topp og/
eller bunn av stolpen. Dette er 
da referanse for plassering av 
montasjemalen.

Deretter festes montasjemalen 
utenpå karm med skruer slik at 

Guiden gir beskrivelse av dør-
miljøets produkter og funksjon 
ved normal bruk og nødåpning. 
Guiden er en konfigurator som 
er basert på gjeldene krav til 
brann, rømning, innbruddssik-
kerhet og ikke minst kundens 
ønsker. Som del av vår etable-
ring i Norge har vi vært tydelig 

en stødig markering av omriss 
kan gjøres. Malen demonteres 
uttaket kan utføres.

Alle STEP stolper med ytter-
mål 245x40x15 passer perfekt 
i uttaket og skruefester.

STEP montasjemal;
art.nr.: ST4002-M.

- Når det må fungere.

www.steplock.no

på at vi skal tilføre vårt produkt 
en teknisk og kommersiell mer-
verdi. Dette er en del av bidra-
get. Teamet i Steplock Norway 
har lang og solid erfaring innen 
beskrivelser, regler, forskrifter, 
prosjektering og montering av 
dørmiljøer.
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• Oval sylinder 2237 og 2220. 
• Snowman-sylinder 2299.
• DIN-sylinder (Euro/Profil) 2206, 2211 og 2211C.
• Knappvrider 2242 og 2241 kan leveres med kundelogo.
• Sylinderskilt innvendig, 567 og 569 (Rokokko), i RST 304 og 
  utvendige 568 i RST 316 L.  H: 6, 8, 11, 13, 16, 18 og 21 mm.
• Svensk variant av knapp, 561, på 6 mm skilt.
• Tilbehør: Skiltskruer, sylinderfesteskruer, sylinderforlengere 
  oval, runde og sylinderadapter sidefeste �l bakkan�este.

• Alle sylindere leveres  på profil �lsvarende 508 og med 3 nøkler.
 

  

Standardsylindere med varemerke Boyesen & Munthe 

Standard vridere og beslag i rus�ri� stål i sort farge!

Alle våre produkter i 400- og 500 serien i rus�ri� stål kan leveres med 

PVD overflate i forskjellige farger.

Vi lagerfører nå et utvalg

varianter i sort PVD.

Andre varianter og farger leveres  på forespørsel.

Vridere og skilt i 500-serien med PVD overflate 

oppfyller korrosjonsklasse 5 e�er EN1906:2012 ref ser�fikat RISE SC0218-18
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I dag er det viktigere enn noen gang å
kombinere arbeid med fritid. Å håndtere
sikkerhet skal ikke hindre deg i å gjøre det.
Med SALTO KS - Keys as a Service -
trenger du ikke være  på plass for å dele ut
nøkler eller bekymre deg for at en nøkkel
vil komme bort. Det beste av alt; du trenger
ikke å investere i en server. Sikkerheten
er i skyen, bevist gjennom ISO 27001-
sertifisering.

Gjør det enkelt; Gi tillatelse til ansatte eller
besøkende uansett hvor du er i verden,
bli varslet når noen åpner døren eller se hvem
som er utenfor før du åpner den eksternt. 
Med over 3000 KS installasjoner i
drift over hele verden, tør vi påstå at vi
har en pålitelighet som du kan føle deg trygg
med.
 
Er du klar? Les mer: saltoks.com/no

SALTO KS 
 Sikkerhet selv når du er på farten.

Brikke Fjernåpning Mobile Keys Kode

+47 63 95 40 20
www.saltosystems.no

info.no@saltosystems.com
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iLOQ S50 er nå kompatibelt 
med iPhone
Etter at Apple åpnet sine NFC-funksjoner (near field communications) 
for tredjeparter i det nyeste operativsystemet iOS 13, er det nå 
enda enklere å bruke iLOQ S50 løsning for mobil deling av 
tilgangsrettigheter.

NFC er kjernen i produktfamilien iLOQ S50. Låsen høster den nød-
vendige energien fra telefonens NFC felt for å bekrefte dine til-
gangsrettigheter for deretter å åpne låsen. Smartelefonen har nå 
blitt din sikre nøkkel. Takket være Apples beslutning om å åpne 
opp NFC iPhone for 3.part, er iLOQ S50 nå tilgjengelig for både 
Android- og Apple-telefonbrukere med iOS 13 eller nyere (Gjelder 
iPhone 7 eller nyere).

iLOQ S50 gir uslåelige fordeler for service-, vedlikeholds- og eien-
domsforvaltere i for eksempel transport-, energi- og telekommuni-
kasjonsmiljøer. Det fjerner ulempene og sikkerhetsrisikoen knyttet 
til fysiske nøkler. Tilgangsrettigheter til låser kan umiddelbart deles 
over luften og enkelt administreres med ett skybasert, sikkert 
program.

Det er ikke behov for batterier eller kabler, noe som reduserer instal-
lasjonskostnadene i forhold til låser som krever ekstern strømfor-

syning eller batterier. Siden låsene heller ikke har ett nøkkelhull, er 
produktene vedlikeholdsfrie. Dette betyr store besparelser i vedlike- 
holdskostnader. Har man låser spredt over mange eiendommer og 
store geografiske områder blir det spesielt gunstig.

Du kan lese mer om viktigheten av NFC-teknologi i bloggen vår, 
og lære mer om iLOQ S50-løsningen for deling av mobil tilgang på 
vår hjemmeside.

wwww.iloq.com
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Det var meget god stemning 
da Dormakaba-gjengen inn-
viet sine splitter nye lokaler. 
Det moderne bygget rett 
ved E18 sør for Drammen 
sentrum er Dormakabas 
hovedkontor i Norge.

God stemning
på andre siden av Elvebyen

Bygningen på to etasjer rommer administra-
sjon, prosjektsalg, ordrekontor, lager, sys-
temproduksjon og en splitter ny Proshop.
- Vi har erstattet den tradisjonelle låsesmed- 
butikken med en egen «proshop» i enden 
av lageret. Der kan varer som er bestilt på 
forhånd hentes ut og det er også mulig å 

hente ut varer på direkten, forteller Marit 
Jensen som virker både stolt og lettet over 
å være på plass i lyse og åpne lokaler. 
 
TIDSRIKTIGE KONTORER
- Lokalene eies av en eiendomsutvikler som 
leier ut til oss, forteller Jensen mens hun 
stolt viser oss rundt i kontoravdelingen.   
Bygget er tilpasset Dormakabas spesifika-
sjoner og behov. 
- Drammen er hovedkontoret til Dormakaba 
i Norge, mens hovedlageret i Norge er lokali-
sert i våre lokaler i Oslo, opplyser Jensen.  

IMPONERENDE FLYTTESJAU
Før flyttingen i midten av januar hadde en 
gruppe ansatte fått ansvaret for planlegging 
og gjennomføring av flytteprosessen. 
- Disse gjorde en formidabel jobb. Vi hadde 
tatt høyde for å benytte både helg og kvel-
der,  men hele flytteprosessen tok bare to 
arbeidsdager. Det var en imponerende inn-
sats av alle ansatte ved Drammenskontoret, 
 forteller Jensen imponert.
 

VEL I HUS: Det var god stemning da de ansatte kom 
sammen til åpningsseremoni med sosial ramme i 
anledning åpningen av nytt hovedkontor langs E18 
rett sør for Drammen sentrum.

DORMAKABA I NYE LOKALER

NY START
- Gjennom hele prosessen, fra planlegging 
til bygging og innredning, var de ansatte 
involvert for å få det slik vi ønsker. Vegger, 
inventar, møbler og øvrige fasiliteter gjen-
speiler identiteten vår gjennom blant annet 
den blå og røde fargen i logoen vår, opp-
lyser Jensen. 
Da vi flyttet inn i nybygget i januar, fikk 
Dormakaba på mange måter en ny start i 
Drammen. Vi er også langt på vei i proses-
sen på landsbasis som innebærer flytting 
til nye lokaler for mange av våre lokasjoner, 
opplyser Salgssjef Thomas Sann. 
- Harmoniseringen har tatt tid. Det er ikke 
til å legge skjul på at det har vært en utfor-
drende prosess. Vi har hatt våre utfor-
dringer, med tanke på å harmonisere to 
bedriftskulturer.
Men nå er vi absolutt på god vei når det 
gjelder både harmonisering og med å bygge 
Dormakaba bedriftskultur, avslutter han.
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RESEPSJONEN: Unn Asha Kjekshus steppet inn i resepsjonen i andre etasje.

HOVEDKONTOR: Dormakaba holder til i nye lokaler på østsiden 
av E18 rett sør for byen. Ved Kobbervikdalen industriområde.

SOSIAL SONE: Petter Laheld (med ryggen til), Torhild Majormoen 
og Didrik Grøstad slapper av litt utenfor kontorene.

LYST OG ÅPENT: Marit Jensen og Lisbeth Jensen 
i de nye flotte og tidsriktige kontorlokalene.

FORNØYD: Espen Smedberg er leder for 
systemproduksjon og lageret i Drammen.

ROOM WITH A VIEW: Ordrekontoret avholdt teammøte i det flotte 
møterommet. Fra venstre ses: Siv Rognerud, Linda Sparbo Johansen, 
Marit Jensen (logistikksjef), Heidi Stenberg og Line Hammer.

FORNØYDE ANSATTE: Per Erik Berge og Lars Magnus 
Strøm (t.h.) virket veldig fornøyde da Låsesmeden 
stakk innom karene på Systemavdelingen.

GOD STEMNING: Kirsti Johansen viser seierstegnet i møte med 
HR-sjef Lisbeth Jensen på sistnevntes kontor.

NY ARBEIDSPLASS: André Schultzen 
er meget fornøyd med sin "nye" 
arbeidsplass i Systemproduksjonen. 
Lyse og trivelige lokaler. - Nå skal alt 
få sin faste plass. Her skal det være 
system og orden, forteller han.



www.iLOQ.com

NYHET! 
iLOQ S50 er nå 

kompatibelt med 
iPhone

iLOQ S50 nå tilgjengelig for både Android- og Apple-
telefonbrukere, det er nå enda enklere å bruke iLOQ S50 
løsning for mobil deling av tilgangsrettigheter.

Da iLOQ S50 høster energien fra telefonens NFC er det 
ikke behov for batterier eller kabler, dette reduserer 
vedlikeholdskostnader og sparer miljøet for batteriavfall. 
Fjernadministrering av tilgangsrettigheter sparer miljøet 
for unødig reising for å hente fysiske nøkler.

iLOQ S50 gir uslåelige fordeler for service-, vedlikeholds- 
og eiendomsforvaltere i for eksempel transport-, energi- 
og telekommunikasjonsmiljøer. Det fjerner ulempene og 
sikkerhetsrisikoen knyttet til fysiske nøkler.

F1 
WORLD CHAMPION

RECOMMENDED

28,000 kg 
batteriavfall spart 
hvert år
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Nye svenner!Prodib AS Spydeberg vokser
Vi har hatt stor tilstrømming av kunder i Norge og veldig mange 
leveranser av nøkkelemner, tilbehør, Abus og maskiner. Dette har 
medført behov for større lagerkapasitet, så nå har vi utvidet kapa-
siteten og leid og renovert nabolokalet. Vi er nå i ferd med å flytte 
inn og snart kommer pallelager og truck på plass.

Nokas Teknikk Sør avd. Tele-
mark  gratulerer Ulf Løberg 
med svennebrevet.

Romerike Låsservice gratulerer 
Mats Evjul med svennebrevet.
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Pressemelding fra 
SALTO Systems
René Tofte, SALTO Systems AS i Norge, tar over 
som Nordisk produktsjef i SALTO Systems fra 
1. mars 2020.

René Tofte har arbeidet med SALTOs produkter siden 
2010 og vært ansatt i Salto Systems siden 2015, de 
siste 3 årene som Teknisk sjef i Norden. Når SALTO 
Systems nåværende Produktsjef, Dennis Postol går 
over til stillingen som Daglig leder i Sverige, tar René 
over stillingen som Produktsjef i Norden. Hans ansvar 
blir å drive utviklingen av SALTOs produkter for det 
Nordiske markedet. Han rapporterer til Jesper Buch, 
ansvarlig for det Nordiske markedet, og kommer fort-
satt til å jobbe fra SALTO Systems kontor i Bergen, 
men ha hele Norden som sitt arbeidsfelt.

- René har helt riktig kompetanse til å utvikle produkt-
området og løfte nye produkter inn i Norden. Med 
René bygger vi videre på alt det positive som Dennis 
har bygget opp innenfor produktområdene i Norden 
sier Jesper Buch.

- Jeg har siden jeg begynte å arbeide med SALTO 
produkter, alltid vært fasinert over kvaliteten og det 
innovative til SALTO Systems produkter og ser frem til 
å bli en del av produktutviklingsteamet sier René Tofte. 

SALTO Systems har de siste 3 årene økt omsetningen 
med tosifret prosent i Norge og veksten fortsetter med 
flere nyansettelser det kommende året.



34 / 01.2020

TEKST OG FOTO GEIR OLSEN

For snart ett år siden så Sotera Solutions dagens lys etter at 
Thomas S. Preus kjøpte tilbake Nexus’ eierandel da de solgte seg 

ut av den norske virksomheten.

Overgangen har vært bare positiv, er konklusjonen hos Sotera, 
som fortsatt leverer løsninger fra svenske Nexus, men nå som 
Platinumpartner. 
- Vi er veldig tilfreds med å være en selvstendig aktør. Nå står vi på 
egne bein og kan i større grad tilpasse løsninger til beste for alle 
våre kunder, store som små, forteller daglig leder Jon Land.

MERSALG 
- En av våre sentrale løsninger har vært Kortportalen, og denne ser 
vi et stort potensiale for fremover. Vi mener at løsningen er en per-
fekt mulighet for låsesmeder til å få mersalg i sine leveranser. Ved 
å tilby en portalløsning for kjøp av kort, nøkkelbrikker og tilbehør, 
kan man lettere sikre at kunden kommer tilbake, forteller Jon Land. 

Identitet er nøkkelen
til suksess

ENKELT OG GREIT: Jon 
Land foran nettsiden der 
låsesmedene selv, eller 
deres kunder kan gå inn 
og bestille adgangskort og 
nøkkelbrikker samt tilbehør. 
- En superenkel løsning for 
låsesmedene, sier Land.
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SOTERA AS ble etablert i mai 2019, men har eksistert i 
bransjen siden 1998. De leverer produkter og løsninger 
for utstedelse, håndtering og bruk av pålitelige identiteter. 
Kompetansen i Sotera er knyttet til å sikre prosessen 
rundt adgangshåndtering.

I Sotera Solutions produktsortiment finner man et bredt 
utvalg produkter som er tilknyttet adgangskontroll hvor 
ID-kort står sentralt. De tilbyr også mange andre typer 
plastkort i tillegg til kortprintere, korttilbehør, program-
vare, produkter og lesere for RFID-teknologi. 
 
Sotera har egen designavdeling som hjelper kundene 
med kortlayout og tilpasning av logo for gravering på de 
fleste av deres produkter. 

Sotera Solutions har 15 medarbeidere og holder til på 
Lysaker.

ALLER HELLIGSTE: Ronny Johansen, Jon Land, Jan Solum og Almir 
Hasanica der ID-kortene produseres, kvalitetssikres, pakkes og sendes. 
En halv million kort skal produseres og sendes ut i starten av det nye året.

OVERTOK I FJOR: Thomas S. Preus, eier i Sotera,
men til daglig en teknisk ressurs for kundene.

IDENTITET: Jon Land med sine kolleger Marianne Hahn 
Stenberg og Charlotte Rødset i lokalene på Lysaker.

LOGISTIKK: Randi Bjerkedal og 
Charlotte Rødset sørger for å få 
sendt ut pakkene fra lageret.

KONTROLL: Christian Eckhoff 
følger nøye med for å kvalitets-
sikre ID-kortene.

Sotera har fokus på samarbeid med sine kunder, gjerne som en 
partner.
- Vi ønsker å videreutvikle vår produktportefølje basert på tilbake-
meldinger fra bransjen. Låsesmeder er en viktig del av kundegrunn-
laget vårt og vi vil gjerne styrke samarbeidet ytterligere, under-
streker han.

LITE EKSTRAARBEID
- Det geniale med Kortportalen er at låsesmedens kunder selv 
kan bestille, administrere, og holde oversikt over sine ID-kort. 
Låsesmedene kan integrere portalen på sin egen hjemmeside slik 
at den fremstår som låsesmedens egen portal. Det eneste part-
neren trenger å gjøre er å innhente kundens grunnopplysninger 
i startfasen. Så snart dette er på plass, er det egentlig vi og våre 
systemer som tar resten av jobben. Låsesmedene trenger nesten 
kun beregne fortjeneste og fakturere, lokker Land. 

SOTERA LEVERER
Låsesmedene vil med dette få noe ekstra å tilby sine kunder – og 
det med minimal innsats. – For når låsesmedene har onboardet 
en kunde, så er leveringsansvaret overlatt til oss. Bestillingene går 
automatisk til Sotera; det er vi som setter varene i produksjon og 
vi sørger for at varene kommer frem til kunden til avtalt tid. Det er 
låsesmeden som eier kunden og fakturerer for leveransene. Dette 
er jo en vinn-vinn situasjon for alle parter, smiler Land. – Det viktigste 
er at kunden får full oversikt over sine bestillinger og har tilgang på 
all historikk.

Dette er Sotera
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Nye medlemmer 2020

Låssenteret Follo
Låssenteret Kristiansand

Nye personlige medlemmer

Vi gratulerer og ønsker våre nye medlemmer velkommen!

Avdelingsmedlemmer Patrick Serigstad
Certego
Stavanger

Sindre Slyngstad 
Låssenteret
Kristiansand

Øyvind Reiersen
Certego
Bergen

Med en kombinasjon av aluminium, stål og plast for individualitet 
og lav vekt, utnytter V3 innredningen den begrensede plassen i 
varerommet optimalt. Den intelligente kombinasjonen av  
materialer reduserer vekten, som igjen har en positiv  
innvirkning på blant annet drivstoffkostnaden.

Ta kontakt på tlf. 464 01 500 eller kontakt oss på e-post: bilinnredning@wuerth.no

Würth bilinnredning
V3 systemet -  
det lette og sikre alternativet!  
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Jubilanter
50 år

Terje Karoliussen   I   Jan Olaussen   I   Glenn Darell   I   Ronny Thorkildsen

60 år
Terje Krogstad

NL gratulerer så mye  med dagen!

36 / 01.2020
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Nytt fra administrasjonen

28. – 31. januar 2021
27. – 30. januar 2022
 
Sted: Scandic Lillehammer Hotel

Kommende Låsesmedtreff

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

Geir Olsen

Journalist i Låsesmeden

Nå er vi oppe i en situasjon vi ikke har vært oppe i før og som 
kan medføre store konsekvenser i tiden fremover. Vi får håpe 
tiltakene som er satt i verk vil hjelpe og at vi alle kommer gjen-
nom dette på best mulig måte.

For et par måneder siden gjennomførte vi Låsesmedtreff på 
Lillehammer og jeg vil benytte muligheten her til å takke for 
sist til alle deltagerne. Tusen takk til alle instruktører som stil-
ler opp for å lære bort til kollegaer og er med på å heve fag-
kunnskapen i bransjen. Det har vært veldig mange som har 
gått på kurs denne gangen – flere enn vanlig og vi har utvidet 
med antall deltagere på flere av våre teorikurs og hatt flere 
dager med noen av våre praktiske kurs. En stor takk til alle 
våre samarbeidspartnere som skaper en fantastisk fin messe 
tilrettelagt for våre medlemmer.

Som nevnt tidligere i bladet har det vært mange påmeldte til 
Låsesmedtreff også i 2020. Alle som har ønsket å delta har 
kunnet gjøre det, vi har ikke satt noen begrensninger, annet 
enn at ikke alle kan bo på ett og samme hotell. Når det gjelder 
kurs kan alle som ønsker kontakte undertegnede, for å sette 
seg på venteliste hvis de ikke får booket førstevalget med en 
gang. – Flere benyttet seg av denne muligheten i år og det 
meste ordnet seg underveis. – Det er også mulig å endre kurs 
når man er på Lillehammer.

NL skulle egentlig arrangert årsmøte på Losby Gods 25.april. 
Dette blir nå utsatt på grunn av coronaviruset, det samme blir 
vårens opptaksprøver. Ny dato for årsmøte og informasjon 
vedrørende dette sendes ut i løpet av april.

Ønsker alle alt godt i tiden fremover

Anne Line M. Sagbakken

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

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

TROMS
CERTEGO Tromsø AS
Tromsøysundveien16, 
9020 TROMSDALEN
Tlf.: 77 60 77 20, Faks: 77 60 77 21
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.tromso@certego.no

CERTEGO AS Harstad
Mercurveien 6
PB 3006, 9498 HARSTAD
Tlf.: 976 55 300
E-post: harstad@certego.no
www.certego.no

Dormakaba
Sjølundveien 7, 9016 Tromsø
Tlf.: 06866, Faks: 77 75 39 33
E-post: 
butikk.tromso@dormakaba.com

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

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

NORDLAND
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

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

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

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

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

CERTEGO Trondheim AS
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

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

HORDALAND
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 
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

Dormakaba
Rennesøygaten 12,
5537 HAUGESUND
Tlf.: 06866 
Døgnvakt: 975 71 204
E-post: 
butikk.haugesund@dormakaba.com

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

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

Låssenteret Arendal
Pb. 1630 Stoa, 4857 ARENDAL
Tlf.: 37 02 63 80, Faks: 37 09 82 40
E-post: arendal@lassenteret.no

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

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

OPPLAND
CERTEGO Gjøvik AS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf.: 61 14 56 00, Faks: 61 14 56 01
E-post: post.gjovik@certego.no

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

Dormakaba
Strandgata 40, 2821 GJØVIK
Tlf.: 06866, Faks: 61 13 61 01
E-post: gjovik@dormakaba.com

HEDMARK
CERTEGO Hamar AS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HAMAR
Tlf.: 62 55 34 00, Faks: 62 55 34 01
E-post: post.hamar@certego.no

CERTEGO Kongsvinger AS
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 
Avd. Sandaker
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.: 905 55 300
E-post: eiendomssikring@certego.no
www.certego.no

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

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

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

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

Nokas Teknikk AS
Alf Bjerckesvei 1, 0582 Oslo
Postboks 394 Økern, 0513 Oslo
Tlf.: 22 70 80 00, Faks: 22 70 80 99
E-post: kundeservice@nokas.no

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

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

S&D R.Bergersen 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

AKERSHUS
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
Sentralbord: 09145
E-post: post.asker@certego.no

Dormakaba 
Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
Tlf.: 06866
E-post: firmapost@dormakaba.com
www.dormakaba.no

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

Follo Lås og Glass–sikring AS
Åsenveien 1, 1400 SKI
Tlf.: 64 87 69 70, Faks: 64 87 71 11
E-post: 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

ØSTFOLD
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: lexow@09070.com

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

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

BUSKERUD
Brann & Låsservice AS
Hønengt. 46, 3513 HØNEFOSS
Tlf.: 32 12 45 40, Faks: 32 12 05 90
E-post: brannoglaas@online.no

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

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
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

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

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

Dormakaba
Ulefossveien 24, 3730 Skien
Tlf.: 06866
E-post: butikk.skien@dormakaba.com

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
Kjørbekkdalen 12C, 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

Inngangs-systemer Hotell-systemer Safe-låser

Elektronisk
adgangskontroll

og data
Mobile vegger Service

Vårt tilbud: Smarte og  
sikre adgangsløsninger


