
LÅSESMEDEN
AUGUST I 02 I 2022

31 UTSTILLERE I  
NORGES STORSTUE 

SIDE 4

50 KURS MED STORT OG SMÅTT 

SIDE 30
 

STORE PROSJEKTER I VENTE 
SIDE 36



Knut Kildahl 
Styreformann, 
Foreningen Norske Låsesmeder

Bransjen vår har klart seg godt i  
vanskelige tider og det skal vi klare nå også

Design og grafisk
produksjon: 
Konsis Grafisk AS
www.konsis.no

Opplag: 2000 eks.
 
Forsidefoto:
Geir Olsen

August 2022 – Nr 2
38. årgang

Redaktør: 
Anne Line M. Sagbakken

Annonser: Norske Låsesmeder 
Postboks 26, 2601 Lillehammer, 
telefon: 91 80 72 79
www.nl–lasesmed.no

OFFISIELT ORGAN FOR FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER

Låsesmeden utkommer tre ganger i året; april,
august og november. Den sendes NL–, DLF– og
SLR–medlemmer, beslag– og låsgrossister,
produsenter, banker, forsikringskontor, arkitekter, 
entreprenører, byggmestere, postkontor, borettslag, 
 politikammere og lensmannskontor og andre
sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen
forbeholder seg retten til å redigere innsendte 
manuskript og bilder. 

Foreningen Norske Låsesmeder
Stiftet i 1977;  en landsdekkende forening
av godkjente medlemsbedrifter
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NL og FG har samarbeidet om en ny film som skal benyttes 
for å promotere NL/FG godkjente låsesmeder. Den vil bli 
lagt ut på hjemmeside og Youtube- facebook osv. 

Økte priser på strøm og olje til oppvarming og drivstoff 
gjør at inflasjonen sannsynlig vil medføre høyere renter 
og høyere lønnskrav de neste årene. Dette fører også til 
at vi må øke prisene på våre varer og tjenester og det er 
viktig at vi tar det grepet tidlig, slik at vi kan drive fornuf-
tig business. Bransjen vår har klart seg godt i vanskelige 
tider og det skal vi klare nå også. Oppskriften er god 
forretningsskikk, betale våre gode leverandører og ansatte 
til riktig tid, ta godt betalt for god kunnskap, godt utført 
arbeid med gode produkter som gir fornøyde kunder.

Ønsker dere alle en riktig fin høst og skitt jakt!

Låsesmedtreff på Lillehammer ble en stor suksess og det 
var så hyggelig å se så mange kunnskapshungrige låses-
meder igjen. Det ble ny rekord med over 700 deltakere,  
og det viser at dette er det viktigste møtestedet for låses-
meder i Norge uansett tilhørighet. Rammen og stemnin-
gen var veldig god og informasjonsflyten rundt kunnskap 
om regler, forskrifter, produkter og løsninger gir alle som 
er der, lett tilgang til motivasjon for å mestre de teknisk 
utfordrende løsningene vi som låsesmeder leverer. At vi 
samles og gjør hverandre gode er hele hemmeligheten  
for at vår bransje er helt unik. 

Hetebølge og rekordvarme sammen med skogbranner, 
energikrise og krig i Europa. Det er ikke akkurat stas om 
dagen. Vi ser i det store bildet at verden driver i en retning 
med større uvisshet og usikkerhet enn vi kan huske, 
selv vi som har levd en stund. Fiendtlige aktører er blitt 
en større trussel. Det gir vesentlig grunn for statlige og 
private aktører å sikre sine arealer med høyere sikkerhet. 
Dette gir igjen oss som låsesmeder gode muligheter til å 
betjene et slikt voksende marked av sikkerhetsløsninger 
som vi ser dreier mer og mer mot sterkere fysiske sikrings-
midler installert i sikrere skall med sikrere dører. Det gir 
også et større marked for nye mekaniske og mekatroniske 
låssystemer som i det senere er i ferd med å revolusjonere 
hele vår tankegang rundt låssystem. I slike tider som dette 
med svakere prognoser for nybygg, vil ROT - markedet gi 
låsesmeden mye utskifting og rehabiliteringsjobber  
med de samme kravene som på nybygg, men med  
færre konkurrenter i det segmentet. 

ISSN 0804-5054 (trykt utgave)
ISSN 1894-065X (online utgave)
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En velbygd hengelås i klasse 2, helt 
i rustfrie materialer, for snowman 
sylinder.

Tilgjengelig som

STD (standard) 

SL (selvlåsende)

WP (værbestandig) 

8mm

Bøyle høyder (mm)

Bøyle diameter

15, 25, 60 og 110.

802-2
SNOWMAN

En velbygd hengelås i klasse 2, helt 
i rustfrie materialer, for oval sylinder.

802-2
OVAL

Tilgjengelig som

STD (standard) 

SL (selvlåsende)

WP (værbestandig) 

XL (lange sylindre)

8mm

Bøyle høyder (mm)

Bøyle diameter

15, 25, 60 og 110.



TEKST: GEIR OLSEN

Messen er vinneren, var det flere som konkluderte med
etter at de fikk se hvordan messen var blitt, og ikke minst
hvordan det fungerte med å flytte alle deltagerne ut av
hotellene og inn i Håkons Hall for å være på messen hele
dagen.
– Tilbakemeldingene på messen har vært overveldende bra,
både fra utstillere og deltakere. I tillegg fungerte det fint å ha
lunsjen midt i messeområdet. – Så dette fortsetter vi med,
med noen tilpasninger fremover, oppsummerer Anne Line
M. Sagbakken. Det er jo veldig spennende når man gjør

en så stor endring. – Denne gangen hadde vi også et felles 
foredrag i Håkons Hall, ved Jørgen Botnan i NSM og det  
ble godt mottatt.
 
Etter alle positive tilbakemeldinger på gjennomføring av 
Låsesmedtreff i mai, både underveis i arrangementet og ikke 
minst i etterkant, har vi bestemt oss for å fortsette med Låse- 
smedtreff på våren og har datoene klare for fire år fremover. 
Vi vurderer at dette er bra for helheten i arrangementet og i 
2023 blir det Låsesmedtreff fra 4. – 7.mai, forteller hun videre.

31 utstillere i  

NORGES STORSTUE

4

LÅSESMEDTREFFET PÅ
LILLEHAMMER 19 - 22.MAI.
Overveldende bra tilbakemeldinger,  

både fra utstillere og deltakere 
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SEKS NYE SAMARBEIDSPARTNERE
Ytterligere seks leverandører har blitt offisielle samarbeids-
partnere siden Låsesmedtreff i 2020, og kunne dermed ta 
plass på gulvet i Håkons Hall på Lillehammer da låsesmed-
messen gikk av stabelen.

Dette er Abus Nordic AS, Anchor Lås AB, Hygotech AS, 
Låssenteret Flexi Lås og Gitter, Safetron AB, Servicegruppen 
AS. I tillegg har Steplock blitt gullpartner og SALTO blitt 
sølvpartner siden sist. 

Samarbeidspartnerne støtter NL for å anerkjenne det aktive 
arbeid som gjøres for å fremme interessen for gode fysiske 
sikringstiltak, samt opplæring og informasjon til medlem-
mene om riktig bruk og montering av utstyr og materiell.

1] Knut Kildahl og Anne Line M.Sagbakken ønsket velkommen til messen i Håkons Hall.   2] UT MED LØNSJ: Servitør Jørgen Schei sørget for at 
maten kom på bordet i Håkons Hall. 

1

2
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Vi introduserer nå 
940, 941, 990 og 991.
Fire nye elektriske 
sluttstykker som 
erstatter 8 tidligere 
varianter! 

• Passer til tøffe dørmiljøer med høy trafikk
• Alle eksisterende stolper passer 
• Ny standard for dagens og fremtidens 

elektriske sluttstykker.
• Høyt listetrykk, multispenning, alltid 

mikrobryter
• Du trenger kun 4 varianter på lager!
• Sertifisert for å klare tøffe brann- og 

rømningskrav 
• Energieffektive - bruker lite strøm
• Kommer høsten 2022

Nye elektriske sluttstykker 
- de små kjempene

assaabloy.com
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1] BOYESEN & MUNTHE   2] DØRTEKNIKK   3] ELOK   4] BFS   5] SOTERA SOLUTIONS

LÅSESMEDEN 02 I 2022
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STEP Cloud™

 Porttelefon / Kortleser / Virituell porttelefon

Dørsentral

 » Dørstyring » Åpningssignal

 » Nettverkskabel

Nettverkskabel » 
 POE+ Switch

 Router

Internet

Hosting / App

Svarapparat / App

Lås

Åpningsknapp

Kombinere med driftsikker låsing
StepLock Access adgangskontrollsystem kombineres 
med fordel med STEP el-sluttstykker, solenoidlås eller 
motorlås. 

Mer informasjon finner du på www.steplockaccess.no

StepLock Access er et moderne IP-basert 
adgangskontrollsystem basert på den nyeste 
teknologien med nettbasert administrasjon. 
Glem alt bryet med datamaskiner, servere, 
og telefonabonnementer. 

Et plug & play-system med porttelefon, 
kamera, kortleser og informasjonstavler 
tilpasset dagens teknologi. Enkelt å 
installere, enkel å bruke.

STEP Cloud™ – all intelligens på ett sted
Du trenger ikke bry deg om servere,  
backuper og oppdateringer eller  
innblanding av andre leverandører  
eller operatører. Steplock access er  
et ”all inclusive-system” bygget på  
en smart skytjeneste. 

Alle produktene snakker til samme system, 
noe som gjør det enkelt å velge akkurat de 
funksjonene du trenger. Som for eksempel 
porttelefon med bilde, adgangskontroll, 
booking, postboks, alarm, mm. 

Når det må fungere. 

Adgangskontrollsystem
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1] RCO   2] RANDI   3] PRODIB   4] STEPLOCK   5] WÜRTH   6] URMET

3

1

5

4

2

6
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GEZE Slimdrive EMD/EMD-F

For innvendige- og utvendige dører

Kan omstilles fra Lavenergi- til   
automatdrift uten kostnad 

Testet og godkjent på branndører   
opp til EI 120

Med GEZEs slagdørsystemer finner du en  

systemløsning for din bygning, med automa- 

tisk åpning og lukking av en- og to-fløyede 

slagdører. 

GEZE Powerturn

GEZE  SLAGDØRSYSTEMER

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

GEZE ECturn

Kompakt, diskret og elegant

Nesten lydløs

Fås også i innfelt variant

For tunge og store dører opp til 600 kg

For innvendige og utvendige dører

Godkjent på branndører

For innvendige dører
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GEZE Slimdrive EMD/EMD-F

For innvendige- og utvendige dører

Kan omstilles fra Lavenergi- til   
automatdrift uten kostnad 

Testet og godkjent på branndører   
opp til EI 120

Med GEZEs slagdørsystemer finner du en  

systemløsning for din bygning, med automa- 

tisk åpning og lukking av en- og to-fløyede 

slagdører. 

GEZE Powerturn

GEZE  SLAGDØRSYSTEMER

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

GEZE ECturn

Kompakt, diskret og elegant

Nesten lydløs

Fås også i innfelt variant

For tunge og store dører opp til 600 kg

For innvendige og utvendige dører

Godkjent på branndører

For innvendige dører

1] QUALITRONIC   2] TELETEC   3] STANSEFABRIKKEN   4] NOBY   5] SALTO

3

1

4

2

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

– Unlocking 
smart living

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

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

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

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

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

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

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

BANEBRYTENDE FUNKSJONER 
for boligselskaper og 
eiendomsforvaltere

www.iLOQ.com
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1] R-BERGERSEN   2] ILOQ   3] NL   4] XLOCK   5] PROLOCK
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1] FIBEX   2] CARDTECH   3] GEZE   4] DORMAKABA   5] SIEDLE

LÅSESMEDEN 02 I 2022
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Litt om de nye
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

1

1]  Søren Brehm Jensen og Tor-Arne Aarhus var veldig fornøyd med messen i Håkons Hall.  - Det er flott at de flyttet messen hit. Alle er  
tilstede her. Messa ble vinneren, sa Aarhus begeistret.  2] - Vi vil gjerne ha enda flere forhandlere, fortalte en fornøyd Ted-Einar Sukuvara  
fra standen i Håkons Hall. 

ABUS produkter har vært å finne i Norge i en årrekke. 
Det tyske merkenavnet har i flere tiår også vært å finne i 
Boyesen & Munthe AS sin portefølje. 
Men nå satser de også med egen mann her til lands; nemlig 
Tor-Arne Aarhus som bør være kjent for de fleste i bransjen 
fra tidligere. 
ABUS Nordic A/S er en del av det tyske konsernet ABUS|
August Bremicker Söhne KG, som er produsent av innova-
tive sikkerhetsløsninger innen tre områder..
Mobile Security (Sikring i fart); hvor ABUS leverer sykkel-
hjelmer samt forsikringsgodkjente kvalitetslåser til sykler, 
mopeder og motorsykler.
Home & Commercial Security, (Mekanisk og Elektronisk 
Sikkerhet) som nok ligger låsbransjen nærmest, med 
mekanisk sikkerhet, som blant annet inkluderer hengelåser 
som var kjerneproduktet da ABUS konsernet ble grunnlagt i 
1924. I tillegg til dette finnes et bredt utvalg av låssylindre  
til sikring av forretningsbygg og private hjem. 
Elektronisk sikkerhet er det nyeste produktområdet som 
omfatter adgangskontroll, videoovervåkning og alarm-
systemer til privat og profesjonelt bruk.

SERVICEGRUPPEN AS er totalleverandør av postkasser, 
postkasseanlegg og postkasseskilter i tillegg til at de leverer 
komplette løsninger med porttelefoni, adgangskontroll og 
sikkerhet, også tilpasset mennesker med handikap, som 
f.eks. syn eller hørsel. I tillegg tilbyr de også spesielle henge-
låser med alarm og selskapfronter. Servicegruppen AS var 
representert med Ted-Einar Sukuvara. 
– Det er flott å treffe bransjen på denne måten. Vi har alle-
rede forhandlere over hele landet, men ønsker flere, fortalte 
han ærlig. 
Ellers var Sukuvara meget tilfreds med messen.
– Jeg synes det er et utmerket tiltak med denne leverandør-
konkurransen. Det gjør at vi får gjort oss bedre kjent, smilte 
han mens han turnerte nysgjerrige på standen. 

ABUS SERVICEGRUPPEN AS
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  SALTO Neoxx 
Kraft for enhver adgang, teknologi for alle applikasjoner

Bygget for å tåle alle adgangsbehov, lås opp smartere 

med den tøffe nye SALTO Neoxx elektroniske  

hengelåsen.

SALTO Systems har investert mange år med å jobbe med 

noen av de beste hodene i sikkehetsbransjen - vårt felles-

skap av sikkerhets spesifkasjoner og installatører - for å 

bygge denne elektroniske henge låsen. Med eksepsjonell 

oppmerk somhet på detaljer, førsteklasses materialer og 

all SALTO-teknologi inni - SALTO Neoxx - ser flott ut og er 

pakket med teknologisk kraft.

SALTO Neoxx hengelås tilbyr en unik løsning som er 

ideell for leverandører av energi og elektriske kraftverk, 

telekommunikasjons tjenester, industriapplikasjoner og mer 

- og eiendomstjenester som trenger et ekstra sikkerhetsnivå 

for å kontrollere spesifikke dører som porter eller lagre, uten 

å miste noe av bekvemmelighet og kontroll. Disse bransjene 

krever ofte utstyr og fasiliteter i omkretsen eller ute i felt som, 

selv om de befinner seg på et avsidesliggende sted, krever 

det siste innen elektronisk tilgangskontroll. Og fordi de ofte 

er utendørs, må den elektroniske løsningen de trenger,  

omfatte et produkt som tåler ekstreme elementer.

Er du klar for en sikker og fremtidssikret løsning?

+47 63 95 40 20
www.saltosystems.no

info.no@saltosystems.com
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1] Adam Klingberg, Thomas Ottoson og Stefan Vannemyr hadde tatt turen fra Sverige for å møte de norske låsesmedene på hjemmebane 
i Håkons Hall.  2] Salgssjef Krister Vieweg angret overhodet ikke på at han tok turen til Lillehammer på NL-treffet og messen og gleder seg 
allerede til neste messe.

SAFETRON har tidligere vært i spann med Boyesen og  
Munthe på messen, men nå har de har de tatt steget til 
bronsepartner og egen stand for bedriften som snart  
fyller 30 år. 
– Konseptet er slik at det er viktig for oss å få vist oss frem  
på en skikkelig måte. Det får vi her: – Jättebra, roste den 
svenske trioen Adam Klingberg, Thomas Ottoson og  
Stefan Vannemyr. 
SAFETRON er totalleverandør av produkter for elektronisk 
avlåsning og tilbyr elektroniske låser til alle deler av et  
prosjekt, uavhengig av sikkerhetsnivå og funksjonelle  
krav. Siden starten har produktserien vokst til det mest  
komplette på markedet. Alle produktene er utviklet  
og produsert i Sverige. 

ANCHOR LÅS AB er en uavhengig låsprodusent med røtter 
i Sveriges industrihistorie siden 1930. Produksjonen foregår 
i Eskilstuna.
– Vi vil være sikre på at vi får riktig råstoff, herding og over-
flatebehandling slik at produktene våre holder en høy og 
jevn kvalitet. Med produksjon i Sverige kan vi også opprett-
holde en bedre leveringstjeneste, og minimal miljøbelast-
ning i både produksjon og distribusjon, sier salgssjef  
Krister Vieweg som hadde tatt turen til Lillehammer.
– Vi ser stor interesse fra det norske markedet, og vi ser også 
at vi med våre unike løsninger og bredden i våre produkter 
kan fylle et behov for den norske låsesmeden, kunne en 
travel salgssjef fortelle.
 ANCHOR LÅS var godt fornøyd med messen, spesielt med 
egen stand ved inngangen, hvor de fikk alle nye besøkende 
«rett i fanget».

SAFETRON ANCHOR LÅS AB
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1

1] Avdelingsleder Andreas Wigen Caspersen. og selger Thorleif Baumann synes det ble et gledelig gjensyn- og veldig bra med messe i hallen.  
– Vi vil gjerne komme tilbake.   2] Salgsleder Tor Fagersand og daglig leder Svein Jørgen Fuglesang var strålende fornøyd over responsen fra 
låsesmedene.  

HYGOTECH har utviklet et verdenspatentert og kostnads- 
effektivt system for berøringsfri døråpning. Systemet er  
utviklet og produseres i Norge. Tilstede på messen var salgs-
leder Tor Fagersand og daglig leder Svein Jørgen Fuglesang. 
Begge var fornøyd over responsen på deres innovative 
løsning som er vedlikeholdsfritt og fjerner behov for renhold. 
Systemet er betjeningsvennlig, og dører kan enkelt åpnes selv 
om brukeren bærer med begge hender eller ruller senger 
eller traller.
Hygotech har fått spesielt god respons fra rullestolbrukere 
som enkelt åpner døra ved å trille over fotmerket på gulvet.
Døråpneren som heter i2open kan kobles til alle standard 
dørmiljøer, portsystemer og adgangskontroller. Systemet er 
tatt i bruk hos kunder som sykehus, barnehage, forretnings-
bygg, bilverksted og laboratorium.
– Vi har fått en overveldende mottagelse her på messen. Vi 
anslår at så mange som opp mot 500 var innom standen vår  
i løpet av messen, og det må vi få lov til å kalle en knalldebut!
Banebrytende og kult er blant responsen fra låsesmedene 
som er våre holdningssettere, forteller de to. De var også  
meget fornøyd med en stor artikkel i Lillehammeravisen  
GD, som kunne fortelle at sykehuset på Lillehammer har  
gått for deres løsning. 
– Supert for oss å få vist oss frem her og ser nå for oss at vi 
vil komme inn på større prosjekter, så dette er glimrende, 
avsluttet de. 

LÅSSENTERET Flexi lås og gitter har vært blant utstillerne 
tidligere, men har hatt pause siden 2015. Denne gang er 
Vinterbro-bedriften under Låssenterets paraply og hadde 
også med låsprodukter fra Låssenteret Marvik på sin stand. 
– Det er flott å få vist frem våre gitter som er enkle å selge 
og enkle å installere, forteller avd.leder Andreas Wigen 
Caspersen.
Det nye messekonseptet falt tydelig i smak hos Caspersen 
& co. 
– Veldig spennende her i Håkons Hall. Og vi er superfor-
nøyd. Spesielt med plasseringen. – Denne standen viser 
med all mulig tydelighet at vi nå får et stadig bredere utvalg 
av interessante og relevante produkter utover de tradi-
sjonelle låsesmedproduktene og med det følger mange 
superflinke spesialister, sier administrerende direktør i 
Låssenteret Ståle Raa.

HYGOTECHLÅSSENTERET Flexi lås og gitter

21
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1] SVENSK JUBEL: Markedssjef hos Dormakaba i Sverige, Clara Bergstrøm, elsker Lillehammer. - Det er så flott å ha dette treffet i disse 
omgivelsene med all den flotte naturen rundt her, skrøt hun til Låsesmedens utsendte.  

11
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Spreke karer

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

AirKey - Smart re� og sle�

Fordeler med AirKey
• Send nøkler �l smar�elefoner online
• Gra�s app og ne�administrasjon
• For små og store �lgangssystemer
• Kvalitet og datasikkerhet fra EVVA

Airkey sylindere og vegglesere kan beny�es både 
innendørs og utendørs. IP65,  –25 °C �ll +60 °C.

Gjør hverdagen enklere 
og gir mer frihet. 

Med AirKey kan du låse opp dører 
med mobilen,  sende nøkler via SMS 
og organisere hele låsesystemet. 

AirKey gir maksimal frihet og 
maksimal sikkerhet – 
på jobb eller hjemme.

C

M

Y

CM
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CY
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K

ai16528589547_AIRKEY_ANN_A4_p_2205.pdf   1   18.05.2022   09:29:15
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TEKST OG FOTO: ANNE LINE M. SAGBAKKEN

Torsdag ettermiddag sendte vi ut en SMS til alle deltagerne 
med tilbud om en trimtur fredag morgen før kursstart. Geir 
Olsen, vår journalist, tilbød seg å ta med en gjeng i det flotte 
turområdet i nærheten av Scandic Lillehammer Hotel.  

Fra venstre Stein Spjeldnæs,  
Geir Olsen og Per Bugten

Spreke karer

– Denne gangen var det to som stilte opp, men neste år håper 
vi flere finner tid til en frisk start på morgenen. – Turen tilpas-
ses uansett form, så ikke noe å være redd for, sier Geir Olsen.

Vi har levert alt av lås og 
beslag til forretningsbygget 

VIA VIKA 

WWW • RBERGERSEN • NO 

LÅSESMEDEN 02 I 2022
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For attraktive 
innemiljøer og 
krevende utemiljøer
www.dormakaba.no
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NYHET

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

dormakaba Serie7® og Serie8® – en ny
generasjon kompromissløs dørbeslag 
dormakaba Serie7® og Serie8® er våre mest holdbare dørbeslag 
noensinne. Da vi utviklet seriene, hadde vi en klar visjon: å møte 
markedets krav, uten noen kompromisser. Resultatet ble stilig 
utformede vridere og beslag for innendørs og utendørs bruk, 
bygget for tøff og hyppig bruk hver dag.
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PRODUKTNYTT

EVVA AIRKEY, ELEKTROMEKANISK SYLINDERSYSTEM
Med Airkey blir mobiltelefonen en nøkkel. Mobiltelefonen kan benyttes til å låse opp dører,  
sende nøkler via SMS og enkelt organisere låsesystemet. Airkey-appen er gratis, intuitiv å bruke 
og kompatibel med iPhone (fra iOS 10) og Android 5.0. Den kan konvertere smarttelefonen til  
en eller flere nøkler for forskjellige systemer. Med AirKey-appen kan man også opprette og  
oppdatere andre tilgangsmedier som kort eller nøkkelbrikker. Den valgfrie PIN-koden øker 
sikkerheten til appen.

AIRKEY SYLINDERE
Airkey sylindere er de sentrale sikkerhetsproduktene i AirKey-systemet og er utstyrt med  
funksjoner som kjernetrekking og borebeskyttelse, torsjonsdempere og et integrert sikkerhet- 
selement for sikker datalagring. Modulkonstruksjonen gjør sylinderen enkel å installere og  
tilpasse i lengden. De er FG-godkjente og beregnet for både innendørs og utendørs bruk.

AIRKEY VEGGLESER
AirKey-veggleseren kan brukes innendørs og utendørs. I kombinasjon med styreenheten  
er den egnet for styring av elektroniske låsekomponenter i alle typer dører, f.eks. for tildeling  
av autorisasjoner for skyve- og svingdører, heiser og andre elektroniske systemer.

Produktnytt fra Boyesen og Munthe 

Din samarbeidspartner og leverandør av sikkerhetsprodukter

ASSA ABLOY Låsesmed-team
Vi er der for dere!

Hege 
 Breivik

Salgssjef
95 80 93 55

Thomas 
Myrhaug

KAM
97 05 32 62

Espen  
Syverød

KAM
91 34 05 59

Jan Petter 
Nordstrand

KAM
90 01 23 28

André  
Hulthin

KAM
95 43 79 02

André  
Eldor
KAM

48 94 72 29

Åsa  
Smidt
KAM

91 19 87 01

assaabloy.com

Erik  
Stølhaug

KAM
94 01 35 02

Gro Røsholm 
Larsen

Innesalg
90 60 35 35

Arild  
Kristiansen

Innesalg
95 82 56 49

Hans Trygve  
Moe Haugen

Innesalg
47 78 05 65

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

Derfor vil vi gjerne jobbe med dere!
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AIRKEY HENGELÅS
AirKey-hengelåsen er et komplement til AirKey-systemet. Den kan beskytte serverskap,  
leveringsbokser og lager- eller rutenettkonstruksjoner. Med IP65-klassifisering er hengelåsen 
egnet for innendørs og utendørs bruk.

AIRKEY ID-MEDIER
I tillegg til smarttelefoner kan nøkkelbrikker, kombiarmbånd, kombinøkler eller kort benyttes 
som ID-medier.

AIRKEY ONLINE ADMINISTRASJON
Den elektroniske administrasjonen av programvaren er kontrollsenteret der nye nøkler/tillatelser 
opprettes eller eksisterende tillatelser blokkeres. Det er gratis, raskt å installere og enkelt å bruke.

AIRKEY KEYCREDITS
AirKey KeyCredits behøves for å tildele eller endre tilgangstillatelser. Kredittene er mengde- eller 
tidsbasert. Som standard er det gratis å låse opp dører og slette tilgangstillatelser.

BM600-SERIEN UPS FOR GILGEN FD10/-20  
I OPPGRADERT VERSJON I 2022
BM611 og BM621 UPS kommer i oppgradert versjon med alarmutgang for brudd i nettspenning. 

Det vil også være mulig å oppgradere eksisterende installasjoner  
med alarmutgang for nettspenningsbrudd.  

www.boyesen-munthe.no 

Din samarbeidspartner og leverandør av sikkerhetsprodukter

ASSA ABLOY Låsesmed-team
Vi er der for dere!

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

Derfor vil vi gjerne jobbe med dere!

prodibas

www.prodib.no
Nøkler  Maskiner  Hengelås  Låsprodukter

UNOCODE F900 UNOCODE F800

Samme løsning om sin 
storebror F900, men 
uten kamera for iden-
tifikasjon av nøkkel og 
delning.
Automatisk stengning 
og åpning av bakk og 
frontkåpe, 10” touch-
skjerm, magasin, sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig 
gravering på greppet.

La oss få presentere Silcas Unocode F-serie!
Den eksklusive Unocode F900 er en alt-i-ett løsning 
når det gjelder å kode og kopiere nøkler med stil. 

Superraskt kamera for avlesning av delning ved kopiering samt kvalitetskontroll. 
Automatisk stengning og åpning av bakk og frontkåpe, 10” touchskjerm, magasin, 
sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig gravering på greppet.

UNOCODE F600
På Unocode F600 finner du automatisk 
fresing på kode og kopi, gravering på 
begge sider av greppet.
Superraskt kamera for avlesning av 
delning ved kopiering samt kvali-
tetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av 
frontkåpe, 10” touchskjerm.

UNOCODE F400
Automatisk fresing på kode og kopi. 
Superraskt kamera for avlesning av 
delning ved kopiering samt kvali-
tetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av 
frontkåpe, 10” touchskjerm.

LÅSESMEDEN 02 I 2022
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Ikkeno´ stress 

I GRILLDRESS
Etter en lang dag med masser av kurs og ditto hjertelige gjensyn, bød man til 
grillkveld på Lillehammer Hotel fredag kveld. Marvik-gjengen fra Stavanger 

tok det på kornet og stilte upåklagelig antrukket 

HAUTE COUTURE 

Feststemte ansatte ved Låssenteret Marvik stilte 
ulastelig antrukket foran grillaften i 80-talls 

inspirerte grilldresser. 

1] SOMMERLIG: Mange av låsesmedene fikk se Lillehammer i ny drakt denne gang.   2] FOLK OG FEST: Fredag kveld var det grilling i hagen og 
bespisning i teltet som rommet 700. 

1 2
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LÅSESMEDEN 02 I 2022

10] LEDSAGERPROGRAM: Vinkjenner Kenneth Simsø smakte og 
fortalte låsesmedtreffledsagerne om viner nede i det tidligere hvelvet 
til Norges Bank på Lillehammer.

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

VINSMAKING I TRYGGE OMGIVELSER
Lørdag ettermiddag inviterte Kenneth Simsø ved Hvelvet 
restaurant i Lillehammer til vinsmaking. Nede i det ærverdige 
hvelvet til Norges Bank fikk omkring 15 ledsagere servert et 
knippe viner og tapas. 
Det hele foregikk i meget trygge omgivelser nede i kjelleren 
som bærer på en helt spesiell historie. Det var nemlig dit 
hele Norges gullbeholdning ble flyttet 9. april 1940. Gull 
som dengang var verdsatt til 240 millioner kroner ble i all 
stillhet fraktet ut av Oslo på lastebiler. Den siste forlot Oslo 
kun minutter før tyske tropper marsjerte inn i byen. I hvelvet 
på Lillehammer ble gullet lagret i ti døgn, før det ble fraktet 
videre nordover med tog og videre ut av landet med båt.

3] NAM NAM:  Ingen tvil om at grillmaten falt i smak.  4] GOD STEMNING: Synneva Legræid Heggebø, Tanja Li, Naoko Molvik og Yolanda 
Ramirez Salazar forynte seg fra en av de tre buféetene.   5] MUSIKK TELL ARBE: Trubadur Per Alnes sørget for litt taffelmusikk utover 
sommerkvelden.   6] KLAR:  Thorleif Lerbrekk i Boyesen & Munthe ankommer grillparty.   7]  GOD STEMNING: Blide fjes i teltet og god mat.     
8] FORTSETT SLIK: Janne Therese Smedsrud og Tine Øveråsen ser gjerne at man fortsetter med treffet i sommerlige omgivelser på 
Lillehammer.   9] PÅ JOBB:  Servitørene på hotellet hadde smilet på lur og nok å henge fingrene i. 

3 4 5

7

9

10

86
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XS4 Code Locker gir en praktisk og fleksibel løsning for mange for-
skjellige skap, dører, bokser etc., i for eksempel felles arbeidsplasser, 
idrettsklubber og mer. Oppnå enkel tilgang gjennom tastaturet med 
flere kodealternativer som også kan tildeles og være aktive i en spesifi-
sert tidsperiode:
• Faste koder (opptil 200 PIN-koder lagret i minnet)
• Free assignment PIN-koder
• Tidsbestemte Koder: 
  – Timeskoder (aktive fra 1-4 timer)
  – Periodekoder (aktive fra 1–28 dager)

” Med det nye XS4 Code Locker tilbyr SALTO nye muligheter for sikker 
og praktisk beskyttelse av verdisaker på en fleksibel og rimelig måte. XS4 
Code Locker egner seg både for ettermontering og til nye skap, dører, 
bokser etc. – bare fantasien setter grenser”, sier Jesper Buch, administre-
rende direktør i Norden.

SALTO Systems lanserer nå sitt nyeste medlem av skaplåsfamilien med XS4 Code Locker for det nordiske markedet. 
XS4 Code Locker er en frittstående skaplås for enkel åpning med flere kodealternativer, som ytterligere utvider de 
mange installasjonsmulighetene for nøkkelfri adgangskontroll.

De mange kodealternativene gjør XS4 Code Locker til en enkel og 
kostnadseffektiv løsning for flere bruksområder. Den kan brukes 
som adgangsløsning hvor brukeren er den samme, og hver bruker 
har enten sin egen kode, eller samme kode kan brukes av flere bru-
kere til å betjene samme skap. Du kan også bruke den tidsbestemte 
PIN-kodefunksjonen til å lage enten periodekoder eller timekoder 
for å få full kontroll over brukerens adgang for kun en spesifisert 
tidsperiode. Kodene lages gjennom den brukervennlige Code  
Locker Web App, og kan sendes ut direkte til mottaker via e-post 
eller SMS. Et annet alternativ er å bruke den «free locker mode» 
der brukere kan velge et tilgjengelig skap ved å taste inn en valgt 
PIN-kode, og senere frigjøre skapet bare ved å bruke den samme 
PIN-koden. 

”Jeg ser mange muligheter for dette nye produktet som kan beskytte 
eiendeler på en unik måte hvor kvalitet og funksjoner overgår en  
rimelig løsning. Det jeg synes er en av de absolutt beste egenskapene 
er at koder og tilgang kan tildeles helt uten at XS4 Code Locker er  
fysisk koblet til en IT-infrastruktur, noe som gjør det til en både fleksi-
bel og unik løsning som er enkel å installere”, legger Jesper Buch til.

PRODUKTNYTT

Produktnytt fra SALTO Systems

Når det må fungere.

StepLock er markedsledende innen elektromekanisk låsing. 

El-sluttstykke    Solenoidlås    Motorlås    Nødutgangsbeslag

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

250 kg listetrykk
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PRODUKTNYTT
LÅSESMEDEN 02 I 2022

Selv om det er en frittstående enhet, er XS4 Code Locker fullt 
programmerbar via din PC eller mobiltelefon, samtidig som du har 
muligheten til å programmere den direkte på leseren. Batteripak-
ken, elektroniske komponenter og låsemekanismen er alle plassert 
på innsiden av døren for å forhindre hærverk og sabotasje. 
Andre spesifikasjoner for XS4 Code Locker er:

• Utvendig deksel mål: 55,4 mm x 138,8 mm x 29,2 mm.
• Innvendig deksel mål: 100 mm x 110,5 mm x 25 mm
• Strømkilde: 3 alkaliske batterier (LR03 AAA 1,5V). Valgfritt 3 

litiumbatterier (FR03 – AAA 1,5V).
• Antall åpninger: 100.000 (avhengig av bruk).
• Miljøforhold: Temperatur: -20°C** til +60°C; Fuktighet: 0 til 95 %.
• Samsvarserklæring CE.

https://saltosystems.com/nb-no/ 

• Motta og returner 
pakker

• Borettslagets eget 
utleveringspunkt

• Tilgjengelig for alle 
transportører

• Utendørs og 
innendørs

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

Kontaktløs
hjemlevering

tilpasset
flerbolighus

share
delingsskap

Ta kontakt for
mer informasjon!

NYHET 2022

Låsesmeden 2_2022 _SHARE_halvside_liggende.indd   1Låsesmeden 2_2022 _SHARE_halvside_liggende.indd   1 12.08.2022   10:03:5612.08.2022   10:03:56
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TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

Det var tydelig at interessen for kurs ikke hadde minsket i 
løpet av de to årene hvor pandemien har satt stopper for  
så mangt. 
Mange av kursene ble fulltegnet tidlig, men det er alltid noe 
bevegelse og endringer av kurs så de fleste får det de ønsker 
seg til slutt. 
– Vi er kjempefornøyd med oppslutningen på kursene. Det 
har aldri vært så stor deltagelse på kurs før verken på NL 
kurs eller på Leverandørkurs, oppsummerte Anne Line M. 
Sagbakken etter tre intense dager med totalt 50 kursavvik-
linger, hvorav 15 leverandørkurs. 

ANBUD I OFFENTLIGE SEKTOR
Et av kursene det var knyttet litt spenning til var kurset som 
advokat Runar Bråthen avholdt rundt regelverket i forbin-
delse med offentlige anskaffelser. Det luktet ikke akkurat 
svidd av kurstittelen, og man kunne fornemme et relativt 
tørt stoff. Men Bråthen fikk ros for måten han formidlet 
stoffet til alle som satt benket i den store kurs salen. 

– Veldig bra kurs. Dette er rimelig tørt stoff, men han for-
midler på forbilledlig vis, skrøt en av deltagerne. 
Kursholderen selv hadde også merket seg interessen fra 
deltagerne. 
– Det er veldig bra at det er så interesserte og ivrige folk som 
møter på kurs, skrøt han tilbake. 
Å nå opp i offentlige utlysninger er ikke alltid like enkelt.  
Det er nok av ting man kan tabbe seg ut på. 
– Tanken og hensikten med kurset er at leverandørene får 
bedre kjennskap til regelverket og hvilke fallgruber som 
finnes. Dermed vil de ha lettere for å nå frem i anbuds- 
prosessen, fortalte Bråthen som delte opp kurset i tre  
hovedtemaer; 
• Hvordan man skal forstå et konkurransegrunnlag  

og kravspesifikasjon. 
• Avvisningsreglene.
• Evaluering av tilbud og innkjøpsfaglig skjønn.

Kurset gikk over en hel dag fredag. 

På bildene ser man glimt fra et knippe av kursene. 

SALG OG MERSALG
Låsesmedene fikk høre en engasjert Leif Erik Moe 
Paulsen som har jobbet som salgstrener i mer enn 

femten år med alt fra småbedrifter til internasjonale 
selskaper som Google og Apple. For sistnevnte har 

han vært tilknyttet siden 2008 og de er fortsatt 
hans største oppdragsgiver.

50 KURS
med stort og smått
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1] ELEKTRO FOR LÅSESMEDER: Cato Kristiansen og Kjetil 
Kjeverud holdt kurset som var tilrettelagt for låsesmedens 
elektromekaniske hverdag, med vekt påreléstyringer og 
grunnleggende elektro, terminering og avmantling. Deltakerne 
fikk også opplæring i bruk av måleinstrument. 

2] BYGNINGSVERN: Kursholder Bård Eilif Hveding var innom 
flere ting. Bla. byggeskikk og arkitektur fra barokk til nåtid – og 
litt om hvorfor det ble slik. Hva er bygningsvern? Konservering, 
restaurering eller renovering? Eksempler på det du helst ikke bør 
gjøre. Eksempler på norske hjem. Kirker og offentlige bygg- med 
nye forskrifter og krav – og muligheter.

3] LEVERANDØRKURS: Boyesen og Munthe var én av tolv 
leverandører som tilbød kurs lørdag formiddag. 

4] OFFENTLIGE ANBUD: Kursholder Runar Bråthen med gode 
råd om hvordan man kan lykkes med å vinne anbud i offentlig 
sektor. 

5] SALTO: Holdt to forskjellige kurs som også var veldig bra 
besøkt. Det er tydelig at leverandørkursene blir satt pris på.

LÅSESMEDEN 02 I 2022

Les og se mer på  
assaabloy.com

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

Trygg, tryggere, tryggest  
Hybrid-låsene for fremtiden!

1

5

2

43
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TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

Ikke siden 2012 - og da i forbindelse med den store 
ELF-messen for Låsesmedene i Europa har  det blitt avholdt 
festmiddag i den store Lillehammer-salen på «Låsesmed- 
hotellet».
Og hvilken stemning det ble! Halleluja og charter-stemning 
ble løftet frem fra scenen der konferansier Øyvind Loven og 
Hans Aaseth og Hans Orkester spilte opp til sprell. 
Begge har forøvrig gjestet treffet tidligere. 

DOVREGUBBENS HALL OG SKÅL
Etter at Hans Aaseth hadde revet av seg Dovregubbens Hall 
i en sugende gitarsolo entret Øvre Nordstrand-herren Loven 
scenen.  
– Det er to år siden sist dere var her, så det er ingen grunn til 
å legge seg edru åpnet han med og tok alle med seg på en 
skikk og bruk i hvordan man utbringer en skål i festlig lag. 
Med eksempler fra det ganske land. 

LÅSESMEDENS SKÅL
Knut Kildahl redegjorde litt om foreningens gjøren og laden 
da han entret scenen. – Ett av våre mål er at våre tjenester 
skal bli en del av entreprisen når oppdrag og utbygging 
planlegges, og vi håper vår jobb i NL oppfattes som en 
styrke for hele bransjen. Vi jobber næringspolitisk gjennom 
NHO. Vi er engasjert i skoleverket med læreplaner. – Nå har 
vi fått laget en ny film som skal motivere ungdom til å søke 
seg til vår bransje, var blant det han sa fra scenen foran de 
nær 700 som satt rundt bordene.  Låsesmedbransjen er gull 
verdt, slo han fast, før han i kjent stil dro en god gammel 
låsesmedhistorie med glimt i øyet, og avsluttet med  
Låsesmedenes skål. 

ELKJØP OG REISE
I år var det Boyesen&Munthe AS som sto for utdelingen av 
premier i leverandørkonkurransen. Den heldige vinner  
av reisegavekort til en verdi av 20 000 kroner ble  
Kent Martinsen. 
– Så ble det dans inn i sommernatten på Lillehammer. 

HALLELUJASTEMNING
under festmiddagen
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1] LÅSESMEDENS SKÅL: Styreleder i NL Knut Kildahl utbrakte en skål på bransjens vegne.   2] Kent Martinsen vant 1.premie i 
leverandørkonkurransen i regi av Boyesen&Munthe AS med Jarle Nordbæk og Espen Voland som premieutdelere.   3] GJENSYN: Hans Aaseth 
og Hans Orkester ble et gledelig gjensyn til festen.

LÅSESMEDEN 02 I 2022
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BRANSJENYTT

Glenn Becsan tok sitt svennebrev i februar 
og Kevin Berg tok sitt svennebrev i mai.

Vi gratulerer så mye!

To nye Låsesmedsvenner hos 
Hemer Lås & Dørtelefon

KEVIN BERGGLENN BECSAN assaabloy.com

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

Husk vår kampanje* på  
nye systemer ut hele 2022!

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

* Gjelder for våre lisensierte forhandlere

• Motta og returner 
pakker

• Borettslagets eget 
utleveringspunkt

• Tilgjengelig for alle 
transportører

• Utendørs og 
innendørs

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

Kontaktløs
hjemlevering

tilpasset
flerbolighus

share
delingsskap

Ta kontakt for
mer informasjon!

NYHET 2022

Låsesmeden 2_2022 _SHARE_halvside_liggende.indd   1Låsesmeden 2_2022 _SHARE_halvside_liggende.indd   1 12.08.2022   10:03:5612.08.2022   10:03:56
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MER fag
MINDRE stress

aktøren innen vårt fag. Og det er jo litt gøy da, smiler han 
ved svømmebassenget på Lillehammer der Låssenteret var 
godt representert under låsesmedtreffet i mai.

BEHOV FOR FLERE
Samtidig som selskapet har vokst har det tilkommet flere 
arbeidsoppgaver for administrasjonen.
- Vi har etterhvert fått på plass ledere med spesialistkom-
petanse innenfor  Marketing, Drift, IT og HR. Dette har 
medført at jeg nå kan konsentrere meg mer om det jeg har 
jobbet med i hele min karriere innen denne bransjen, nem-
lig oppfølging mot leverandører og kunder samt utvikling av 
produkter og tjenester. Dette er på alle måter enda mer midt 
i blinken for meg, og for Låssenteret, avslutter han.

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

I takt med stadig nye erobringer kom behovet for endring 
 av ledelsesorganiseringen i Låssenteret AS. Odd-Harald  
Danielsen er nå tilbake med enda større kontakt ut i  
bransjen etter noen år som adm.dir.i selskapet .
- Det ligger på ingen måte noe dramatikk i dette, sier  
Danielsen som nå bærer tittelen Kommersiell Direktør.

INTENSE ÅR
- Etter to år hvor Ståle har konsentrert seg mest om oppkjøp 
og vi sammen har jobbet med de prosessene som kreves 
rundt dette, var det på tide å sette en fot i bakken.
- Det har jo vært en ekstremt morsom, men også meget  
tøff tid i corona-perioden hvor vi har doblet både ansatte, 
omsetning og resultat. Selskapet er nå blitt den ledende  

FINE DAGER
Nå kan jeg konsentrere meg mer om det 

kommersielle, sier Odd-Harald Danielsen i 
Låssenteret som nå er tilbake i sitt ess med fokus 
på lås og beslag og enda tettere oppfølging mot 

leverandører, kunder og utvikling.



36

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

NY BY OG FLYPLASS
Allerede til neste år starter gravingen med å anlegge ny fly-
plass i Bodø. Den nåværende skal rett og slett flyttes for å få 
plass til den nye og ultramoderne «smartbyen». - For i Bodø 
jobbes det intenst med å realisere en av norgeshistoriens 
største byutviklingsprosjekter – «Ny by - ny flyplass». 

STORE PROSJEKTER I VENTE
Bodø Lås og Sikkerhet

MYE Å SE FREM TIL
Denne gjengen fra Bodø Lås og Sikkerhet har mye å se frem til av 
oppdrag i sin region. 12 av de var tilstede på låsesmedtreffet i mai. 

Det var Arne Willy Brasetvik, Tommy Nylund, Kenneth Hjallanger, 
Esten Estensen, Markku Vainanen, Tobias Hardy, Fredrik Kolin,  

Jostein Engøy, Tore Håkonsen, Aimi Dybfest Steinrem, 
 Kjetil Falkflaug og Robert Valrygg.

Da kampflybasen i Bodø ble besluttet nedlagt bestemte 
byen seg likegodt for å satse på smarte byløsninger. Prosjek-
tet omtales som den viktigste strategiske saken i Bodø på 
100 år, ifølge NRK. 
Flyplass-prosjektet i Bodø innebærer at dagens flystripe 
flyttes 900 meter. Det skal både gi en ny flyplass og samtidig 
frigjøre store arealer til en helt ny, grønn bydel. Prosjektet 
koster i underkant av 7 milliarder kroner.

Selv om bedriften er den eneste i sitt slag i Salten regionen, hviler man absolutt  
ikke på laurbærene. Det verken er eller blir det tid til om man ser på hva som  

venter i nordlandsbyen og regionen rundt. 
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BORT MED ASPMYRA    
I tillegg skal Bodø Glimt få ny stadion. Den nye kommer 
faktisk rett utenfor kontordøren til Bodø Lås og Sikkerhet. 
Kanskje ikke så dumt, da en stor andel av de ansatte følger 
laget nøye. - Fire av de ansatte kan vel trygt betegnes som 
veldig dedikert. Vi skal heller ikke legge skjul på at det er 
flere av oss som har brukt en del kroner og tid på å følge  
laget både i inn- og utland det siste året, forteller daglig 
leder Robert Valrygg. 
At byen også skal smykke seg i lys av å være Europeisk kultur-
hovedstad i 2024 legger heller ingen demper på stemningen.

RUSTET FOR STORE OPPGAVER
Alt dette er jo et eventyr for oss. Prosjekter er en rimelig 
stor andel av vår virksomhet. Dess større jo bedre. Også 
adgangskontroll står for en god del av vår omsetning, legger 
han til- og tilføyer:  I og med at vi er en del av Prosero, 
mener vi å stå betydelig rustet, slik at vi kan kapre vår  
andel av alt som venter, sier Valrygg offensivt.

LÅSESMEDEN 02 I 2022

17 ANSATTE
For å ta unna har de 10 montører i sving til enhver tid. 
–Det går blant annet i alt med lås og beslag, porttelefon,  
kamerasystemer, safe, rullegitter samt litt innen industri- 
porter også, oppsummerer Valrygg.  Resten av de ansatte 
jobber med prosjektering og salg/administrasjon. Firmaet 
omsatte i fjor for omkring 32. mill. Og har som de aller aller 
fleste NL-medlemsbedrifter en meget sunn økonomi. 

12 PÅ TUR 
I mai var de godt representert under låsesmedtreffet 
og messen på Lillehammer. 
– Det er jo fint å treffe bransjen på denne måten
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TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

VILLE HA LOKALE KREFTER
Låsesmed Per Almås hadde holdt på siden 1989 og var 
kommet til at tiden var inne for å overlate bedriften til 
yngre krefter. Almås så gjerne at noen med lokal tilhørighet 
overtok. 
- Slik ble det til at jeg fikk tilbudet - og slo til, forteller Ståle 
Dahl Bjørgvik fornøyd.
Siden har det gått slag i slag. Et par år etter overtagelsen 
slo broren Stein Erik følge med inn i bedriften. I 2020 kom 
også Lars Woll Bjartnes med. Også han som eier. Siden har 
trekløveret ansatt Erik Olsen, slik at de nå er fire som gjør 
unna oppdragene. 

SERVICEPUNKT
Bedriften satser på best mulig relasjon til kundene og kan 
skilte med egen butikk, noe de selv kaller et servicepunkt i 
lokalene hvor de holder til på industriområdet i Neptun- 
veien i Verdal. Her deler de bygg med Elektriker-Service  
Verdal, Rørlegger’n Verdal, Berg & Olsen og Hansen  
Mekaniske Verksted.
I butikken vår finner man det meste man trenger innen lås, 
beslag, sikkerhetsutstyr og batterier. 
- Butikken fungerer også som et møtepunkt der kundene 
kan komme innom for råd og tips, mer enn bare handel, 
forteller Bjørgvik.

LYKKES I VERDAL
Daglig leder i Sikkerhet og Service Verdal, Ståle 
Dahl Bjørgvik, med gutta Erik Olsen, Lars Woll 

Bjartnes og broren Stein Erik Bjørgvik.

UNGE KARER OVERTOK VOKSEN BEDRIFT

Sikkerhet og Service Verdal 

Da Ståle Dahl Bjørgvik fikk tilbud om å overta Låsesmedbedriften PA Elektro i 2015,  
slo han til. Siden har de blitt fire ansatte i «lotto-bygda» og oppdragene øker på.  

Omsetningen har rundet 6 mill. og forventes å stige ytterligere fremover. 
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- Vi er jo primært en bedrift som lever av å utføre service og 
installering. Vi driver mye med service på dørautomatikk og 
porttelefoni, i tillegg til at vi leverer adgangskontroll, lås og 
beslag. I det hele tatt mye av hva en tradisjonell låsesmed 
holder på med. 

STØRRE JOBBER
I 2022 har hovedfokuset vært en større leveranse av et ad-
gangskontrollsystem ved et rehabiliteringssenter i området. 
Det har fra tidlig på året til nå blitt installert 75stk Aperio 
kortlåser og 20stk kablede dører.

- Prosjektet begynner nå å nærme seg slutten og vi ser 
frem til å få frigjort mer tid til andre henvendelser i tiden 
fremover, forteller Bjørgvik.

ALLE MANN
På låsesmedtreffet i mai stilte bedriften med alle mann.
- Dette er veldig matnyttig for oss. Både med påfyll av 
faglig stoff, men selvfølgelig også det sosiale.
I tillegg har broren Stein Erik tatt svennebrev som låses-
med og Ståle selv tok - og besto - NL´s opptaksprøve.  

1] GAMLEGUTTA: Stein Erik Bjørgvik, Per Johannes Almås, Ole Kristian Falstad og Ståle Dahl Bjørgvik.   2] Stein Erik Bjørgvik igang med å 
tilpasse lås i et dørmiljø.   3] Stein Erik Bjørgvik i full gang.

32



40

MEDLEMSNYTT

Nye medlemmer

1

4

7

2

5

3

6

Etter opptaksprøver på Romerike Låsservice 
og på Låsesmedtreff i vår kan vi ønske våre 
nye medlemmer velkommen:

Personlige medlemmer
1]  Alexander von Trepka Høiseth 
2]  Atle Magnus Reistad   
 Lockit AS
3] Christopher Gruben  
 Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
4]  Kenneth Dybfest Steinrem  
5]  Lennart Brøndbo-Johansen 
 Lofoten Låsservice AS
6]  Ståle  Dahl Bjørgvik   
 Sikkerhet & Service Verdal AS
7]  Ståle Woldsæther   
 Lexow Låsservice AS

Avdelingsmedlem
Låssenteret AS Kirkenes

• Plug & Play-kameraene fra ABUS tilbyr smart    
overvåking både innendørs og utendørs

• Du kan enkelt administrere både video-
overvåking og dørklokkeanlegg direkte via vår 
“App2CamPlus” på din smarttelefon

• Med objektgjenkjenning som vet forskjellen 
mellom mennesker, dyr og biler

• Raskt og enkelt oppsett direkte i appen

Se mer på abus.no eller kontakt oss direkte
på +47 23 96 10 10

P L U G  &  P L AY  K A M E R A E R

ENKE L  &  S IKKER
OVERVÅKN ING

50 år I  Bjørn Harald Hagen
 I  Kjetil Aaserud
 I  Lene Cecilie Næss
 I  Øystein Rorge

60 år  I  Christian Pihl-Jonstang
 I  Hilde Johnsen
 I  Olaf Torp
 I  Stig Dahlgren
 I  Jan Erik Rønning
 
 
 NL gratulerer så mye!

JUBILANT
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Nytt fra administrasjonen

Håper alle har hatt en fin, avslappende sommer og er klare 
for en ny, travel  høst. 

Den store happeningen i NL denne våren var Låsesmedtreff, 
som dette bladet er fylt med stoff fra. 

Stemningen var strålende god gjennom hele helgen og det å 
kunne samle over 700 mennesker til kurs, messe og sosialt 
samvær var fantastisk.

Det har aldri tidligere vært så mange kursgjennomføringer, 
verken på NL kurs eller leverandørkurs, med over 1000 
gjennomføringer i løpet av helgen, så interessen for ny 
kunnskap var stor.

Takk til alle deltagere, samarbeidspartnere og instruktører 
som gjør dette til en flott helg med kunnskapsheving i 
bransjen. -  Takk til kurskomiteen som sørger for at kursutstyr 
og kursbevis kommer på riktig sted til riktig tid. - Og en ekstra 
takk til Cardtech som sørger for adgangskortene.

Jeg vil også gjerne fremheve det gode samarbeidet med Gyro, 
hotellene og Håkons Hall.– Alle står veldig på for at vi skal få 
et vellykket arrangement.

Planleggingen for Låsesmedtreff mai 2023 er i gang, oversikt 
over kurs sendes ut før jul, påmeldingen åpner januar/
februar, dato for dette vil bli opplyst i god tid.

Etter Låsesmedtreff i mai, deltok NL med egen stand på 
Eliaden. Dette for å synliggjøre hva NL står for, samt fortelle 
om låsesmedyrket til skoleklassene som var innom messen.
25.august gjennomfører vi digitalt FG kurs med eksamen, 
invitasjon til dette ble sendt ut før sommeren.

FG og NL har i samarbeid laget en film som vil bli lagt ut på 
NL hjemmesider i løpet av august.

Ønsker dere alle en riktig fin høst!

Anne Line M. Sagbakken

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

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

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

Journalist i Låsesmeden

LÅSESMEDEN 02 I 2022
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FINNMARK
Låssenteret AS Alta
Betongvn. 1
9515 ALTA
Tlf: 417 00 065
E-post: alta@lassenteret.no

Låssenteret AS Kirkenes
Fyllingsveien 19
9901 Kirkenes
Tlf: 417 00 165
E-post: kirkenes@lassenteret.no

TROMS
CERTEGO Tromsø AS
Tromsøysundveien 16, 
9020 TROMSDALEN
Tlf: 77 60 77 20
Faks: 77 60 77 21
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.tromso@certego.no

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

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

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

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

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

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

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

Lofoten Låsservice AS
Havnegata 13, 8372 GRAVDAL
Tlf: 76 08 09 99
Faks: 76 08 23 20
E-post: post@lofotenlas.no

Nordland Lås & Sikkerhet AS
Halvor Heyerdahlsvei 4 
8626 MO I RANA
Tlf: 75 15 45 55
E-post: post@nls.no
www.nls.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dormakaba
Ingvald Ystgaardsvei 23 
Postboks 4053 Angeltrøa, 
7457 Trondheim
Tlf: 06866
Faks: 73 89 30 01
E-post: 
butikk.trondheim@dormakaba.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Låssenteret AS Heikki Bruvik
Fjøsangerveien 213
5073 Bergen
Tlf: 417 00 077
E-post: heikki-bruvik@lassenteret.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTEGO Kongsvinger AS
Kongevegen 86
2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 27 00
E-post: 
post.kongsvinger@certego.no

Lås & Sikring AS
Svartbekkveien 85 Postboks 384, 
2411 ELVERUM
Tlf: 62 41 96 40
Faks: 62 41 96 49
E-post: firmapost@lassikring.no
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OSLO
Access Låsspesialisten AS 
Grefsenveien 9B,0482 Oslo
Tlf: 2222 8888
E-post: post@22228888.no
www.22228888.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oslo Låsservice AS
Smalvollveien 61
0667 Oslo
Tlf: 9054 2222
Epost: post@oslolasservice.no

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

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

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

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

Vrio Lås & Nøkkel AS
Chr. Krohgsgt. 2,
PB 9014 Grønland, 0133 OSLO
Tlf: 22 17 77 00
Faks: 22 17 88 00
E-post: mail@vrio.no

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

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

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

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

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

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

Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Industriveien 28, 2069 Jessheim
Tlf: 63 93 69 20
E-post: post@ibl.no

Karl Jensen AS 
Nittedalsgt. 12, Pb. 176, 
2001 LILLESTRØM
Tlf: 63 89 22 30
E-post: post@karljensen.no

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

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

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

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

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

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

Låsservice Trond Andersen AS
Dalveien 77
1391 Vollen
Tlf: 916 65 187
E-post: trond@lastrond.no

Myhre Lås og Mek AS
Stasjonsveien 70 PB 66, 
1482  NITTEDAL
Tlf: 67 07 30 10
Faks: 67 07 30 20
E-post: salg@myhre–laas.no

Romerike Låsservice AS
Strømsveien 48/50, 2010 
STRØMMEN
Tlf: 63 81 01 01
Faks: 63 80 20 54
E-post: post@rls.as

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

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

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

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

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

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

CERTEGO Fredrikstad AS
Stabburvn. 16 Pb. 154  Østfold hallen, 
1662 ROLVSØY
Tlf: 69 33 91 60 
Faks: 69 33 91 70 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.fredrikstad@certego.no

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

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

CERTEGO Drammen AS
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 118,
Pb. 454, Brakerøy, 3002 DRAMMEN
Tlf: 32 80 98 00 
Faks: 32 80 98 50 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.drammen@certego.no

Dormakaba
Gråterudveien 16
3036 DRAMMEN
Tlf: 06866 
døgnvakt 32202300
E-post: 
firmapost.no@dormakaba.com

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

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

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

VESTFOLD OG TELEMARK
CERTEGO Sandefjord AS
Nedre Movei 4, 3215 SANDEFJORD
Tlf: 33 42 87 20,
Faks: 33 46 10 26 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.sandefjord@certego.no

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

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

Nokas Teknikk Sør AS
Kilengt.10 , 3117 TØNSBERG
Tlf: 33 00 34 80
Faks: 33 00 34 81
E-post: post@nokas-sor.no

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

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

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

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

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



Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

Låsesmedtreff i  
årene fremover: 

4. – 7. mai        2023

23. – 26. mai    2024

8. – 11. mai       2025

7. – 10. mai       2026


