
KeywayEn tidning från Prodib AB - Eskilstuna

news#124 NR 2-2017
www.prodib.se

 STORT USA REPORTAGE!
    - Benny har besökt KEY-BAK

 BUSSTOUR NORGE!
  - Våra Svenska säljare tog bussen till NORGE

 OMHÄNGNING!
  - Prodib hjälper butiker att få ordning



Hej !
Här kommer Keyway igen!

Hej , nu var det dags för ett nytt nummer 
av KEYWAY igen, det 124:e numret från 
starten.
Tiden går fort. I det här numret har vi tre 
reportage, ett från KEY-BAK i Kalifornien, 
ett från ett grossistföretag i Los Angeles och 
ett från en roadshow som vi gjort i Norge 
tillsammans med våra Silcakollegor på 
TrioVing. Att röra sig ute, på andra företag, 
på andra ställen är en viktig del av vårt 
jobb, det handlar om att hitta nya säljbara 
produkter, men också att hitta nya effektiva 
metoder att bedriva affären på. Under åren 
har jag själv besökt många hundra företag, 
både i vår bransch men oftast utanför.
Jag har sett väldigt bra företag och jag har sett 
dåliga, och det som är lite förvånande är att 
man kan lära sig saker även av de dåliga. Att 
dom företagen brukar vara bäst på någonting, 
har lärt mig att aldrig underskatta någon, utan 
att gå in med öppna ögon och nyfiken blick.

UTBILDNING
Det här för mig in på nästa ämne nämligen 
utbildning. Bilnycklar blir mer och mer 
tekniska och om 5-10 år så är det bara dom 
som kommer att finnas. Det betyder att du 
eller din personal behöver utbildning och 
utrustning. På vårt ÖPPET HUS i Oktober 
kommer vi att ha utbildningskurser där 
du kan höja kompetensen på dig och din 
personal, så se till att komma.
Utbildning passar sällan bra i tiden, när det är 
bra tider säger man att man inte har tid, när 
det är sämre tider säger man att man inte har 
råd. Men det här är något man bara måste ta 
sig tid till och göra, om man vill hänga med.
För att göra en enkel jämförelse, det är som 
att gå på toaletten, hur stressad man än är, 
hur mycket man än har att göra, när man 
måste gå så måste man, alla alternativ är så 
mycket sämre...
Så planera för helgen 21&22 Oktober, 
kursprogram kommer inom kort och alla 

kurser är gratis.
FJÄRRKONTROLLER till bilar
Transpondernycklar har vi sysslat med i 
många år och originalfjärrkontroller har vi 
haft i begränsat sortiment. Nu kommer vi 
med SILCA Fjärrkontroller, läs mer på sid 12-
13. Det här är ett av ämnena som vi kommer 
att hålla kurs i på ÖPPET HUS.

KEY-BAK, USA
Vi har besökt Key-Bak i USA för att få en 
bättre inblick i vad dom gör, läs repotage.

MINIONS
Vi introducerar nu nyckelämnen och 
nyckelhållre med Minions. Den nya filmen 
som har premiär på biograferna i slutet av 
Juni, backas upp av en massiv marknadsföring 
från Universial Studios, läs mer på sid 23-25 
och sid 63. Se till att ha dom hemma!

EPD, Enviromental Product Declaration.
På sid 27-28 kan du läsa mer om detta.
Det är SEM GROUP som tagit fram dessa till 
ett överkomligt pris till medlemsföretagen.

INTERMOUNTIN LOCKS
På sid 34-36 finns ett intressant reportage från 
en kollega till oss i västra USA, jag besökte en 
av deras sex st anläggningar.

SKOMAKARMÄSSAN
Vartannat år är det Skomakarmässa i 
Jönköping. Vi ställde som vanligt ut med en 
stor monter, se bilder i tidningen.

SLR KONGRESSEN
Vi ställde ut på SLR (Låssmedsförbundet) i 
Göteborg och intresset för våra produkter var 
stort, läs mer på sid 40.

STORBUSSEN
Storbussen har varit på turné i norr- 
och mellandistriktet, syd kommer efter 
semestrarna, håll utkik på Hemsidan.

OMHÄNGNINGAR
Vi har hjälpt många butiker att få ordning och 
snyggt på sina tillbehörsväggar, några exempel 
finner du på sid 54-55. Vill du också ha hjälp, 
kontakta din Prodibsäljare. På bilderna ser du 
före och efter och det blir stor skillnad, butiken 
blir snyggare och mer säljande.

ROADSHOW NORGE
Tre av våra showbussar har varit på turné i 
Norge, se reportage.

Ja det där var lite av vad vi sysslat med sedan 
sist. Ha det så bra tills vi ses igen, och du, 
glöm nu inte att boka in dig på PRODIBS 
ÖPPET HUS och gå alla kurser du behöver.
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Besök på Key-Bak i Los Angeles, USA

Key-bak har sin moderna fabrik på sydsidan av Los Angeles, en halvtimmes färd utanför själva staden Los Angeles, en toppmodern fabrikspark. Key-bak är sedan1948 producent av 
dom mycket populära nyckelsnurrorna som man har i bältet med nycklar, kort eller annat fäst vid och som man kan dra ut när man behöver dom.

S48, en av de populäraste Key-bak världen över, så även i Sverige.

5B, är en annan populär Key-Bak.

Minions, omåttligt populära!

En inte helt anonym skylt

Sightseeing från buss

UNIVERSAL Studios såg vi först, detta för att ha 
en bättre bild av vad det var, innan vårt möte.

En fantastisk anläggning och för dom som inte 
sett det, är ett besök att rekommendera.

Bioposter från nya Minionsfilmen som  har 

premiär sommaren 2017

Resan startade med att vi flög Stockholm – Los Angeles med SAS direkt, 
en ganska lång flygning på 11,5 timmar och hamnade strax utanför 
själva Los Angeles, i Hollywood. 

Att vi hamnade i Hollywood berodde på att vi också skulle besöka UNI-
VERSAL Studios av vilka vi köpt en licens för att tillverka dom populära 

MINIONS i form av nycklar och nyckelhållare, och 
att dom ligger i Hollywood.

Efter en dags sightseeing med buss och promenad 
för att acklimatisera sig med tidsomställningen, 
var det dags att skrida till verket, med jobb.



Besök på Key-Bak i Los Angeles, USA
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Företaget heter egentligen West Coast Chain och Key-Bak var ett brand, ett arbetsnamn, men idag känner alla företaget som rätt och slätt KEY-BAK.

Boake Paugh VD på Key-Bak tar emot Benny Hansson i solen

Innan vi stiger in i fabriken 
förklarar VD:n Boake Paugh 
lite om arbetssätt och struktur 
och planer på ny layuot 
i produktionen för ännu 
effektivare flöden. 

Keyway news #2 juli 2017

Sedan bar det av till Key-Bak, företaget som egentli-
gen heter West Coast Chain, men som alla idag 
känner som Key-Bak.
Till Skandinavien har man exporterat sedan -70 talet, 
och till Prodib sedan -87, -88.

Man tillverkar ett 100-tal modeller som i sin tur kommer från ett 20-tal 
grundmodeller av Key-Bak, nyckel jojo. 
Den årliga produktionen ligger på ca 1,500,000 st och man exporterar 
idag till i stort sett hela världen.
Man har behållit så mycket man kan i egen produktion för att få kon-
troll över hela kedjan och inte äventyra sitt goda rykte och varumärke.  

Det som är lite speciellt med Key-Bak är att det är personalägt, de 
flesta i personalen äger en del, lite olika beroende på hur länge man 
arbetat på företaget. Man jobbar 40 timmars vecka och har timlön på 
Key-Bak. 
Minimilönen i Kalifornien ligger på 15,25 US dollar (ca 132,60 kr) per 
timme, men dom som jobbat ett tag får oftast 1-3 US dollar över mini-
milönen, så det är rätt bra löner även med svenska mått mätt.

Många som arbetar i produktionen är första generationens invand-
rare, främst från Mexico, så det talas både engelska och spanska i 
fabriken.
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Besök på Key-Bak i Los Angeles, USA

Key-bak har fått ett antal utmärkelser för sin kvalitet och har blivit utnämnd till ÅRETS 
LEVERANTÖR av flera återförsäljare.

BIG BUSINESS, här är det Mrs Mary Sliter på Key-Baks orderkon-
tor som tar hand om en stor mängd order varje dag. Key-Bak är 
kända för att processa sina order fort.

Key-Baks industridesigner Mr Edwin Fung hade många bollar i 
luften, och vi såg på skisser många spännande modeller, kanske 
kommer inte alla att tillverkas, med säkert en hel del.

Det var intressant att se hur en utbildad designer använder färg 
och form och formspråk, jämfört med en traditionell tekniker 
som utvecklar.

Ordning på finanserna är ett måste, och på Key-Bak är det 
Mr Steve Sheere Director of Finance som har koll på pengarna.

Man är ISO certifierad sedan 2008 och för USA var man tidigt ute med detta. 
En andledning var exporten till Europa. 

Mrs Mary Sliter redo med telefonen för att ta emot dagens kunder

Mr Edwin Fung funderar ut hur morgondagens Key-Bak ska se ut

Mr Steve Sheere Director of Finance i färd med att att göra månadsbokslut

På utvecklingsavdelningen får vi en visning av deras 3D-printer som 
printar ut prototyper, givetvis fick vi inte fota de nya prototyperna, men 
vi kan konstatera att Key-Bak arbetar för fullt med nya modeller för 
kommande år.
Att 3D-printa prototyper går snabbare än att göra på tradionellt vis, man 
får den färdiga produkten i handen innan man gjort kostsamma verktyg, 
vilket i sin tur betyder att man kan titta rent tekniskt på en färdig produkt 
och ändra om något inte är bra. På så sätt får man hålla i den färdiga 
produkten i handen och känna om känslan är bra.

Den kanske inte ser mycket ut, men en 3D printer 
är ett bra hjälpmedel i produktionen
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Besök på Key-Bak i Los Angeles, USA
I deras lagerhallar finns det gott om 
lager av både komponenter och 
färdiga produkter, även om deras 
strävan är att inte ha så mycket 
färdiga produkter i lager, utan att 
färdigproducera snabbt från 
komponentnivå.

Ungefär 40% av alla Key-Baks som 
säljs är till promotionmarknad för 
event eller med ett företags 
logotype.

I Sverige är vi vana att finna Key-Baks 
produkter hos låssmeder, järnhand-
lare och skomakare men i USA och 
andra delar av världen är distribu-
tionen mycket mera spridd på flera 
kanaler.
 

Lagret är både stort och högt i tak, allt för att innehålla det som behövs för produktionen

Mrs Antonia Martinez koncentrerar sig på montering av Key-Baks.

Benny Hansson tittar imponerat på när tjejerna monterar Key-Bak.

Mrs Hortencia Romero, extra hjälp och Mrs Merlin Castron monterar. VD Boake Paugh poserar tillsammans med Mrs Amelia Haurch, Produktion Supervi-
sor har arbetat på Key-Bak i 26 år.

Här är det flinka händer som monterar Mini Key-Baks och fort 
går det! 
Mycket av monteringen sker halvautomatiskt med en del 
handkraft, beroende på vilka serier som tillverkas. 
Större serier har mer automatiserad produktion.
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Besök på Key-Bak i Los Angeles, USA

Mrs Nancy Meneses tillsammans med Boake, har arbetat i över 20 år och trivs bra här.

På produktionsavdelningen finns fyra stora plastformningsmaski-
ner som tillverkar innandöme och skal till alla Key-Baks i plast, 
fyra eller sex stycken åt gången beroende på storlek. 

När dom kommer ut ur maskinen separeras själva skalen från 
plastskrotet. 
Skrotet går sedan direkt vidare till en granulerare som mal sönder 
plasten till mindre bitar som sedan går direkt tillbaka in i maskinen, 
effektivt och 0% i svinn.

Boake förklarar hur maskinen arbetar, 50 tons mottryck behövs för att 
det ska bli rätt.

Plastgranulat och rostfritt stål i massor

Den överblivna plasten faller ner i lådor som 
sedan går direkt tillbaka in i produktionen

Morderna maskiner är ett måste i ett kvalitetsföretag

Mr Wayne Leafstone tillsammans med en nöjd Boake.

På prototyp och vertygsavdelningen finns det moderna maskiner, 
många CNC. Rent och snyggt är det också, det syns direkt att det är 
ett kvalitetsföretag med bra produkter!

Mr Entusiast, Wayne Leafstone, Tool/Die/Maintenance/MFG Engine-
ering som arbetar på verktygs och testningsavdelningen, var väldigt 
entusiastisk och visade och berättade om Key-Baks testmetoder och 
vilken möda dom lägger ner på att producera perfekta produkter.
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Besök på Key-Bak i Los Angeles, USA

TESTING, TESTING, TESTING ... and more TESTING...

Mr Wayne Leafstone förklarar hur maskinen arbetar, 50,000 gånger skall en Key-Bak hålla med 
viktbelastning på 2 kg, utan att gå i bitar.

100,000 gånger ska den kunna rullas in och ut, utan att fjädern ska gå av.

De flesta som köpt och använt sig av Key-Baks produkter under 
många år, kan vittna om dess goda kvalitet och långa livslängd. 

Och efter att ha fått sett hur dom tillverkas och vilka noggranna 
tester som görs, så förstår vi varför, bra kvalitet kräver omsorg och 
noggrannhet, och det finns på Key-Bak!

En annan sak som slog mig, är att det krävs stora tunga stålverktyg 
för att tillverka dessa små plast och metallbitar som en Key-Bak 
består av, allt för att uppnå absolut precision!

Ytterligare ett uthållighetstest

Verktygen är stora och tunga, och testerna många för att producera en Key-Bak. Efter genomförd rundvandring i produktionen, var det gott med en vanlig svensk fika, även 
om amerikanskt kaffe är rätt tunt jämfört med europeiskt. Keyway news #2 juli 2017

Vad många inte vet är hur noga alla Key-Baks testas med flera olika 
metoder. I varje batch tar man ut prover, som testas med vikter och 
också med förstörande prov för att se vad max användning är. 100 
000 gånger skall den kunna rullas in och ut, utan att fjädern går av.

Sedan är det många andra tester på detaljnivå, ända ner till att testa 
själva ringens spänst.
Något vi inte visste var att det i billiga Key-Baks kopior från fjärran 
östern är en förnicklad mässingkedja, medans det i Key-Bak original 

är en rostfri kedja som värmebehandlas för att bli ännu 
starkare.

Det var en väldigt smart maskin som gjorde dessa 
kedjor helt automatiskt, men den ville man inte att vi 
skulle fotografera.
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Besök på Key-Bak i Los Angeles, USA

Mrs Maria Gasparini bakom sitt skrivbord på kontoret.

På kontoret hittade vi Mrs Maria Gasparini, vår dagliga kontakt-
person som bland annat har hand om order från hela Europa. 

Ni som besökt oss på Öppet Hus har säkert träffat henne i Key-
Baks monter tillsammans med VD:n Boake Paugh.

Här inne hittade vi också Mr Ed Rodriguez, marknadsförings 
koordinator som ser till att broschyrer, posters och kataloger 
blir till.

Mr Ed Rodriguez ansvarar för Key-Bak´s marknadsföring.Imponerande samling av tidigare posters hittade Benny på kontoret.

Vi gjorde det här reportaget för att du som kund till oss, och åter-
försäljare av Key-Bak, med egna ögon ska få se hur det går till att 
tillverka Key-Bak, hur noga man är med kvalitet och kontroll, för 
att du ska kunna berätta för dina kunder vilken utmärkt produkt 
det är.

- Thanks to all of you, for good 
products and good service for 
more than 25 years.

Well done!

• Text & bild
Benny Hansson
Prodib AB

Boake VD, Mike säljchef och Maria vår kontaktperson avnjuter en lunch. 
Reporter Benny Hansson är för upptagen med att anteckna och ställa frågor...

Två nya vänner från familjen Gasparini, Santiago och Michaela väntar på maten.

Mrs Maria Gasparini med sonen Santiago på en trevlig middag efter ett mycket intres-
sant besök på Key-Bak.



prodib kundköp
VADSBOLÅS I LIDKÖPING

En profilläsarmaskin har landat hos Vadsbolås i den vackra staden 
Lidköping!
Vår säljare Gustav Holmberg packade bilen och åkte till Lidköping 
för leverans och utbildning. Så nu är det ingen match att hitta 
nycklar till kunderna hos Vadsbolås, en avläsning går på sekunder!

Vi på Prodib lyfter på hatten och gratulerar till ett bra köp, 
och önskar er lycka till mer er nya medarbetare, som vi 
vet att ni kommer att gilla!

Lars Liljeqvist på Vadsbolås med 
sin nye arbetskamrat

LÅSTJÄNST I KÖPING

En sprillans ny Red Rekord har levererats till Låstjänst i 
Köping. Leveransen gjordes av vår duktige säljare för distrikt 
Mitt, Daniel Bergh, som såg till att maskinen fungerade som 
planerat. 
Så nu fräses det cylindernycklar med rasande fart i Köping.

Gratulerar till ett toppval, önskar vi på Prodib.

Jan Flyngen hos Låstjänst med sin nye arbetskamrat
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CYKEL & NYCKELSERVICE I 
OXELÖSUND

En ny Marker 2000 har landat i 
Oxelösund, hos Cykel & Nyckelservice.  

Säljare för region Mitt, Gustav Holmberg 
packade bilen och levererade och installerade den nye 

medarbetaren. Så nu behöver grabbarna inte längre märka 
sina nycklar med hammare och stämpel.

Vi på Prodib gratulerar till ett förstklassigt val av maskin!
  

Killarna hos Cykel & Nyckel får nu hjälp att märka nycklar



Fjärrkontroller från SILCA
Här kommer en efterlängtad nyhet från Silca, nämligen fjärrkontroller för bilar.
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prodib reportage

Förteckning över vilka fabrikat kontrollerna passar för

Kit A
1 st Smart Remote Programmer 
10 st Remote Car Keys 
(5 st CIRFH1, 2 st CIRFH3, 2 st CIRFH4, 
1 st CIRFH7)
1 månad UTP, eller 10 st Tokens för MVP.

Kit C
1 st Smart Remote Programmer 
5 st Remote Car Keys CIRFH1
15 st FH-blad
15 st transpondrar

Kit B
1 st Smart Remote Programmer 
10 st Remote Car Keys 
(5 st CIRFH1, 2 st CIRFH3, 2 st CIRFH4, 
1 st CIRFH7)
3 månader UTP, eller 20 st Tokens för MVP.
30 st FH-blad
15 st transpondrar

Senaste nytt från Silca är 
programmerbara fjärkontroller 
för bilar i samband med kloning 
av bilnyckeltranspondrar samt för 
arbete med Diagnosverktyget MVP. 
Fjärrkontrollerna finns i 6 olika varianter 
med lite olika utförande. Dels är det 
olika många knappar på några av dem, 
dels finns några med transponder, 
och några utan transponder. Dessa 6 
grundfjärrkontroller passar med Silcas 
redan existerande flip-blad från Flipkey-

Tre olika Kit
Programmeringsenheten Smart 
Remote Programmer kommer att 
säljas i tre olika kit med varierande 
innehåll. Två av dessa Kit är för dig 
som arbetar med MVP, där det, 
förutom programmeringsenheten och 
fjärrkontroller, ingår UTP (Unlimited 
Tokens Period).
Man kan välja om man hellre vill ha 
UTP omsatt i ett fast antal Tokens om 
man hellre vill det. Här nedan listas de 
tre paketen och deras innehåll:

serien FH, och kan sedan med hjälp 
av en förprogrammeringsstation 
förprogrammeras att passa till en stor 
mängd olika bilar. Det finns två sätt 
att få fjärrkontrollerna att fungera 
i bilen; en del fjärrkontroller kan 
manuellt programmeras in i bilen 
med hjälp av en procedur, medan 
andra fjärrkontroller programmeras 
in via MVP. För dig som har MVP 
så är det gratis att programmera 
fjärrkontrollerna i bilen, inga Tokens 
krävs för denna funktion.
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prodib reportage

Nedan följer en beskrivning hur Silca fjärrkontoll 
fungerar.

• Text & bild
Mattias Widén & Silca Italy
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STÄLL
från ABUS
Snart börjar skolorna så
passa på att ladda upp med lås!

- Komplett ställ med 12 st 40 mm 
lås i  mixade färger i ett säljande 
bordsställ, bara att ställa fram!

Art.nr: T65AL40SKOL
12 st 40 mm Hänglås + ställ

Skolstart!Doktorn skrev ...
Följande citat är autentiska, oredigerade notater som är skrivet av läkare i patienters journaler i 

vårt grannland Danmark.

- Patienten har bröstsmärtor om hon ligger på sin vänstra sida i över ett år.

- På den andra dagen var knät bättre, och på den tredje dagen var det väck.

- Hon har inte haft någon frossa eller nysningar, men hennes man säger att hon 

var mycket het i sängen i går.

- Patienten har varit deprimerad ända sedan hon startade att komma till mig i 1993.

- Patienten är tårfylld och gråter konstant. Hon verkar också vara deprimerad.

- Utskrivningsstatus: Levande, men utan tillåtelse.

- Patienten tillät inte en obduktion.

- Patienten har inte tidigare begått självmord.

- Patienten har efterlämnat sina vita blodceller på ett annat sjukhus.

- Patientens tidigare sjukdomshistoria har varit anmärkningsvärt obetydlig, med enbart en 20 kg 

viktförökelse på de sista 3 dagarna.

- Patienten fick våfflor till frukost och anorexia till middag.

- Mellan dig och mig borde vi vara i stånd att göra denna kvinna gravid.

- Hon är lam från tårna och nedåt.

- Huden var fuktig och torr.

- Tillfällig, konstant, periodisk huvudvärk.

- Patienten var uppmärksam och ointresserad.

- Hon upplyste att hon har haft förstoppning det mesta av hennes liv, fram 

till att hon blev skiljd.

- Patienten skulle ha haft en tarmrensning, men han tog ett jobb som 

börsmäklare i stället.

- Huden: Något blek men existerande.

- Patienten har två tonåringar, men annars inga abnormiteter.

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
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Plastkappa för ASSA TWIN, TWIN KOMBI, 
ALFA, MEDECO mfl. Levereras i sortimentask 
om 200 st i 8 sorterade färger.
Storlek: 25 x 30 mm

Art.nr:  8022STV

Nyckelsignal

STÄLL
från ABUS
Snart börjar skolorna så
passa på att ladda upp med lås!

- Komplett ställ med 12 st 40 mm 
lås i  mixade färger i ett säljande 
bordsställ, bara att ställa fram!

Art.nr: T65AL40SKOL
12 st 40 mm Hänglås + ställ

Skolstart!

1�Keyway news #2 juli 2017



Ge din nyckelmaskin en ny fräs. Den förtjänar det.
Oavsett om du har en SILCA maskin eller inte, förtjänar den en PRODIB fräs. 
- Vi har fräsar som passar de flest förekommande nyckelmaskiner på marknaden.

SILCA:

DUO PLUS
OMNIA/OMNIA MAX
TARGA 2000
TARGA 2000 STEEL
TECH 1, 2, 3
OPERA
LANCER

Art.nr: 80x1.25 SU
Standardfräs från Silca 
som passar en mängd 
olika tillhållarmaskiner på 
marknaden. 

80 x 1.25 x 22 mm.

* Silca ORIGINALFRÄS - Borgar för god kvalitet
Art.nr: 80x1.25 S
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NSU
Ett prisvärt alternativ till 
originalfräsen.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NIS
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25SW
Fräs med WIDEA 
beläggning och sidemill, 
lämpar sig för fräsning 
av stålämnen. 

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25TIN
Fräs med TIN beläggning, 
lämpar sig för fräsning av 
stålämnen.

80 x 1.25 x 22 mm.

KEYLINE:

BIANCHI 202, 203, 204
BIANCHI RS206, 
EURO JOLLY

ORION:

MERAK
MIZAR

HITTAR DU INTE DIN 
MASKIN?

- RING OSS!
016-16 80 00

* NIPPON-TOOL fräs - Alternativ till originalfräs

* Fräsar med SPECIALBELÄGGNING

1� Keyway news #2 juli 2017

Nyckelfodral i äkta skinn med 20 mm nyckelring. 
Levereras i osorterade färger.
130 x 100 mm

Art.nr:  ETUI123

Nyckeletui

En smart nyckelgömma med starka magneter på 
undersidan för fastsättning på t.ex en bil eller liknande. 
95 x 50 mm
Levereras styckvis i påse.

Art.nr:  MS2X

Magnetbox



Ge din nyckelmaskin en ny fräs. Den förtjänar det.
Oavsett om du har en SILCA maskin eller inte, förtjänar den en PRODIB fräs. 
- Vi har fräsar som passar de flest förekommande nyckelmaskiner på marknaden.

SILCA:

DUO PLUS
OMNIA/OMNIA MAX
TARGA 2000
TARGA 2000 STEEL
TECH 1, 2, 3
OPERA
LANCER

Art.nr: 80x1.25 SU
Standardfräs från Silca 
som passar en mängd 
olika tillhållarmaskiner på 
marknaden. 

80 x 1.25 x 22 mm.

* Silca ORIGINALFRÄS - Borgar för god kvalitet
Art.nr: 80x1.25 S
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NSU
Ett prisvärt alternativ till 
originalfräsen.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NIS
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25SW
Fräs med WIDEA 
beläggning och sidemill, 
lämpar sig för fräsning 
av stålämnen. 

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25TIN
Fräs med TIN beläggning, 
lämpar sig för fräsning av 
stålämnen.

80 x 1.25 x 22 mm.

KEYLINE:

BIANCHI 202, 203, 204
BIANCHI RS206, 
EURO JOLLY

ORION:

MERAK
MIZAR

HITTAR DU INTE DIN 
MASKIN?

- RING OSS!
016-16 80 00

* NIPPON-TOOL fräs - Alternativ till originalfräs

* Fräsar med SPECIALBELÄGGNING

LÅSKÄTTING BKM-4 KLASS 3 med löpögla

Art.nr: Benämning: Längd:

16157 Klädd låskätting med löpögla 2,5

Stark seghärdad kärna
Ythärdad hård yta

Zinkfosfatering o. passivisering
Miljövänlig CTP

17

Verktyg för låsproffs

1603
Borrmall

Borrmall för innedörrslås när du ska byta från ett 
enkelt innedörrslås till ett med cylinder och trycke. 
Stolpe ingår.

1157-0
Borrmall

Borrmall för ABLOY EL 648, 650 med dorndjup 25 och 35 mm.
   

- Visste du att...
Vi har ett stort sortiment av borrmallar och stolpar?

Oumbärlig när du: - nymonterar lås
- monterar cylinder och de befintliga urtagen är för små 

Passar alla dörrar, tjocka eller smala - plana eller överfalsade

Kvalitéts key-bak från USA med kevlarvire och kraftig karbinhake i metall. 
Har en rakbladskniv med fjäder som gör att bladet åker in i handtaget 

om du släpper knappen på kniven. 

Levereras styckvis i påse eller i hel låda om 12 st.

Art nr. 0KBP-0012
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Rätt svar Keyway News NR 1-2017
nnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinn

Mikael Lundgren LÅSAB
Lina Tjäder  CERTEGO KRISTIANSTAD
Frida Åkesson  LÅSSMEDEN I BODEN
Cecilia Molin  VADSBOLÅS FALKÖPING
Kjelle   SÖDRA VÄGENS LÅSSERVICE 

Rekord även denna gång på antalet inskickade 
lösningar på korsordet, så ett stort:

Grattis!
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1. D Ö R R Ö G A

2. A B U S

3. M A G N E T B O X

4. U L T R A L I T E

5. K A R B I N H A K E

6. K E V R O N

7. B R Y T J Ä R N

8. N Y C K E L B A N D

9. L O C K P R O

10. T R A N S P O N D E R

 VÅGRÄTT

1. Kan man kika ut ur genom stängd dörr
2.  Låsleverantör från Tyskland
3.  Nyckelgömma
4.  Lätta, färgade nyckelämnen
5.  Sitter längst ut på nyckelkedjan
6.  Leverantör från ”Down Under”
7.  Knäcker dörrens låsvred
8.  Håller reda på nyckeln, självklart med säkerhetsspänne
9.  Småplock i fin förpackning
10. Startspärr

 LODRÄTT
 
Skyddar bilen

GRATTIS säger vi även till dessa vinnare:

Frida Åkesson  LÅSSMEDEN I BODEN
Göran Wellin  LÅSSMEDEN I BODEN
Kim Nilsson  HARRY PERSSON 
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Manuell nyckelmaskin för cylinder, 
utrustad med fyrsidiga backar. Liten och 
smidig samtidigt som den är byggd på ett 
stadigt chassi av gjutjärn.

SPEED

För mer info gå in på www.prodib.se

AGA

Fler AGA produkter 
hittar du på www.prodib.se

GLASSKIVELÅS
AGA150

Lås för kioskluckor, inglasade balkonger mm, levereras 
styckvis inkl. 2 st nycklar. Nyckeln kan tas ut både i 
stängt och öppet läge. 
Ämne som passar till låset är AGA3.

Finns även att beställa i likalåsning.

fick sin plats på väggen, likaså Kevron och Abus. 

Så nu har Tomas och Nisse inga problem att hitta 
produkter till sina kunder, och tar något slut, är det lätt 
att beställa nya varor, tack vare den lilla etiketten längst 
in på kroken.

Lycka till säger vi på Prodib!

1�

prodib omhängning

Tomas & Nisse är nöjda med butiken

TW LÅSSERVICE I TIERP

På krokarna hos TW Låsservice i Tierp är det numera ordning och reda! Vår 
duktige säljare Jan Fröjdman på distrikt Norr åkte till Tierp för att hjälpa 
till att hänga upp varorna på krokarna. Ett sortiment med nyckeltillbehör 

Var sak på sin plats gör det mer överskådligt
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Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

24- kroks ställ
inkl. toppskylt, 4 st
(produkter ingår ej)

Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs

20

EGRET
MADE IN

CHINA

Mässingshänglås med standardbygel

7 storlekar, säljs styckvis eller i hela askar. 
3 nycklar / lås medföljer.

Silcaämne som passar till är:
20 mm - GL1, GL1R
25 & 30 mm - GL18R
40 mm - GL17R
50 & 60 mm - GL6
75 mm - GL7, GL7R

161-20 20 mm 12 st / ask
162-25 25 mm 12 st / ask
163-30 30 mm 12 st / ask
164-40 40 mm 12 st / ask
165-50 50 mm 6 st / ask
166-60 60 mm 6 st / ask
167-75 75 mm 6 st / ask

Prisvärda 
hänglås!
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Ny maskin för att tillverka cylinderämnen.
Liten och smidig. Snygg design.

FLASH 008

För mer info gå in på www.prodib.se

NEW!

Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

24- kroks ställ
inkl. toppskylt, 4 st
(produkter ingår ej)

Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs

Vi har de ämnen du behöver!
- Prodib AB

Unocode Pro Professional key cutting machine

Fyrsidig-snabbroterande back

Ny fräs

Utrustad med USB port

Användarvänlig

5.7” tydlig färgdisplay

Topplåda för ordning & reda

2-års garanti






Fyrsidig-snabbroterande back Ny fräs

Användarvänlig Topplåda för ordning & reda
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Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

18- kroks ställ
inkl. toppskylt, 3 st
(produkter ingår ej)

Nytt sortiment NYCKELBANDNEW!
Nyckelband i flatvävd polyester, 20 mm bredd i fina enfärger. Platt säkerhetsknäppe, 
roterbar krok, droppformad. Säljs styckvis.

Art.nr: 38265-0000
Orange

Art.nr: 38242-0000
Rosa

Art.nr: 38241-0000
Röd

Art.nr: 38234-0000
Ljusblå

Art.nr: 38231-0000
Blå

Art.nr: 38246-0000
Lila

Art.nr: 38251-0000
Grön

Art.nr: 38259-0000
Neongrön

Art.nr: 38255-0000
Turkos

Art.nr: 38221-0000
Vit

Art.nr: 38211-0000
Svart

Art.nr: 38261-0000
Gul

Nyckelsignal
Fyrkantig nyckelsignal för att färgmärka nycklar. Passar bland annat 
till ASSA TWIN COMI och EVVA DPI. Kan användas både liggande och 
ståendes för att passa fler nyckelgrepp. Levereras i sortimentsask om 
200 st i 8 st olika färger: Vit, Gul, Orange, Lila, Röd, Grön, Blå och Svart.

Art.nr:  16-200-50



* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

Nyckelsignal

prodib reportage

NU KOMMER MINIONS,  en given succé!

För ett år sedan köpte vi en licens från Universial Studios i USA för att 
producera nycklar och nyckelbrickor med dom populära MINIONS.

Nu är allt färdigt och godkänt för försäljning, och i Mars månad deltog vi i 
ett stort event i Stockholm med representanter från UNIVERSAL i USA som 
en slags kick off.

Allt var topphemligt och man fick i Amerikansk stil skriva på ett fyrsidigt 
dokument om tystnadsplikt och också lämna in mobiltelefon så att ingen i 
hemlighet skulle kunna filma.

Vad man presenterade var nya Minionsfilmer som kommer att komma, samt 
marknadsföringsplanen ända till 2020 som kommer att vara massiv.

Se till att ha dessa ämnen och nyckelhållare hemma när kunderna 
kommer.

Många inbjudna på väg in i biografen i Stockholm där förväntan var hög

Varför inte köpa en gullig Minions t-shirt? Överallt hängde Minions planscher! Lägg märke till 
den fina logotypen på planschen... :)

Mellan paketet
Innehåller totalt 81 st nyckelbrick-
or och 27 st Artkeys i profil 760 
HH + ett snurrställ för disken med 
Minions toppskylt, ett 12 kroks 
ställ med Silver7 toppskylt och två 
50x70 cm Minions plansch!

STORA paketet
Innehåller totalt 135 st nyckelbrickor och 45 st Artkeys i profil 760 
HH + ett snurrställ för disken med Minions toppskylt, ett 12 kroks 
ställ med Silver7 toppskylt och två 50x70 cm Minions plansch!

PREMIÄR FÖR MINIONS!

Lilla paketet
Innehåller totalt 36 st nyckelbrickor 

och 18 st Artkeys 
i profil 760 HH + ett snurrställ för 

disken med Minions 
toppskylt, och två 50x70 cm 

Minions plansch!

KÖP HEM FÄRDIGA STÄLL!



PREMIÄR FÖR MINIONS!

Art.nr: VK4103-IL
BeeDoo Minion

Art.nr: VK4103-IQ
Going fast Minion

Art.nr: VK4103-IM
Running Minion

Art.nr: VK4103-IN
Jumping Minion

Art.nr: VK4103-IO
Gugliemo Tell Minion

Art.nr: VK4103-IP
Highfive Minion

Art.nr: VK4103-IR
Surfing Minion

Art.nr: VK4103-IS
Gru ror Minion

Art.nr: VK4103-IT
Kevin Minion

Art.nr: VK4103-IU
Gugliemo Tell design Minion

Art.nr: VK4103-IV
Stuart Minion

Art.nr: VK4103-IW
Carl & Kevin Minion

Art.nr: VK4103-IX
Dave banana Minion

Art.nr: VK4103-IY
Tim pistol Minion

Art.nr: VK4103-IZ
Tom Minion

Art.nr: ASS52R-IM
Running Minion

Art.nr: ASS52R-IO
Gugliemo Tell Minion

Art.nr: ASS52R-IP
Highfive Minion

Art.nr: ASS52R-IU
Gugliemo Tell design Minion

Art.nr: ASS52R-IQ
Going fast Minion

Art.nr: ASS52R-IV
Stuart Minion

Art.nr: ASS52R-IW
Carl & Kevin Minion

Art.nr: ASS52R-IX
Dave banana Minion

Art.nr: ASS52R-IT
Kevin Minion

Art.nr: ASS52R-IL
BeeDoo Minion



PREMIÄR FÖR MINIONS!

Art.nr: MIN-B102
Tom Minion

Art.nr: MIN-B103
BeeDoo Minion

Art.nr: MIN-B104
Stuart builder Minion

Art.nr: MIN-B105
Stuart skate Minion

Art.nr: MIN-B107
Dave brandman Minion

Art.nr: MIN-B108
Stuart förvånad Minion

Art.nr: MIN-B106
Kevin Minion

Art.nr: MIN-B111
Stuart sur Minion

Art.nr: MIN-B112
Dave badbyxor Minion

Art.nr: MIN-B110
Dave förvånad Minion

Art.nr: MIN-B109
Dave armarna i sidan Minion

Art.nr: MIN-B101
Dave banana Minion

2�



Med rätt lås till båten

kan du slappna av! NEW!

Båtlås, godkänt av SP - Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut och certificerat av SBSC för 
utombordare från 50 HK upp till 300 HK. 
Tålig mot vatten, salt och korrosion, låscylinder 
i helt rostfritt. 
Levereras styckvis i blisterförpackning, 
3 st nycklar medföljer. 
Bulten köpes separat, det finns 4 st 
olika längder 100, 120, 140 & 
160 mm för att passa just din båt.

 Tillverkat i Sverige.

Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

12- kroks ställ
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)
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Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

12- kroks ställ
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)

prodib uppmärksammar

Har du hört talas om EPD? 
Inte? 
Då är det dags att lägga förkort-
ningen på minnet. 
EPD står för Environmental Pro-
duct Declaration. EPD är resultatet 
av EU:s skärpta krav när det gäller 
att deklarera produkters miljöpå-
verkan. EPD berör i princip samt-
liga byggbeslagsprodukter, som 
exempelvis låscylindrar, låshus och 
dörrstängare, men också elektro-
mekaniska lösningar. 
För lås- och säkerhetsleverantörer 
betyder det att upphandlare i fram-
tiden kommer att kräva att dina 
produkter är EPD-certifierade.

SEM Group, samarbetspartner med SLR 
och som samlar alla tunga tillverkare och 
leverantörer av lås- och säkerhetssystem i 
Sverige, har beslutat att gå med i EPD via 
det europeiska nätverket ARGE. 
-Som seriösa tillverkare och leverantörer 
ska vi självfallet kunna ge en tydlig inne-
hållsdeklaration på våra produkter i  
enlighet med EU:s direktiv och på vilket 
sätt produkterna påverkar miljön. Det blir 
också en klar konkurrensfördel framö-
ver mot de tillverkare och leverantörer 
som struntar i att miljödeklarera. Redan 
i dag använder för övrigt byggföretagen 
underleverantörernas EPD för att själva 
uppfylla miljökraven. Det behovet kom-
mer bara att öka, säger Henrik Kolga, vd 
för SEM Group.

   
En produkts påverkan på miljön under 
sin livscykel är en viktig faktor vid pla-
nering, materialval, tillverkning samt vid 
försäljning och inköp. Ett sätt att infor-
mera om en produkts miljöpåverkan är 
just  genom en miljövarudeklaration. Tack 
vare denna får leverantörer möjligheten 
att presentera sin produkts miljöegen-
skaper på ett sakligt och transparent sätt. 
EUs ambition är att det på sikt ska finnas 
EPDer för alla byggprodukter. 

-SEM Group är ledande vad gäller bran-
schens anpassningar för miljön och har 
som mål att samtliga medlemsföretag  
ska ha miljövarudeklarationer, s.k. EPD 
för sina produkter.  Redan i dag har alla 
tunga tillverkare inom SEM Group  an-
slutit sig. Och fler är på väg, säger Henrik 
Kolga.

 
EU-kommissionen skärpte för ett par 
år sedan  kraven på hållbar utveckling 
för byggnader genom att specificera 
”hållbart användande av naturliga 
resurser” som ett grundläggande krav 
när man uppgraderade CPD (Con-
struction Product Directive) till CPR 
(Construction Product Regulation). 
Utsläppsvärden, livscykelkostnader 
och energieffektivitet är bara några 
av de specifikationer som en hållbar 
(sustainable) byggnad måste upp-
fylla. I Sverige är kraven om en hållbar 
utveckling ännu så länge frivillig till 
skillnad mot andra EU-länder, däri-
bland Tyskland.  I Frankrike blir det 
obligatoriskt i år. Däremot kräver den 
svenska byggproduktförordningen 
(CPR) numera obligatorisk CE-märk-
ning av byggprodukter för s.k. harmo-
niserade produkter. 

Vad betyder det här konkret för 
SLRs medlemmar?
-SLR får räkna med att vid alla of-
fentliga  upphandlingar  blir det allt 
viktigare att ha produkter med EPD, 
eftersom dessa ger information som 
kan jämföras mot ställda miljökrav och 
vid utvärdering för att gynna produk-
ter med lägre miljöpåverkan. En EPD 
ger därför upphandlare ett verktyg för 
att beskriva och jämföra olika varor 
och tjänsters miljöprestanda. Detta 
kommer att bli en allt starkare konkur-
rensfördel gentemot de tillverkare 
och leverantörer som väljer att inte 
miljödeklarera, säger Henrik Kolga. 

Då är det väl i första hand tillver-
karens uppgift att se till att de 
produkter de levererar till SLR är 
EPD-märkta?
-Helt korrekt, men det innebär sam-
tidigt att man som underleverantör 
vid en upphandling kan visa på att de 
produkter som man tänker installera 
verkligen är EPD-märkta.

Hur vet man som  installatör det?
- Samtliga produkter kommer vara 
EPD-märkta. Och du kan alltid gå in 
på SEM Groups hemsida för att se alla 
EPD-certifierade produkter.

Vilket ansvar har installatören?
- Installatören måste förvissa sig om att 
produkter som installeras alltid är EPD-
märkta – givetvis under förutsättning att  
beställaren har det som krav.

Har SEM Group exklusivitet på EPD-
märkningen eller kan jag köpa in 
produkter från tillverkare som inte är 
medlemmar? 
SEM Group har exklusivitet för den 
svenska marknaden. Rent teoretiskt kan 
man köpa in en produkt som tillverkats i 
annat land och som i sin tur är EPD-cerit-
fierad i det landet. Det gäller framför allt 
Tyskland och Frankrike.

Ännu så länge är det frivilligt med 
EPD-märkning i Sverige. Då har det väl 
ingen betydelse idag?
-Jo, faktiskt. Ska du få en certifiering för 
ett s k ”Grönt hus” idag måste du kunna 
visa på att komponenterna i huset är  
EPD-märkta. Som informationsplattform 
är därför EPD ett verktyg för att ge möj-
lighet för planerare och byggherrar att  
integrera ett hållbarhetsperspektiv redan 
i planeringsfasen för att sedan kunna 
”Gröna hus-certifiera” byggnaden. 
Det är helt enkelt en miljö- och kvalitets-
stämpel som höjer värdet på byggnaden, 
säger Henrik Kolga.

Fakta om EPD
En EPD® (Environmental Product Decla-
ration) är en oberoende verifierad och 
registrerad miljövarudeklaration som ger 
information om en produkts miljöpåver-
kan i ett livscykelperspektiv. Den är ett 
resultat av EUs skärpta krav när det gäller 
att deklarera produkters påverkan på 
miljön. EPD baseras på de principer och 
regler som finns i standarderna SS-EN ISO 
14025 och SS-EN 15804. 
EPD berör i princip samtliga mekaniska 
byggbeslagsprodukter och elektrome-
kaniska lösningar. Alla EPDer registreras 
i det 
internationella EPD-systemet där de är 
offentliga och gratis att hämta för både 
företag och privatpersoner. 
I Europa finns en paraplyorganisation, 
ECO Platform, som håller ihop olika natio-
ners EPD- program och som säkerställer 
ett gemensamt ramverk kring EPD. 



ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Futura Pro One Professional key cutting machine

2�

ABUS CYKELLÅS WIRE 180 CM
Abus Wirelås för ett gott skydd där låg risk för stöld 
föreligger. Finns i 5 färger, svart, blå, lime, röd och 
rosa inkl. hållare. 

Längd 180 cm och tjocklek 10 mm. 
2 st nycklar per lås ingår.

NEW!

Följande produkter är i dag EPD-certifie-
rade:

• Brevinkast
• Dörrstängare och koordinatorer
• Elmanövrerade beslag 
• Fönsterbeslag
• Glasdörrsbeslag
• Gångjärn
• Hänglås
• Jalusibeslag
• Låscylindrar
• Låshus
• Mekaniska knapplås 
• Panikutrymningsbeslag
• Skjutdörrsbeslag
• Trycken för dörrar och fönster

• Text & bild
Henrik Kolga
VD SEM Group

prodib uppmärksammar

Vi har de ämnen du behöver!
- Prodib AB



Kvalitéts key-bak från USA med wire och ring för många olika ändamål. 
Har ett fäste som ska skruvas/nitas upp. Levereras styckvis.

Längd 1200 mm
Diameter 52 mm

            Art nr. 487HD

Kvalitéts key-bak från USA med kevlarlina och fäste som ska skruvas/nitas 
upp. Levereras styckvis.

Längd 1200 mm
Diameter 52 mm

Art nr. 487HDK

Futura Pro One Professional key cutting machine

Liten och smidig datastyrd 
nyckelfräsmaskin som fräser 
och dekodar laserskurna 
bilnycklar på kod, borrade 
nycklar på kod och cylinder-
nycklar på kod och kopia.

2�

CODE
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Brandbox med 1 st nyckelkrok i röd plåt
med hammare. Hammaren sitter fast i 
en 25 cm kedja. 
Levereras styckvis med 2 st nycklar. 

Art nr:  BRANDBOX
Bredd: 120 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 40 mm
Antal krokar: 1 st

Brandbox

JOMA - The  result of experience and innovation 

Ersättningsglas till JOMAS 
Brandbox, 
tjocklek 1,8 mm finns att köpa 
separat. Levereras styckvis.

Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs�0

Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

Ställ för kartonger
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)

 FLYTANDE NYCKELHÅLLARE
Klassiska nyckelhållare i kork, säljs styckvis.

Se alla flytande nyckelhållare på www.prodib.se/shop

RUND Ø 50 cm
PÄRONFORMAD

RUND, PLATT

AVLÅNG, PLATT
VINKORK CHAMPAGNE

EKA 103 X 58 mm
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Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs �1

NYCKELHÅLLARE
Nyckelhållare AVA i plast med tydlig text och bild. Säljs styckvis.   

Se alla nyckelbrickor AVA på www.prodib.se/shop

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!
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UNOCODE 199 * UNOCODE 299 * UNOCODE PRO

PROTECH PLUS

     TRIAX PRO       *       IDEA

    FUTURA   *   FUTURA ONE ORIGINALEN
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No1
I stället för att tvista och bråka med alla som kopierar våra 
originalkoncept, ser vi till att hela tiden vara bäst, ligga längst 
fram och leda utvecklingen, vara valet som nyckeltillverkare och 
låsfabrikanter föredrar. 

Så när våra följare lägger tid på att kopiera oss och våra koncept, 
skapar vi nya och bättre. Då tjänar du pengar och tid på att välja 
oss, våra lösningar är effektivare.

På köpet får du världens bästa maskinkoncept med den senaste 
tekniken och en service, kunskap och snabbhet ingen ens vill 
försöka kopiera.

Se mer :   www.prodib.se 
   www.silca.biz

VI JOBBAR BARA FRAMÅT MED VÅRA 
PRODUKTER OCH SERVICE.

PRODIB AB

ORIGINALEN
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Besök hos Låsgrossist, USA

Intermountain Lock & Security Supply magnifika entré i Los Angeles

Via gamla kontakter på Silca, Gabrielle Villa, 
som nu jobbar för Silca, ilco, på östkusten i Rock 
Mount i USA, hade jag stämt träff med en av 
deras säljare. 

Mike Martinez, säljare på västkusten tog emot 
mig, och det blev ett intressant möte.

Tillsammans med sin fru och son täcker han 
upp stora områden som Kalifornien, Nevada 
och Arizona.

Själv har Mike arbetat för ilco med att sälja Silca 
nyckelmaskiner och nyckelämnen i 7 år, något 
som han trivs bra med.

Gabrielle Villa vår gamla kontakt för Silca 
Italien, numera stationär i USA

Mr Mike Martinez tog emot Benny Hansson

Intermountain Lock & Security Supply täcker med sina 6 st 
lagerbyggnader och en 7:e på väg, upp 3 st delstater.

Företaget skeppar också nationwide, samt till Kanada, Alaska 
och Hawaii.

Företaget är familjeägt med 3:e generationen i ledning och 
operativa roller. 
Adam Katz, stolt medarbetare, berättade att alla order som 
inkommer före kl. 17:00 skeppas samma dag. De 6 olika lagren 
har dessutom ett sammankopplat datasystem vilket betyder 
att om en vara är slut på ett lager, så rekvideras den från när-
maste lager. Dagliga transporter mellan de olika lagren gör att 
väntetiden blir kort för en för tillfället restnoterad vara.

I sortimentet på de olika lagren är 85-90% samma vara, men 
det finns också lokala skillnader som gör att 10-15% av godset 
skiljer sig åt.

Sammanlagt lagerhåller man 100,000 st olika varor i sitt stora 
välordnade lager.

Orderkontor och hämtningsdisk i Los Angeles

Adam Katz entusiastisk medarbetare guidade 
Benny Hansson runt på företaget i Los Angeles

Keyway news #2 juli 2017
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Besök hos Låsgrossist, USA

Anläggningen i Arizona

Anläggningen i California

Anläggningen i Colorado

Anläggningen i Nevada

Anläggningen i Utah

Och anläggningen i Washington

Ordning och reda i hyllorna

Anläggningen i Los Angeles är på 3000 m² och sysselsätter 27 personer, sam-
manlagt med de andra anläggningarna blir det totalt runt 250 personer.

När ordrarna ska plockas har man speciella vagnar som tar 4 st order åt 
gången, en Ipad uppkopplad till nätverket visar vart godset ligger och kan 
plockas.

Man delar in sina kunder efter hur mycket dom handlar och efter köplojalitet, 
Guld, Silver och Platina, och efter det får kunderna sin rabattskala.

Amerikanska låssmeder skiljer sig en del från svenska, många av dom har inte 
butiker, utan är mobila med vans och pickups, vilket betyder att dom inte kan 
ha ett stort lager utan blir tvugna att hämta det dom behöver på morgonen 
för montering under dagen. Så på förmiddagarna är det väldig kundtrafik vid 
hämtningsdisken.

Amerikanska låssmeder jobbar även mycket med bilöppningar och program-
mering av nycklar i bilar, vilket passar bra eftersom dom är mobila. 

Allt på rätt plats ger ordning i hyllorna
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Besök hos Låsgrossist, USA

Mike pekar ut Silcas nyckelmaskiner som finns på lager för omgående leverans.

Ett eget kurscenter med all modern utrustning finns också 
för kurser och kundträningar. Man ordnar egna kurser men 
det finns även tillfälle för leverantörerna att hålla egna kurser 
och visningar i dessa lokaler för företagets kunder.

Sammantaget var mötet och rundvandringen intressant i en 
fin anläggning.

Very intresting day, 
thanks to Adnan & Mike.

• Text & bild
Benny Hansson
Prodib AB

Ett modernt kurscenter finns i den fina anläggningen, med plats för många kunder.

Den specialdesignade vagnen man plockar ordrar på.

Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknadsnyckel ämnen.

Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckel kopiering som klarar att kopiera alla typer av bilnycklar som idag är möjligt att kopiera, ger dig den 
senaste teknologin som finns idag.

Prodib har lång erfarenhet av transpondernycklar och transpondermaskiner, och hos oss finns trygg support i de fall vägledning kan behövas. 
En satsning som Prodib gjort för sina kunder inom bilnyckelkopiering är att anordna landsomfattande kurser som täcker allt från transponderns funktion 
till hur man kan programmera bilnycklar med fjärrkontroller med MVP från vår andra leverantör  Advanced Diagnostics i England. 

Med oss får du tillgång till utrustning och kunskap om bilnyckeltillverkning från de enklaste metoderna och maskinerna, till det mest avancerade som 

finns idag.
- Välkommen att göra en bra affär!

Varför ska du välja Prodib som leverantör av transponder?
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Security Tech Germany

ABUS GRANITLÅS KLASS 4

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 Hänglås med dubbel bygel-
låsning.

 Omläggningsbart.

 Certificerat i SBSC klass 4. 

 Låskroppen och bygeln är 
tillverkade i härdat specialstål.

 Levereras styckvis eller i 
kartong om 3 st.

 2 st nycklar ingår.
  

Art.nr: 
37/70RK

Art.nr: 37/80RK

 Hänglås med dubbel bygel-
låsning, försänkt bygel.

 Omläggningsbart.

 Certificerat i SBSC klass 4. 

 Låskroppen och bygeln är 
tillverkade i härdat specialstål.

 Levereras styckvis eller i 
kartong om 3 st.

 2 st nycklar ingår.
  

�7

prodib personal

�7

Tre tappra Prodibare deltog i Å-Loppet i 
Eskilstuna 27/5, en kvarts maraton, eller 
10 549 m. 

Tillsammans med 1 500 st entusiastiska 
löpare och motionärer gav sig dessa 
tre ut i spåret i strålande solsken och 
klarblå himmel, påhejade av mängder 
med folk utmed spåret!

Snabbast av dom tre var Daniel  Gahn-
felt i mitten som gjorde en slutspurt 
och slutade på 88:e plats, tätt följd av 
Gustav Holmberg till höger, 93:e plats, 
någon sekund efter.

Benny som inte är någon sportkille alls 
var rätt nöjd med att genomföra loppet  
i gångklassen.

Hurvida de tre led av träningsvärk efter 
avslutat lopp, förtäljer inte historien... :)

Bra jobbat, tycker vi övriga på Prodib!
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Micke Bengtsson slutar hos oss

Efter 10 år på Prodib, slutar Mikael Bengtsson hos oss. Hans uppgifter hos oss har varit många, 
bland annat på lagret, etiketthängare och på serviceavdelningen. Han lämnar oss för att jobba 
hos sin flickväns blomsterbutik, Decoflor i Eskilstuna. Vi önskar honom lycka till i framtiden, 
och tackar för de år vi fick ha honom i vårt team här på Prodib AB.

LÅSKÄTTING PW-7-2 utan löpögla
Art.nr: Benämning: Längd:

09721 Klädd låskätting utan löpögla 1,05 m

09722 Klädd låskätting utan löpögla 1,6 m

Stark seghärdad kärna
Ythärdad hård yta

Zinkfosfatering o. passivisering
Miljövänlig CTP

��

EBX1R

MS21AP
MS20P

JU11
KTM1P

TOU2R

C1

ÄML�4

CS14�

prodib NYA ÄMNENNEW!

YA��

AB�2AP

TM1RP
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LÅSKÄTTING PW-7-2 utan löpögla
Art.nr: Benämning: Längd:

09721 Klädd låskätting utan löpögla 1,05 m

09722 Klädd låskätting utan löpögla 1,6 m

Stark seghärdad kärna
Ythärdad hård yta

Zinkfosfatering o. passivisering
Miljövänlig CTP

PRODIB  På Skomakarmässan

Prodibs monter står uppdukad och klar inför mässan Daniel Bergh visar nyckelmaskiner

Här fräses det nycklar!

I väntan på maten under lördagens kongressmiddag

Sandra Lindvall tackas av med blommor!

Keyway news #2 juli 2017 ��

Fredagen den 7 april åkte vi tre glada 
säljare från Prodib till Jönköping och 
Skomakarmässan. 
I år hade vi förmånen att få åka kungligt i 
Prodibs nya Dodge Ram. Bilen var propp-
full med våra produkter och maskiner. 
Färden ner till Jönköping blev behaglig 
med fint väder och med ett stopp på 
Marabou:s fabriksshop. 

Väl framme på konferenscentret riggade 
vi upp och resten av fredagskvällen ägna-
des åt sightseeing runt Jönköpings city. 
Jönköping är en riktigt trevlig stad med 
många restauranger och mysiga gång-
stråk utmed både Munksjön och Vättern. 

På lördagen öppnade mässan och stäm-
ningen var god med trevliga kunder och 
stort intresse kring våra maskiner och 
produkter. 
På lördagskvällen var det kongressmid-
dag med bland annat lotteri med vinster 
från oss utställare. 

En imponerande programpunkt var 
SM i sulning av skor. För en oinvigd 
är det rena trolleriet att man kan göra 
så fina sulor för hand, mycket impone-
rande. 
Under kvällen avtackades även Sandra 
Lindvall, Skomakarförbundet, där hon 
arbetat i drygt 10 år. Från oss på Pro-
dib fick hon en fin bukett Blommor. 
På söndagen öppnade mässan upp för 
fler besökare. Många passade på att 
titta på vår nya nyckelmaskin Futura 
Pro som är en behändig maskin för en 
skomakare som vill uppdatera sig och 
fräsa nycklar på kod. Även våra nya 
nyckelringar med Emojis och Minio-
nerna var populära.   

Vi på Prodib tackar arrangörerna och 
alla kunder för trevliga mässdagar. 

• Text & bild
Daniel Bergh, Andreas Eklånge & Jan Fröjdman
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PRODIB på SLR kongress

Wendelsberg, där SLR´s årsmöte hölls på lördagen

Gammal skylt från Wendelsberg

Per och Bosse Richardson från Vadsbolås kollar in vad
Gustav från Prodib har att visa, bland annat Minions

Prodibs monter var välbesökt

Roy, Alingsås Lås provar 
virtual reality

Full fart i mässhallen

Bandet rockar loss!

Janne Törner rockar på!

Jan från Rikstvåan och Gustav njuter 
av båtturen

Keyway news #2 juli 2017

I år hölls SLR kongress i Göteborg på det 
fantastiska hotellet Clarion Hotel Post.
Gustav hos oss hade turen att vara på 
plats lite tidigare än oss andra och följde 
med på en fin skärgårdskryssning på 
fredagskvällen. Där bjöds det på både 
skaldjursbuffé och show.

På lördagsmorgonen åkte vi buss ut till 
Wendelsberg i Mölnlycke där årsmötet 
hölls. Efter mötet serverades lunch i Wen-
delsbergs stiliga matsalar. Vi fick också 
möjlighet att få en snabbtitt på SLR:s nya 
lokaler som ligger granne med Wendels-
berg.

Sen var det dags för buss tillbaka till Post 
Hotell där mina kollegor redan ställt upp 
våra produkter i utställningslokalen. Det 

dags för en utsökt trerätters med lite gott 
att dricka till.
 
Stort tack till alla kunder och SLR för yt-
terligare en lyckad kongress!

• Text & bild
Mats Johansson
Gustav Holmberg
Daniel Gahnfelt

blev en intensiv mässa med mycket 
besök av kunder från hela landet. Vi 
hade stort intresse i montern för våra 
nya maskiner Unocode PRO och Triax 
PRO. Vi hade även premiär för artkeys 
och nyckelbrickor med de populära 
figurerna Minions som vi har licens på 
i Sverige. 
 
Lite senare blev det mingel med 
rockabilly och bubbel innan det var 



Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB

NYCKELTILLBEHÖR

ART NR: GBM3631
Häng upp dina produkter på ett smart sätt! Golvställ i metall 
med tre sidor, snurrbart. Du kan även justera höjden på stället 
så det passar just dig. Krokar köper du separat, GBM3633. Stäl-
let har hjul, så det är lätt att flytta, men som du kan låsa när 
stället är på plats där du vill ha det. Levereras med 3 st topp-
skyltar, men utan krok och produkter.

Silver 7 SEVEN 

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  39 cm
Höjd  ca 191 cm
Djup  70 cm (inkl. krok)
Antal krok Ingår ej

BUTIKSTÄLL

Art.nr: 
PRO0002

Art.nr: 
PRO0033

Art.nr:
PRO0227

Se hela sortimentet på
www.prodib.se
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Omläggningsbara lås som passar de 
flesta cylindrarna på marknaden.  

Snabb och smidig montering med hjälp 
av en helt ny teknik i låshuset!

Ny patenterad teknik med kulregling för  
samtliga medlemmar i "Rock-laget"!

...och du: det finns väderskydd till ALLA Rocklås!

Klass 2 Klass 3 Klass 4 Security Tech Germany

ABUS ROCK SERIE 2

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS SÄKERHETSSYSTEM STARTKIT

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany

Saftey Redbox startkit innehållande 3 st röda, 3 st gula, 3 st gröna, 3 blå, 
3 st orange och 3 st svarta 74/40 lås och 4 st H701 säkerhetsklammer. 
Allt du behöver för att stänga ute stora maskiner eller apparater med 

många accesspunkter när underhåll utförs av ett stort antal människor.

- ÖPPET HUS 2017 - 21 & 22 OKTOBER - ÖPPET HUS 2017 - 21 & 22 OKTOBER - ÖPPET HUS 2017 - 

Dags att boka in!

Nyckeljojo med kedja
 i blank metall, 

50 eller 42 mm Ø. 
Levereras styckvis. 

Art.nr: 203A20
Ø 42 mm, kedja 450 mm

Se hela sortimentet på www.prodib.se

Art.nr: 201A20
Ø 50 mm, kedja 450 mm

Saturnus NYCKELJOJO med kedja
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Omläggningsbara lås som passar de 
flesta cylindrarna på marknaden.  

Snabb och smidig montering med hjälp 
av en helt ny teknik i låshuset!

Ny patenterad teknik med kulregling för  
samtliga medlemmar i "Rock-laget"!

...och du: det finns väderskydd till ALLA Rocklås!
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ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany

Saftey Redbox startkit innehållande 3 st röda, 3 st gula, 3 st gröna, 3 blå, 
3 st orange och 3 st svarta 74/40 lås och 4 st H701 säkerhetsklammer. 
Allt du behöver för att stänga ute stora maskiner eller apparater med 

många accesspunkter när underhåll utförs av ett stort antal människor.

4�

prodib begagnade maskiner
Vi har ett antal begagnade maskiner på lager. Samtliga maskiner är grundligt servade och genomgångna av vår Service-
avdelning. Installationskostnad tillkommer. Nedan hittar du ett axplock av de maskiner vi har för tillfället, alla hittar du på 
vår hemsida, www.prodib.se
Är du intresserad, kontakta oss för mer information!

Silca Unocode ���
Elektronisk 
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Nytt frässkydd
Ny kåpa
Ny spånkopp
Byte motorkondensator
Ny fläkt
Ny fräs

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1120911161905

Silca Special Super
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: DC 214

Orion Rigel
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny krats
Nya drivremmar

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 400034

Orion Rigel
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny krats
Nya drivremmar

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0015306

Triax E-Code
Elektronisk 
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Nya backdelar på R1
Ny kåpa

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1177821141206

Silca Unocode ���
Elektronisk 
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny skyddsfjäder kulskruv
Ny fräs
Ny fläkt
Ny skyddskåpa

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1133101171905

Silca Bravo W-Max
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1110111000364

Silca Fastbit
Tillhållarmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1110111178070

JMA Capri
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs F11
Ny tolk T11

Medföljer:
Kabel
Manual
KABA fräs + tolk

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 13112206643

Orion Lagas
Maskin för Abus Granit, 
Abloy samt Chubb.

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0402405

Keyway news #2 juli 2017
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KEYWAY KORSORD 2-2017

Företag & namn:

Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02 Eskilstuna 
eller mail prodib@prodib.se

Här får du en ny chans att lösa ett korsord. 5 vinnare drar vi från de rätta 
inskickade korsorden.  

Lycka till!
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NYA KARBINHAKARNEW! Nya karbinhakar i ROSTFRITT STÅL. Finns i tre olika storlekar, 50, 60 & 70 mm.
Säljs styckvis i påse.

Perfekt i marin miljö!

4�

Art.nr:
100.70E

Art.nr:
100.60E

Art.nr:
100.50E
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prodib TIPSAR!Vi får ibland in samtal från kunder som upplever att dom inte kan söka i vår webshop på ett 
tillfredställande sätt, så här kommer lite tips på hur du kan göra!

1.

För att komma till vår WEBSHOP går du först in på vår 
HEMSIDA, www.prodib.se
Här i menyn hittar du “SHOP”
klicka på länken så kommer du till shopen.
På hemsidan hittar du NYHETER och andra spännande saker!

2.
Nu möts du av den 
här menyn, du är 
inne i WEB SHOPEN! 
Nu kan du söka i 
webshopen.

HÄR söker du, se pil.
Vi gör ett försök att 
söka på “5B” en 
Key-Bak från USA.

3.

Som du ser, går inte det, det måste till MINST 3 TECKEN för att 
kunna söka. Så hur gör jag då?

4.

Jo, då får man gå lite djupare in i sökträdet för att kunna söka rätt 
på “5B”. I det här fallet:
Klicka på Nyckeltillbehör (se pil 1) för vi vet ju att Key-Bak är ett 
nyckeltillbehör. 
Därefter går du på Nyckel Jojo, och Key-Bak USA (pil 2)
Nu har du kommit tillräckligt långt i sökträdet för att kunna söka på 
just “5B” MEN det är HÄR du gör söket då (pil 3)
Då får du fram alla artiklar som innehåller “5B” i just mappen
“Key-Bak USA”

1.

2.

Det kanske kan kännas krångligt, men när du väl lärt 
dig hitta i vår web shop, kommer det gå som en dans 
att söka fram det du behöver!

Tveka inte för att fråga om det verkar svårt! 
Vi hjälper gärna till!
016-16 80 00

3.

Keyway news #2 juli 2017
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prodib Stor-busstur

Matti på Gränslås i färd med att prova maskiner Malka & Göran Låssmeden Boden 
funderar

Mikael, Låsab Gällivare besökte 
bussen

Jan & Göte, XL Bygg i Kalix 

Adolpssons grabbar från Bravida Christer från Norrskydd tog cykeln 
till bussen

Therese, hennes son och Arvo från Lås & Maskin 
kollade in bussen. Bakom skymtar Per fram.

Thomas från Lås & Maskin 
tillsammans med Janne

BUSSTURNÉ GENOM SVERIGE

Per, vår lagerkille och busschaufför på 
Storbuss, och jag träffades på söndagen för 
att fixa de sista detaljerna innan vår avfärd 
mot Norrland och vår busstur våren 2017. 

Efter knappt sjuttio mil var vi framme i Umeå  
och checkade in på hotellet för middag, bastu 
samt en välbehövlig nattsömn.
 
På måndagsmorgonen startade vi upp bussen 
vid 07:30 för att åka vidare mot Luleå där vi 
hade vårt nordligaste stopp. I Luleå fick vi 
besök av fyra trevliga kunder XL bygg Kalix, 
Gränslås Haparanda, Låsab Gällivare samt 
Låssmeden i Boden som hade tagit sig allt 
mellan 4 till 25 mil enkel resa för att besöka 
oss och se våra nyheter på maskinsidan. 

kvällar med mat och vila. Personligen hade jag 
tänkt ta en promenad på kvällen men kylan, 
ett par grader varmt gjorde att jag stannade 
inne istället. Onsdag morgon vaknade vi upp i 
ett regnigt Umeå och vände nosen på bussen 
söderut och Sundsvall där vi skulle stå under 
dagen. 

Vid lunchtid hade den kyliga Norrlands 
luften byts ut mot varma vårvindar och solen 
värmde oss när vi parkerade i inre hamnen. 
Snart kom ett glatt gäng från Lås & Maskin 
och besökte oss och passade på att fynda i 
bussen och få en genomgång av våra nya 
maskiner. 
Efter avslutad dag tog vi en promenad och 
”turistade” i Sundsvalls stadskärna, med sina 
stenhus som man byggde efter den stora 
stadsbranden 1888, den största branden i 
Sveriges historia. 

Enligt Wikipedia så var - Staden i ruiner inom 
9 timmar och 9 000 människor blev hemlösa. 
Skadorna på egendomar efter branden 
värderades till nästan 30 miljoner i dåtidens 
värde.
Torsdag startade vi som vanligt vid 07:30 
och drog oss snett nedåt i landet och 
stannade i Borlänge under eftermiddagen 
för att möta våra kunder. En av besökarna 
var Reza från Leo´s Sko & Nyckelservice 
som tog sig ut till bussen och hälsade på. I 
Borlänge kände vi lite sommarfeeling, när det 
under seneftermiddagen blev rejält varmt i 
bussen och folk som passerade utanför var 
sommarklädda. Vilket bara var trevlig, efter ett 
par dagar i vinterkylan.

När vi stängt för dagen tog vi oss till 
hotellet där vi åt middag och fick uppleva 
solnedgången över Luleå inre hamn där 
isen fortfarande låg. 
Tisdag morgon vände vi bussen söderut 
och tog oss till Umeå där Bravida och 
Norrskydd besökte bussen för att ta del 
av allt nytt samt för att få hjälp med några 
ämnen. Vi fick även möjlighet att testa en 
elcykel då Christer från Norrskydd sin vana 
trogen kom förbi på sin cykel. 
Han berättade att cykeln går att ”chippa” 
till att göra 45km/h, men måste då 
registreras som moped och försäkras samt 
att man måste använda hjälm. Och vad är 
då vitsen med att köpa en cykel...

Kvällen hade samma mönster som tidigare 
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ID24BP BAGAGETAG I 2-PACK

Exklusiv bagagetag i hårdplast. Med tydlig skrivyta på 85 x 50 mm. 
Levereras i säljande blisterförpackning om 2 st i osorterade färger.

Brick storlek 105 x 60 mm
Antal 2st / förp.
Färg Blandade
Skrivyta 85 x 50 mm

ID2�PL BAGAGETAG I 2-PACK MED LÅS

Stor bagagetag för märkning av resväskor. Med tydlig skrivyta på 
65 x 40 mm. Levereras i blisterförpackning om 2 st + ett litet 
kombinationslås. Osorterade färger.

Brick storlek 90 x 50 mm
Antal 2st / förp.
Färg Blandade
Skrivyta 65 x 40 mm

för sommarens resor

prodib Stor-busstur
Fredag morgon och sista dagen på denna tur, tog vi oss den sista och 
kortaste dagsetappen till Uppsala. 

Vi parkerade vid Studenternas IP som tog emot oss med ett underbart 
väder. 

Här fick vi besök av bland annat Certego, som uppdaterade sig på 
produktsidan, innan vi sakta rullade hemåt efter en vecka i vårt vackra 
Sverige.

Vi räknade ut att vi på dessa dagar transporterat oss ca: 230 mil i vår 
buss och fått uppleva vår/vinter i Luleå ner till högsommar i Uppsala. Vi 
fick uppleva snö till högsommarvärme med +25º, allt under en vecka 
och utan att lämna landet! Ganska fantastiskt, faktiskt!

Vi tackar alla våra trevliga kunder för denna gång och hoppas att vi ses 
nästa gång vi kommer förbi.

Reza, Leo´s i Borlänge besökte bussen Likaså Sven-Åke Certego Uppsala Hej då, bussen! Vi ses om ett år igen!

• Text: Jan Fröjdman
Bild: Jan Fröjdman & Per Borgkvist



Kvalitets verktyg från England
LÅNGBORR MED FÄSTE FÖR HÅLSÅG

Ett bra hjälpmedel för rakare borrning genom plåt/ståldörr. Hålsåg, för 
standardinfästning köpes separat. Lämplig storlek 16-22 mm.

Art.nr. 1701-0
4�

prodib omhängning

Janne Glaas poserar framför den uppfräschade produktväggen

Så här såg väggen ut före omhängningen

- ÖPPET HUS 2017 - 21 & 22 OKTOBER - ÖPPET HUS 2017 - 21 & 22 OKTOBER - ÖPPET HUS 2017 - 

Dags att boka in!

Keyway news #2 juli 2017

BB GRUPPEN I FINSPÅNG

Ännu en butik som tagit hjälp av Prodib 
för att få en mer säljande avdelning är 
BB Gruppen i Finspång. 

Vår säljare Jan Fröjdman ordnade till på 
deras vägg, så att det blir lättare för både 
personalen i butiken och kunderna att 
hitta rätt bland produkterna. 
En etikett bakom varje produkt talar 

dessutom om vilken vara det är dags 
att köpa hem när denne är slut, samt 
var produkten kommer ifrån. Allt för att 
underlätta. 

Och en tom krok säljer dåligt, det 
gäller att ta tillvara på den plats man 
har i butiken.

Vi önskar personalen på BB Gruppen lycka 
till med den nya säljande avdelningen!

Vill ni också ha hjälp med att göra er butik 
mer säljande, kontakta er säljare eller 
kontoret på 016-16 80 00 så hjälper vi er.
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AB TÄBY LÅS

En tom krok säljer inte, det vet man ju, men 
det är ett stort jobb att hänga om en hel vägg, 
eller kanske en hel butik. Det krävs både tid och 
kunskap, något man kanske inte har, eller har 
lite av. 
Det är då man kan ta hjälp av Prodib! En butik som 
fått hjälp av oss är Täby Lås. På plats var Janne, 
säljare på ditrikt Norr, och assisterade, och när 
han lämnade Täby Lås var krokarna påfyllda med 
nya varor. Och en etikett på längst in på kroken, 
så att personalen snabbt kan se vad som fattas 
och beställa hem. 

Tack för förtoendet och lycka till i “nya” butiken 
önskar vi på Prodib!

prodib omhängning

Jocke poserar framför den uppfräschade produktväggen

AB NORRLÅS I JÄRFÄLLA

Nu är det snyggt och välsorterat i ännu en av våra kunders butiker, 
nämligen AB Norrlås i Järfälla. Säljare för distrikt Norr, Jan Fröjdman 
packade bilen full med varor och styrde kosan mot Stockholm för 
att hjälpa till att ordna upp i butiken på Allmogeplatsen.

Så nu blir det lättare för alla som besöker den fräscha butiken att 
hitta rätt bland alla varor, och för personalen att fylla på tomma 
krokar vart eftersom varorna tar slut. 

Lycka till säger vi på Prodib!

Barbro har inga problem att hitta bland krokarna

LÅS & SÄKERHET I BOLLNÄS

När Janne ändå var ute och byggde butiker, så passade 
Lås & Säkerhet i Bollnäs på att få sin butik uppfräschad. Ett 
sortiment med nyckeltillbehör som LOCK PRO, KEVRON 
och KEY-BAK, kom upp på krokarna. ABUS hyllan fick sig 
lite nya produkter, likaså BEMA. Så nu blir det en barnlek 
för kunderna att hitta rätt i den fina butiken, och för Barbro 
att fylla på krokarna!

Lycka till bland hyllorna, önskar Prodib! 

Före omhängningen

Så här blev resultatet!



Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

18- kroks ställ
inkl. toppskylt, 3 st
(produkter ingår ej)

�0

ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-M03 ASS 52R-C11 ASS 52R-A11 ASS 52R-R02

ASS 52R-R01 ASS 52R-M02 ASS 52R-M01ASS 52R-A10

ASS 52R-B30 ASS 52R-HI ASS 52R-096ASS 52R-122ASS 52R-194ASS 52R-123

ASS 52R-GV

ASS 52R-GX

ASS 52R-GY



* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

�1

ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-HZ ASS 52R-IA ASS 52R-IK

ASS 52R-HX ASS 52R-IE ASS 52R-IH

ASS 52R-IJ ASS 52R-HY

NYA KARBINHAKARNEW!
Nya karbinhakar i STÅL. 
Finns i tre olika storlekar, 
50, 60 & 70 mm.

Säljs styckvis i påse.

Art.nr:
100.70Art.nr:

100.60

Art.nr:
100.50

ASS 52R-IC

ASS 52R-II

ASS 52R-IG ASS 52R-IF

ASS 52R-IB

Vi har öppet
hela sommaren!

Keyway news #2 juli 2017
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prodib reportage

IQ har fått fler info-symboler

Senaste SW-version för Fastcopy Plus och RW4 Plus är -088

Översikt för 80 BIT transpondrarKeyway news #2 juli 2017

det är bara att följa instruktionerna i 
maskinens display och tar inte lång 
tid. 

∙ Ett tips till dig som brukar använda 
mobiltelefonen som Hotspot eller för 
Internetdelning till din M-box; det 
kan vara smart att koppla upp M-
boxen via telefonen en stund så att 
uppdateringarna kan hämtas, annars 
kan det hända att den att göra det just 
när du är i färd med att göra en nyckel 
till en kund. Som vanligt är det bra om 
uppdateringen får genomföras utan 
att avbrytas när den väl startats av dig, 
uppdateringen tar som sagt inte lång 
tid.
Texas 80 BIT används på vissa 
modeller och årsmodeller av bl a KIA, 
Hyundai, Toyota och Ford. 
Silca samordnar information
De av er som programmerar 
bilnycklar och fjärrkontroller med 
diagnosverktyget MVP har kanske 
sett att databasen Info Quest har 
uppdaterats med några nya ikoner. 
De nya info-ikonerna vägleder till bl a 
vilka Silca-ämnen som kan användas 
för den aktuella bilen, och även vilka 
transpondrar som passar. 

Det finns även en ikon som illustrerar 
vilken transponder man 
kan använda för pre-set, 
dvs göra om t ex en T33 
kloningstransponder 
till en 
T24 CAN BUS VAG-
transponder. Behändig 
information som nu finns 
lättillgänglig för alla.

Nya transpondrar
Den nya 
transpondern för 
Texas 80 BIT heter 

i listorna mycket 
passande T80. Den används 
vid kloning med RW4Plus och 
Fastcopy Plus. Man kan även 
gör om T80-transpondern 
till att bli en transponder för 
programmering med MVP, och 
denna förvandling kallas ”TRP 
Setting”. 

T80 är dock inte den enda 
transpondern för Texas 80BIT, 
utan när det kommer till 

NYTT FÖR 
TRANSPONDER
Framåt är ledordet inom 
området transponder just nu. 
Vi ser flera nyheter från SILCA, 
först och främst Texas 80 BIT. 

Innan vi fördjupar oss i vad som är  
nytt så vill jag passa på att nämna  
att denna artikel vänder sig både till 
dig som klonar/kopierar bilnycklar 
med RW4 Plus/Fastcopy Plus, och till 
dig som programmerar bilnycklar 
direkt i bilen med diagnosverktyget 
MVP. Silca samordnar sitt sortiment 
och sina maskiners funktioner  
med Advanced Diagnostics som 
levererar MVP, multiverktyget för 
bilnyckelprogrammering. Mer om det lite 
längre ned i denna artikel.
Uppdatera RW4 Plus och Fastcopy 
Plus
Uppdateringen för Texas 80 BIT är 
redan ute, och när du startar din RW4 
Plus/Fastcopy Plus så visas en kort stund 
versionsnumret i displayen. De tre sista 

siffrorna för dig som har en Fastcopy Plus 
eller RW4 Plus är i skrivande stund -088. 
Denna uppdatering finns inte tillgänglig 
för de äldre maskinerna som bara heter 
Fastcopy och RW4, utan den avser enbart 
”Plus-maskinerna”. 

För dig som har M-Box så kommer 
uppdateringen så småningom att dyka 
upp i maskinen och du får frågan om du 
vill uppdatera, eftersom M-boxen hämtar 
uppdateringen från Silca via Internet. Gör 
då uppdateringen så snart du kan, 

programmering av Texas 80 BIT med 
MVP så används även två andra nya 
transpondrar; T39 samt T41. Se bild för 
bättre överblick. 

Ny multitransponder
Vi kommer även att få tillgång till en ny 
multitranspondern med namnet T50 
inom kort. Just Multitransponder kanske 
nån undrar vad det är, och svaret är inte 
så komplicerat. 
En multitransponder klarar av att ersätta 
flera andra transpondrar, och 
T50 gör just detta, den ersätter t ex T10 
och T29. Multitranspondrar är ingen 
nyhet i sig, den välkända GTI är också 
en multitransponder som ersätter 14 
andra transpondrar, och den har väl alla 
används sig av många gånger vid det här 
laget.



· Vårda din RW4 Plus

��
Mattias & Jakob med det egentillverkade skyddet

Mr T med sitt egna fodral som kom på posten

prodib reportage
Multitransponder T50 är 
mångsidig 

Utdrag ur listan för bilar med Texas 80 BIT 

Keyway news #2 juli 2017

Det är Jacob som driver skomake-
riet som fått en idé. Sin maskinpark 
håller Jacob ordning på, allt står 
snyggt och prydligt uppradat och 
verkstan är väl städad. Bredvid 
maskinerna står Jacobs Fastcopy 
med M-Box. I ett skomakeri kan 
det bli dammigt, och därför tänkte 
han att en överdrag till transpon-
dermaskinen kunde vara prak-
tiskt. 
-Ja, det här som jag har i butiken 
snodde jag bara ihop utan finess, 
men jag kan visa hur det ser ut om 
man lägger lite mer eftertanke på 
ett sådant skydd, berättade Jacob.

Det gick en tid, och plötsligt en 
dag kom det ett lite paket till Pro-
dib, med “Attention Mr T”.  
Det visade sig innehålla ett jät-
tefint överdrag som ska passa till 
Prodibs RW4 Plus med M-box. 
Vi vill passa på att tipsa om denna 
smarta idé. 

Vill ni ha ett sådant skydd till er 
maskin kan ni säkert få det till-
verkat av er lokala skomakare i 
närheten, annars så kan Jacob 
hjälpa till. 
Han nås på telefon 036-134688.

Text: Mattias Widén

När vår utsände tranpondertekniker (även populärt kallad “Mr T” av några av er) besökte Huskvarna Skomakerare & 
Nyckelservice i just Huskvarna för ett tag sedan, fick undertecknad syn på en smart sak!
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prodib omhängning

Butik 1 före påfyllnad och omhängning Butik 1. Samma butikshörna efteråt. Här vill man handla!

Butik 2 före påfyllnad och omhängning Butik 2. Samma butiksvägg efteråt. Här vill man handla!

FÖRE EFTER

FÖRE EFTER

Keyway news #2 juli 2017

Våran duktiga säljare Jan Fröjdman, 
säljare för distrikt Norr har varit på turné 
och hjälpt kunder att få snyggt och ord-
ning i sina butiker och även fått ett mer 
säljande sortiment. 

Skulle du också vilja ha en mer säljande 
butik, men inte tycker att du har tiden 

Så boka in ett möte redan idag med din 
säljare, det är bara ett telefonsamtal bort.

Nedan följer lite före och efterbilder som 
Janne tagit under sin turné.

eller kunskapen som krävs, ta kontakt 
med din Prodib säljare och se vad dom 
kan hjälpa dig med. För visst är det väl 
trevligare för dina kunder att handla i en 
välfylld och snygg butik? 

Och visst är det väl trevligare för dig att 
arbeta i en snygg och välskött butik? 
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prodib omhängning

Varför gör vi det här då? Vill vi sälja?

Självklart, MEN, vi kan bara sälja igen av det DU 
säljer så vi är väldigt måna om att inte hänga in 
grejor som inte säljer. 
Fulla krokar som inte säljer, ja det är vår fiende 
NR 1, så du behöver aldrig vara rädd för att vi 
”översäljer dig”. Samtidigt är det viktigt att hålla 
din butik levande, fylla på med säljbara nyheter 
och ta bort sånt som inte säljer. 
Dina kunder måste uppleva att det händer något 
hos dig och där kan våra duktiga säljare hjälpa 
dig. Se dom mer som en konsult, om hur vi skall 
sälja mer tillsammans än som krängare som bara 
ser till sin egen nytta. 
Det är det tänket som gjort att Prodib finns, och 
har funnits i 35 år, utan krångel, plötsliga kast 
och strategibyten. Vår horisont är nästa 5 eller 10 
år, det är så vi tänker och nästa kvartalsvinst finns 
inte ens med på kartan, det är Prodib-tänk! 

Så, vad väntar du på
RING NU: 016-168000 
 

EFTERFÖRE

Butik 3 före påfyllnad och omhängning Butik 3. Samma butikshörna efteråt. Här vill man handla!

Butik 4 före påfyllnad och omhängning

Butik 4. Samma butikshörna efteråt. Här vill man handla!

TEAM SYD:           Krister och Andreas

TEAM MELLAN:  Gustav och Daniel B

TEAM NORR:       Daniel G och Jan

EFTER

FÖRE



Extraktor
verktyg
HPC-EZ�

Extraktor
verktyg
HPC-EZ1

Extraktor
verktyg
HPC-EZ�

Extraktor
set
HPC-ES2000

Extraktor
set
HPC-BKES

Extraktor
set
HPC-EZ�

Reservnålar
till HPC-EZ�
HPC-EZ7D

1173
Nyckelmall

För ASSA 560/760 nycklar 
med 05/07

 

1172
Nyckelmall

För avläsning av ALFA nycklar

   

1171-00
Nyckelmall

För avläsning av ASSA TWIN
och ASSA COMBI nycklar

   
 

Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar du 
i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

Gedigen nyckelring i matt metall. Utformad som en bokstav. 
Levereras styckvis med 25 mm stålring och 30 mm kedja.

Finns i bokstäverna A till Z

Art.nr: Q-S
Art.nr: S-S

NyckelringNyckelring
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Prodib personal

Vår nya ordermotagare Anna Bengtsson utsätts för frågor i 
detta nummer av Keyway News.

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Svara i telefon, hjälpa kunder, finns mycket att 
lära sig när man är ny på jobbet.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Jag började 24/4-17, så ett par månader.

Vad är det bästa med Prodib?
Ordning och reda och strukturerat.
Trevliga kollegor!

Vad tycker du är mest intressant på jobbet 
just nu? 
OJ.. .  Att få prova fräsa nycklar under 
upplärningen var extra kul. Sen att lära sig alla 
produkter här är nytt och spännande.

Bor?
Villa i Eskilstuna

Familj?
Sambo, 2 barn och 2 bonusbarn

 
TV?
Hm... När jag väl får välja så blir det “The big 
bang theory” eller “2 ½ men”

Musik?
Allätare - men jag lyssnar inte på dansband 
eller jazz.

Vilken film såg du senast?
Star Wars (barnens val)

Favoritprodukt?
Emojiämnena

Vad gör du helst på fritiden? 
Umgås med min familj, springer när lusten 
faller in. Åker även slalom vintertid och lite 
längdskidor.

Anna Bengtsson

Ordermottagare

1173
Nyckelmall

För ASSA 560/760 nycklar 
med 05/07

 

1171-00
Nyckelmall

För avläsning av ASSA TWIN
och ASSA COMBI nycklar

   
 

Keyway news #2 juli 2017
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Dagfinn Jensen og Tomas Tufte-Gerhardsen

HARSTAD LÅSSESERVICE AS
 
Harstad Låsservice AS – Ny startet firma med gamle kjenninger. 
Til sin nye butikk har de kjøpt inn Bravo W-Max d12 samt Silca 
nøkkelsortiment.

Gratulerer til nye kjøp, ønsker vi å TrioVing!

Ny butikk med gamle kjenninger

PREMIÄR FÖR MINIONS!

Art.nr: MIN-B102
Tom Minion

Art.nr: MIN-B103
BeeDoo Minion

Art.nr: MIN-B105
Stuart skate Minion

Art.nr: MIN-B107
Dave brandman

Art.nr: MIN-B108
Stuart förvånad

Art.nr: MIN-B111
Stuart sur Minion

Art.nr: MIN-B112
Dave badbyxor Minion

Art.nr: MIN-B110
Dave förvånad Minion

Art.nr: MIN-B109
Dave armarna i sidan

Art.nr: MIN-B101
Dave banana Minion

Art.nr: MIN-B104
Stuart builder Minion

Art.nr: MIN-B106
Kevin Minion
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Presentasjon TrioVing selger Norge

Navn:
André Hulthin

Stilling hos TrioVing:  
Senior Salgskonsulent

Distrikt: 
Østlandet og Finnmark

Hvor lenge har du jobbet hos TrioVing? 
Siden 1 juni 2005

Hva gjorde du før du begynte hos TrioVing? 
Montasje og salg hos Certego Oslo + dokument 
controller i Kværner Engineering på Lysaker 

Hva er det beste med å jobbe for TrioVing? 
Selge kvalitetsprodukter med og uten ledninger 
til alle våre hyggelige kunder. I tillegg er jeg så 
heldig å være omgitt av dyktige kollegaer og en 
bra ” sjef ”!

Hva er mest interessant akkurat nå? 
Omstillingen i Trioving ift. det å gå fra å være 
produksjonsbedrift til bli et mer direkte ”salgshus”

Bor: 
Sandvika 

Familie: 
Gift med Solveig + 2 barn – Stian på 22 & Ida på 
14

Sport: 
Fotball & kampsport

Musikk: 
80 talls

Beste film: 
Rocky 1

Favorittbil: 
Lamborghini Gallardo 

Favoritt Artkey: 
Emoji blunkefjes ;)

Hva liker du å drive med på fritiden?
Skru og kjøre Veteranmotorsykler og biler + Jakt & 
Fiske 

TR4-LN
Blink Emoji

TR4-LM
Skrattar Emoji

TR4-LM
Tummen upp 
Emoji

TR4-LD
Smile 
Emoji

ARTKEYS

TR4-LI
Brun lort

Emoji

TR4-LC
Crazy
Emoji

TR4-LG
Apa

Emoji

TR4-LF
Kärlek
Emoji

TR4-LE
L O L
Emoji

TR4-LK
Puss
Emoji

TR4-LB
Glasögon

Emoji

TR4-LJ
Nöjd
Emoji

PREMIÄR FÖR MINIONS!
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Här står den, den nye medarbetaren!

Va? Nej...  Det kommer aldrig att fungera...
Okej...  är det SÅ HÄR man gör

VILKEN BRA MASKIN!  Det här kommer att bli perfekt!

Kerim & Torodd från TrioVing

Gott?! Korv i våffla

SIKKERHET & DESIGN KÖPER 
PROTECH
 
Sikkerhet & Design i Oslo effektiviserar sin 
produktion med Protech.
En nyckel som tidigare producerats i tre 
separata maskiner, med tre separata inmat-
ningar av information, produceras nu av 
Protech direkt på fil från Produser.

Tidsbesparingen på cirka en minut per 
nyckel är bara en del i ekvationen, opera-
tören är dessutom fri att göra annat 
under tiden.
Jonas och Mårten från Prodib Sverige 
som var och installerade maskinen, blev 
bjudna på en specialitet från Moss; korv 
i våffla. Kuriost och udda, men ganska 
gott!

VI GRATULERAR!
 

André Hultin, TrioVing  vann priset i tävlingen om att 
introducera och sälja envägsbits hos Norska kunder. 

Tävlingen var dels individuell bland TrioVings säljare 
samt Norge mot Sverige.

Priset, en metallbyggsats av en Lamborghini 
Hurracan 2017.

André Hultin med sitt prisTävlingen gick ut på att sälja flest av dessa



BUSSTOUR GENOM NORGE
 
Under vecka 22 var det dags igen, en 
veckas Silca Roadshow i Norge tillsam-
mans med våra norska kollegor från 
TrioVing. 

På söndagen åkte Gustav, Krister och 
Daniel i varsin demobuss utrustade med 
maskiner och tillbehör över gränsen mot 
sina olika rutter. Med oss under veckan 
hade vi Thomas, Jan Petter, André, Kjetil 
och Jonny från TrioVing. Tillsammans 
gjorde vi drygt 70 st besök hos våra Nor-
ska kunder. 

I bussarna hade vi maskinerna Unocode 
Pro, Triax Pro och Marker 2000. Intresset 
för dessa och Silca i sig var stort, och i 
princip varje kund som vi besökte följde �1

med ut i bussarna och kikade. Det känns 
väldigt roligt att efter en lång resa mötas 
av gästvänlighet och uppskattning som 
var tydlig hos många. 
Användandet av Silcautrustning i Norge 
är utbrett precis som i Sverige, så det 
fanns många frågor att besvara och nyfi-
kenhet kring allt nytt som har kommit. 

Liksom som tidigare tillfällen när vi har 
varit på besök i Norge så känns det som 
att en vecka går väldigt fort, tiden slukas 
lätt av alla intressanta diskussioner hos 
de olika företagen. Vi är mycket nöjda 
med den väl planerade veckan och det 

engagemang som alla inblandade på 
TrioVing bjöd på - inkluderat Kerim och 
Torodd som har gjort en stor insats från 
kontoret. 
Turerna såg ut som följande:

Vestlandet
Bergen, Stord, Haugesund, Karmøy, Ølen, 
Stavanger, Sandnes, Bryne, Egersund

Krister rättar till slipsen innan besöket hos Låssentret i Oslo

Brann - og Sikringservice tog emot säljarna

Asker Lås poserar med Daniel Gahnfelt
Krister Vieweg med kunder på väg in i bussen

Glada gossar!
Keyway news #2 juli 2017

Prodibs buss gör sig fint mot den Norska naturen!



Sor-Øst
Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, 
Tønsberg, Horten, Drammen, Kongsberg, 
Hokksund, Asker, Bærum, Oslo

Nord-Sør
Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Jessheim, 
Nittedal, Lillestrøm, Oslo, Strømmen, 
Lørenskog, Oslo, Ski, Moss, Sarpsborg, 
Fredrikstad

Nedan följer blandade bilder från busstu-
ren genom ett naturskönt Norge! 

- Stort tack från oss på Prodib till alla vi 
fick träffa under veckan.

• Text: Daniel Gahnfelt
• Bild: Daniel Gahnfelt, 

Gustav Holmberg
& Krister Vieweg

Krister visar nyheter för våra Norska kunder Glada besökare utanför bussen Lås og nøkkel utanför sin mycket speciella entré

Tre glada kunder tog emot säljarna med glädje KeyWest poserar utanför sin entré

Nöjda kunder får besök från Sverige. Och Norge :)

Låshuset bjuder in Daniel bakom disken

Trygge Rom blev glad åt besöket

Gustav ger bussturen tummen upp! Eller var det åt ölen... :)

Glada gossar!
Krister, Torodd,
Kerim och Daniel
var nöjda med 
årets busstour!

PREMIÄR FÖR MINIONS!



Envägsskruv
- Omöjlig att få bort?
Nei icke, bara bruk 
våra envägsbits!

Art.nr: 1130.1

Bits med smal 
skalle, typ FIX

Art.nr: 1130

Bits med bred 
skalle, typ ASSA

Art.nr: 1133
För djupliggande 
skruv, typ 
ABLOY GUARD X, 
ASSA 703

Art.nr: 1231

Lösa ersättningsstift, 
säljs parvis

Art.nr: 1233

Handtag för 
envägsbits ��

Art.nr: TR4-IP
Highfive Minion

Art.nr: TR4-IU
Guglilmo Tell design 

Minion

Art.nr: TR4-IL
BeeDoo Minion

Art.nr: TR4-IQ
Going fast Minion

Art.nr: TR4-IO
Guglilmo Tell Minion

TR4

Art.nr: TR4-IM
Running Minion

Art.nr: TR4-IT
Kevin Minion

Art.nr: TR4-IW
Carl & Kevin Minion

Art.nr: TR4-IV
Stuart Minion

Art.nr: TR4-IX
Dave banana Minion

Art.nr: ASS185-IQ
Going fast Minion

Art.nr: ASS185-IO
Guglilmo Tell Minion

Art.nr: ASS185-IL
BeeDoo Minion

Art.nr: ASS185-IV
Stuart Minion

Art.nr: ASS185-IP
Highfive Minion

Art.nr: ASS185-IN
Jumping Minion

Art.nr: ASS185-IM
Running Minion

Art.nr: ASS185-IX
Dave banana Minion

Art.nr: ASS185-IU
Guglilmo Tell design 

Minion

Art.nr: ASS185-IW
Carl & Kevin Minion

ASS
185

NEW!PREMIÄR FÖR MINIONS!
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