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Hej !
Här kommer Keyway igen!

Här kommer KEYWAY NEWs  Nr 
118

ÖPPET HUS
I det här numret vill jag pusha 
för vårt ÖPPET HUS som går av 
stapeln Lör/Sön 26/27 September.
Där kommer vi att visa alla nyheter, 
du kan känna, klämma och prova 
allt vi säljer.
Vi kommer också att ha några 
riktigt bra erbjudande.
Vi erbjuder också en mängd 
nyttiga kurser och utbildningar 
och allt är GRATIS.
Utbildningsschema och tider 
finner du i tidningen

Tar du familjen med dig så är det 
öppet i Parkens Zoo, en attraktion 
för både barn och vuxna och det 
bästa av allt , det är gratis inträde 
och gratis att åka alla attraktioner, 
så varför inte göra en ”combo” , ta 
nytta av Öppet Hus och glädj din 
familj med ett besök i parken.

I ÖVRIGT
I det här numret berättar MATTIAS 
mer om transponder.
Service avdelningen ger värdefulla 
tips DANIEL Berättar om sin ”road-
show” med Storbussen i Norr, 
en riktig långresa med många 
kundbesök

Vidare så presenteras ett stort antal 
nya nycklar som kommit, både 
med och utan transponders.

Vi har levererat en Silca PROTECH 
till MARVIK A/S i Norge och ett 
repotage därifrån finner du på sid. 
60/61

Och ett repotage från En ”road-
show” vi gjort i Norge tillsammans 
med vår återförsäljare Trio Ving.
Sist men inte minst så presenterar 
vi hela säljkåren i Norge som bla 
säljer Silca, en imponerande grupp 
med väldigt mycket erfarenhet.

Internt så jobbar vi på med 
förbättringsprojekt på väldigt 
många små saker, att helt enkelt bli 
lite bättre här och där.

POSTEN !
Posten har under väldigt många år 
fungerat som ett urverk, vi skickar 
Kl.17:00 och du har fått paketet/
påsen nästa morgon.
Så är det inte alltid längre, och inte 
på alla postnummerområden.
Vi gör allt vi kan som vanligt att 
sända alla beställningar som 
kommit in till oss före 16:30 samma 
dag men det är inte längre lika 
säkert att du får paketet/påsen 
dagen efter som det var förr, det 
kan ta en dag extra.
Ha detta i beräkning, när du gör 
din beställning eller lovar din kund 
leverans.

Ha det bra tills vi ses igen

Prodib AB
Tel: 016 - 16 80 00
Fax: 016 - 14 55 90
E-post: prodib@prodib.se
Internet: www.prodib.se

Keyway news 

Benny Hansson

Teamleader Prodib
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OMHÄNGT HOS 
MISTER MINIT MALMÖ

Leif har precis tagit över butiken och ville 
styra upp ordningen på tavlorna för att 
enklare hitta. Filip åkte självklart förbi och 
hängde om ämnena i Silcaordning. Nu går 
det enkelt för Leif att hitta det han söker. I 
Butik minskar svinnet betydligt. Vi önskar 
Leif Lycka till med nyckeltillverkningen.

Leif Mister Minit Malmö

ORDNING OCH REDA HOS 
MASTHUGGETS

Filip har varit hos Masthuggets Skomakeri i 
Göteborg. Nu går det snabbt och lätt att 
hitta bland alla ämnen med tillhörande 
etiketter. Vi önskar Arius, som nyligen 
tagit över butiken lycka till med 

prodibkundköp

Självlåsande stöldskydd att fästa 
på kroken. Kostar lite, ring och 
kolla pris. Med magneten låser du 
enkelt upp  skyddet och 
produkten kan tas bort. 

Effektivt stöldskydd

Art.nr: 343 001

Art.nr: 343 000

Arius Masthuggets Skomakeri

Arius Masthuggets Skomakeri

I butik minskar svinnet betydligt



Art.nr:
80 x 1,25 NSU

Ø 80 mm yttermått
1,25 mm tjocklek
16 mm Ø hålmått

NY MASKINPARK 
TILL TEKNIKSERVICE 
KATRINEHOLM

Mange investerade i fem nya maskiner 
och är nu redo att möta efterfrågan och 
ge maximal service till kunderna med 
sin nya maskinpark. Vår säljare Gustav 
levererade maskiner och de är redan i full 
fart. Vi önskar Mange lycka till med de nya 
Maskinerna. 

MÅNGA NYA MASKINER
TILL WB LÅSSERVICE

De har moderniserat maskinparken för att 
möta efterfrågan på de mer avancerade 
systemen och investerat i en Triax Quattro, 
Unocode 399 EVO, Silca Oem Client program, 
RW4 Plus samt ett begagnat magasin till 
Unocode 399. Vi önskar WB låservice lycka 
till.
  

MANGE Teknikservice Katrineholm

prodibkundköp

Fräs till tillhållarmaskiner, flera varianter, flera kvaliteter, 
ingen har så stort sortiment på fräsar som vi.

 WB Låsservice

Mange Teknikservice Katrineholm



MATRIX EVO

För mer information om maskinen och priser gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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Den nya Matrix Evo har som 
standard tiltbara backar, vilket 
innebär att du kan vinkla dem. 
Standardbacken klarar många 
referenser som tidigare 
behövde en separat adapter, 
som exempelvis HU 66. 
Maskinen har en patenterad 
LED-lampa som automatiskt 
tänds när man börjar köra 
maskinen. Utöver detta så finns 
det ett flertal nya finesser, och 
dessutom är designen på topp. 
CE godkänd. 



   

Silca Electronic Key 
Catalogue finns online!
Varje dag , för dig att upptäcka!

EKC ONLINE EDITION
- Tillgänglig dygnet runt

- Gratis uppdatering

- Uppdateras hela tiden

- Användarvänlig

- 8 olika menyer att söka ämnen

- Ny avancerad sökfunktion

- Ny“Print Catalogue” funktion (skriv ut dina  
  sökresultat till en egen personlig katalog)

- Möjlighet att skriva ut nyckelinformation

- Möjlighet att lägga till personlig information,   
   krokposition, pris, mm

- Online hjälp

- Och mycket mycket mer…

8 OLIKA SÖKFUNKTIONER

SÖK PÅ NYCKELMÅTT

ALL NYCKELINFORMATION 
FINNS TILLGÄNGLIG

SKRIV UT NYCKELBILD I SKALA 1:1

VÄLJ MELLAN 7 OLIKA SPRÅK

Online
EKC WEB

Web
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VARFÖR VÄLJA SILCA 
FÖRST SOM SIST?

3 Fabriksdiplomerade tekniker till din 
tjänst - Gör att du alltid kan prata 
med någon som verkligen kan.  

En riktig och välutrustad 
Serviceverkstad speciellt anpassad 
att göra jobben snabbt och rätt 
enligt TOYOTAmetoden .

Stort komplett reservdelslager värt 
miljoner - Gör att vi kan ta delar direkt 
från hyllan och reparera en maskin 
och inte behöver invänta delar från 
Italien.

6 Personer på telefonsupport 
- Hjälper dig när du har frågor 
eller problem.

Vi har 20 specialtillverkade ”Black boxar” 
för transport av nyckelmaskiner 
- Din maskin reser tryggt med vår lösning 
när den skall på service.

Prodib håller utbildningar och kurser
 - Betyder att du kan utbilda och 
förkovra dig, Gratis.

Vi har en 400 m² permanent Utställning 
där du kan känna och se på allt vi säljer.
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VARFÖR VÄLJA SILCA 
FÖRST SOM SIST?

Prodib håller utbildningar och kurser
 - Betyder att du kan utbilda och 
förkovra dig, Gratis.

Prodib har det största och mest kompletta 
lager och sortiment av nyckelämnen 
- Du kan få i princip allt från oss, bekvämt.

Silca maskiner har  2 års garanti 
- Betyder extra trygghet.2-års 

garanti

6 Maskinkunniga säljare som besöker 
dig regelbundet - betyder att du kan få 
hjälp, tips , ställa frågor många gånger 
om året på plats hos dig.

Beprövade maskiner, mest sålda i Skandinavien, 
under lång tid - Gör att du kan känna dig säker under 
lång tid med ditt köp.

- Vi finns här för dig
med riktig service och support som ingen ens vill 
försöka kopiera.

En expert på transponder och 
programmering av bilar. 



Kätting med integrerat lås 
för ett gott skydd av din 
cykel, där medel risk för 
stöld föreligger. Kätting i 
8 mm länktjocklek, 
överdrag i neonfärgad 
nylon som inte bara är 
snygg, utan sparar på 
lacken på din cykel. 
Finns i flera snygga 
färger, 2 st nycklar 
ingår.

Nytt lås för cykel

Artnr:  810/85-OR  810/85-PI  810/85-BL  810/85-GR

ABUS - Den goda känslan av säkerhet
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EASY

Enkel toppfräsmaskin av god kvalitet. Maskinen är en basmaskin 
med dom mest nödvändiga funktionerna för att kunna kopiera 
toppfrästa och sidewinder nycklar. CE godkänd. 

För mer info gå in på www.prodib.se

Slitstarkt nyckelband med säkerhetsknäppe och en 
liten karbinhake på 30 mm. Levereras styckvis eller på 
säljande karta om 12 st nyckelband. 

Art.nr: 12-AH110A - Röd/Svart/Vit
 12-AH110B - Gul/Brun
 12-AH110D - Svart/Vit

NYCKELBAND RUTIG



C.I FALL
S W E D E N  -  S I N C E  1 8 9 4

Wood Working Tools

INSTALLATIONSBORR
Specialborr för installation 
av elledningar och kablar i 
dörrar av trä, spånskivor eller 
stål. Komplett sats. 

Längd: 1200 mm
Diameter: 10 mm

Art nr: �0�.00

Fler verktyg från C.I FALL hittar du i PRODIBS webbshop: 
www.prodib.se

Nytt lås för cykel
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NYCKELBAND RUTIG

Transponder

MH-90 utgår!
Silcas trofasta Transponder 
Multi Head MH-90 utgår ur 
sortimentet i och med att Silca 
slutar producera den. Men 
ingen fara, anledningen till detta 
är att det redan sen en tid tillbaka 
finns ett ännu bättre alternativ att 
montera i dina MH-ämnen, och 
MH-90 har helt enkelt bara blivit 
överflödig. Som du säkert redan 
gissat är det GTI-transpondern som 
helt enkelt gått om MH-90 genom 
sina många användningsområden.

När den här nyheten nu når dig via 
detta nummer av Keyway är MH-90 
redan slut i lager hos Prodib. 

Givetvis kommer det att gå att 
använda dina MH-90 även i 
fortsättningen, men det är dags att 
gå över till GTI när dina MH-90 är 
slut. 

GTI – Ett MH-90 i miniatyr
Det är MH-TA som tillsammans 
med GTI-transpondern har ersatt 
MH-90. MH-TA och GTI har funnits i 
mer än ett år och utgör 
tillsammans samma sak som 
MH-90, fast ca 50 kr billigare. 

”MH-TA” betyder ”Multi Head 
Transponder Adapter”.
Man kan säga att GTI är ett MH-90 
i miniatyr, och GTI klarar samma 
saker som MH-90 samt lite till. 
Den blå gummiadaptern i MH-TA 
har dessutom fästen för samtliga 
tre transpondertyper; stor 
glastransponder, liten 
glastransponder samt för 
plastranspondern.

På bilden: MH-TA grepp 
med GTI transponder.

 På bilden: Glastransponder GTI

Mattias Widén
Transponder

mattias.widen@prodib.se



I detta nummer av Keyway News är det Johan Lainio 
på orderavdelningen som utsätts för frågor.

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Jag jobbar på order/kundsupport

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Jag är en av de gamla rävarna på Prodib. 
14 år i skrivande stund. 

Vad är det bästa med Prodib?
Vi har en fantastisk sammanhållning på 
företaget. Ett riktigt härligt gäng.

Vad tycker du är mest intressant på 
jobbet just nu? 
Det har ramlat in en hel del nya och bra 
produkter. Ett par nya cykellås från ABUS. 
Den nya Saftey Red Box. Förberedelserna 
inför Öppet Hus 2015 är också i full gång. 

Bor?
Nyss flyttat från lägenhet i stan till radhus i 
utkanten av Eskilstuna. 

Familj?
Min fru Sandra och två barn. Maximilian 7 år 
och Wincent 2 år. 

Sport?
Det har blivit lite skralt med motion 
senaste tiden. Försöker träna en del Wing 
Chun och spela innebandy när tid ges. 
 
TV?
Hela familjen är väldigt sportintresserad 
så det blir väldigt mycket sport på TV. 
Fotboll. Ishockey. Formula1. Kan bli en del 
barnfilmer också.

Musik?
Hårt ska det vara. Korn. Cradle of Filth. 
Rammstein. Förutom en gång om året när 
jag och grabbarna drar till Parken Zoo och 
lyssnar på Sean Banan.

Vilken film såg du senast?
Ip Man filmerna. Filmer om den första 
kampsportsmästaren att lära ut den 
Kinesiska kampsporten Wing Chun. Filmer 
att se för den kampsports intresserade. 
Ip Man var för övrigt den som lärde upp
en ung Bruce Lee. 

Favoritprodukt?
Jag är ett stort fan av våra Artkeys. Så 
nyckeln med Djurgårdens motiv på är 
min favorit. 

Vad gör du helst på fritiden? 
Fritiden spenderas i Lindens ishall eller 
på Hällbys fotbollsplaner med äldsta 
grabben. Hockeyn 4-5 gånger i veckan 
under vinterhalvåret och fotbollen 1-2 
gånger i veckan på sommaren. Snart ska 
minsta grabben börja i hockeyskola så det 
kommer bli ett par extra vändor till ishallen 
i vinter. Annars är jag gärna hemma och tar 
det lungt. Antingen i radhuset eller ute i 
stugan på landet.  

JOHAN LAINIO

Order/Customer support

12 Keyway news #3 september 2015
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• TVAC19100 Wi-Fi dag/natt IR kamera
• Kamera för utomhusbruk
• Robust och väderbeständig stand alone   
     kamera
• Infraröd mörkerseendefunktion i 
     HD-kvalitet (HD 720p)
• PIR-rörelsedetektor
• Enkelt att installera kameran via app  
     på Apple & Android
• Trådlös Wi-Fi-kamera med app-åtkomst   
     av livevisning och uppspelning av  
     inspelning (sparas på microSD-kort)
• Möjlighet till e-postnotifikationer.  
     snapshot-funktion och push-notifikationer 
     via app.
• Kan hantera upp till 8 st kameraenheter

• TVAC19000 Wi-Fi dag/natt pan/tilt IR kamera

• Kamera för inomhusbruk
• Kan styras från telefonen
• Trådlös pan/tilt-nätverkskamera med IR  
     (350º pan & 90º tilt)
• Inspelningarna sparas på microSD-kort
• Enkel steg för steg-installation och 
     uppspelning av bilder via app
• Möjlighet till e-postnotifikationer.  
     snapshot-funktion och push-notifikationer  
     via app.
• IR-infraröd mörkerseendefunktion och  
     PIR-rörelsedetektor
• Upp till 8 st kameror kan hanteras via  
      appen

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany



Transponder

GTI är genomtänkt 
Silcas transponder GTI har sin 
antennspole monterad i mitten 
av glasbehållaren, vilket betyder 
att Du kan montera 
transpondern åt vilket håll som 
helst! 

Det finns inget fram eller bak, 
och om transpondern sitter i sin 
hållare så går det inte att 
montera den fel. Väl 
genomtänkt och 
användarvänligt, tycker vi på 
Prodib.

Dataöverföring sker stående
när transpondern befinner sig 
i nyckeln så är transpondern 
riktad i samma riktning som 
nyckelns blad. Det betyder att 
när man överför data till en lös 
transponder med hjälp av en 
Fastcopy Plus eller en RW4 Plus 
så ska man tillse att 
transpondern hålls stående 
upprätt. 

BRA ATT VETA OM GTI

Silcas transponder GTI, Glass 
Transponder Innovation, brukar 
ofta kallas ”den nya 
multitranspondern från SILCA”. 
Men idag kan man utan över-
drift påstå att GTI inte bara är 
något nytt, utan även något 
beprövat och tryggt! Denna 
användbara transponder dyker 
upp i många olika 
sammanhang därför att den är 
så smidig och så mångsidig. Här 
följer några tips och bra-att-veta 
som kan hjälpa Dig när du gör 
bilnycklar.

Visste du att…
De flesta transpondrar har 
antennen i ena änden, och då 
vill man gärna montera 
transpondern så att antennen 
kommer så nära 
tändnings-låset som möjligt. 
När det gäller plasttranspondrar 
så brukar man montera dem 
med ”spetsiga” sidan mot 
tändningslåset.

Det går alldeles utmärkt att göra 
medan transpondern är kvar 
i sin plastförpackning, eller så 
håller man den enkelt på plats 
med fingrarna.

GTI passar till mycket
GTI levereras i en röd plasthålla-
re, för vissa nyckelämnen passar 
den som den är, och man skjuter 
bara in behållaren i ämnet med 
GTI monterad och klar. I Andra 
ämnen ska GTI monteras utan 
den röda behållaren, och då tar 
man lätt ut den genom att böja 
plastbehållaren lite lätt. 
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Transponder

BRA ATT VETA OM GTI

När man väl använt en GTI i 
bilnyckelsammanhang inser 
man snart att denna behändiga 
lilla transponder passar nästan 
överallt. Givetvis kan man sätta 
den i Silcas FLIP KEY, och som 
bilden visar så sitter 
transpondern även här i linje 
med nyckelbladet. 

Den lilla blå transponder 
hållaren i Flip Key är även 
förberedd för det mindre 
formatet på glastransponder, 
liksom för plasttransponder. 
LOOK-A-LIKE serien är nycklar 
speciellt framtagna för att ha 
samma utseende och form som 
originalnycklar, och även här 
passar en GTI så klart utmärkt. 

GTI-familjen
Att GTI är en mångsidig 
multitransponder förstår man 
lätt när man ser hur många 
transpondertyper den klarar av 
att

ersätta T3, T4, T7, T8, T13, T14, 
T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31 
och T32.

Men att GTI skulle kunna ersätta 
alla olika på marknaden 
existerande transpondertyper, 
är att begära för mycket. Därför 
kommer vi då och då att stöta 
på bilnycklar som kräver en 
vanlig transponder, som t ex 
den klassiska T5. 

Ska jag välja MH-90 
eller GTI? 
Nu ska vi först påpeka att MH-90 
har utgått, vilket du säkert 
känner till, men många har 
säkert MH-90 i lager fortfarande, 
varför jag gärna vill ge 
information om denna 
transponder lösning i alla fall. 
Så, som rubriken anger; vilket 
ska jag då välja, MH-90 eller 
GTI? Det beror på vilket ämne 
Du tänker använda till den nya 
nyckeln. Till det vanliga 
MH-ämnet spelar det ingen roll, 
båda varianterna passar bra.

Fördelen med MH-90 är att den 
är Allt-i-Ett, smidig att använda, 
fördelen med GTI är att den

tillsammans med hållare och 
lock MH-TA, blir något billigare 
(MH-TA betyder Transponder 
Adapter). Till övriga nyckeläm-
nen, Flip Keys och Look-A-Like, 
är det enbart GTI eller 
plasttransponder (och självklart 
även den mindre glastrans-
pondervarianten) som passar, 
men MH-90 passar alltså inte till 
dessa ämnen. 

Alltid garderad 
Om du ser till att alltid ha minst 
1 st GTI, och minst 1 st lock och 
hållare (MH-TA) hemma så är 
du garderad för alla situationer 
som kan uppstå där MH-90 eller 
GTI krävs. Givetvis tillkommer 
själva ämnet också, och med 
t ex topp-10 av MH-blad så är 
chansen stor att du har allt du 
behöver hemma, för att kunna 
ge din kund minutsnabb service 
och slippa be kunden 
återkomma när det beställda 
nyckelämnet kommit hem.

Mattias Widén
Transponder

mattias.widen@prodib.se
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Eta gravyrmaskin
Eta från Italienska Cielle är en gravyrmaskin i absoluta 
proffsklassen.  Eta har en rad olika backar för gravering av 
nycklar, brickor, skyltar, cylindrar och mycket mycket mer. 
Eta har dessutom ett tillhörande program på Svenska vilket 
gör den väldigt kraftfull.

Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

Gravera - vad du vill!
Nycklar, hänglås, ovalcylindrar, 
runda cylindrar, europacylin-
drar, plastbrickor, skyltar. 
Ja möjligheterna är många som 
synes!

Program på svenska
Tillhörande program är natur-
ligtvis på svenska Programmet 
hanterar 2 fasta koder, 
löpnummer m.m

Nyfiken på mer?
På vår hemsida, www.prodib.se, 
finns en mycket informativ film 
som visar ETA i sitt arbete med 
alla olika backar. Missa inte den!

Back för Europacylindrar

1

Back för Ovalcylindrar/Runda cylindrar

2

Back för skyltar

3

Back för Hänglås

4

Back för nycklar

5

Back för plastskyltar/brickor

6



Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se
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AGA 301F8

AGA 301F7

AGA 301F6

AGA 301F10

6 mm

7 mm

8 mm

10 mm

AGA 301T7

AGA 301T6

AGA 301T10

AGA 301T8

6 mm

7 mm

8 mm

10 mm

TREKANTS & 
FYRKANTSNYCKLAR 

FRÄS TILL TILHÅLLARMASKINER

Ge din Silcamaskin 
en ny fräs. 
Den förtjänar det. 

Artnr: 80X1.25 sidemill
Diameter: 80 mm
Tjocklek: 1,25 mm
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Tekniska spalten

FUTURA

Datastyrd nyckelfräsmaskin som styrs med det inbyggda 
programmet vilket hanteras på den smidiga 10” touchskärmen. 
Liten och smidig maskin som fräser och dekodar laserskurna 
bilnycklar på kod, borrade nycklar på kod och cylindernycklar på 
kod och kopia.

För mer info gå in på www.prodib.se

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGTA ATT HÅLLA RENT BACKARNA
Jo, för att med ”spån” i backarna 
så är risken stor att måtten inte 
blir rätt när du fräser nyckeln. 
Tänk på att det är hundradelars 
precision i cylindrarna.
Ett hårstrå är ca 0.08mm tjockt 
och toleransen för Assa HH är 
0.04mm.

Det är också väldigt viktigt att 
hålla backarna rena för att med 
”spån” i backarna så spänns 
inte nyckeln fast som den skall 
och det orsakar vibrationer och 
onödigt slitage på back och fräs 
samt på maskinen.

BEHÖVER JAG BYTA HELA BACKEN NÄR JAG VÄXLAR 
MELLAN ATT FRÄSA ASSA d12 OCH ASSA HH?

Nej, det behöver man inte. 
Sida ”A” på din D12 back är van-
liga sida ”A” fast med back lång.
Back lång är bra för att den 
håller i nyckeln bättre vilket 
betyder att back/fräs inte slits 
lika mycket.

18 Keyway news #3 september 2015



Tekniska spalten

Med denna blir ABLOY nycklarna en lätt 
sak att göra! Både stora och små ABLOY 
klarar denna maskin av att tillverka efter 
kod. Modern Silca design. Tar liten plats.

DELTA ABLOY

För mer info gå in på www.prodib.se

Jag har  ett ämne med rätt profil 
men skulle behöva en som är 
längre, kan man hitta det i 
programmet?

Ja, gå in i keyreaderdelen sedan 
Profilhantering och välj ladda 
profil ifrån databasen. knappa 
in det ämne du har, klicka sedan 
i rutan ”ignorerar stamlängd” 
så får du fram alla ämnen som 
har samma profil, men skiljer i 
längd.

När du markerar ett ämne så får 
du se hur långt ämnet är samt 
skillnaden mellan det laddade 
ämnet och det du har markerat.

SÅ HÄR SER RESULTATET UT NÄR MAN TAR HÄNSYN TILL STAMLÄNGDEN

SÅ HÄR SER RESULTATET UT NÄR MAN IGNORERAR STAMLÄNGDEN

1�Keyway news #3 september 2015



Souber

Kvalitets verktyg från England

Art.nr: TLC1
Borr till tubularlås.
Möjliggör borrning av många olika typer av tubularlås, men 
utan att förstöra stiften så att du enkelt kan omdekoda låset.

Art.nr: B0680
Souber tools roterande fil för härdat material. 
Spets av hårdmetall. Levereras styckvis. Storlek 6 x 80 mm
Gör jobbet enkelt och kostnadseffektivt

Art.nr: B0150
Souber tools roterande fil för härdat material. 
Spets av hårdmetall. Levereras styckvis. Storlek 6 x 150 mm
Gör jobbet enkelt och kostnadseffektivt.

20 Keyway news #3 september 2015
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Saturnus

Karbinhake

Artnr: CAR  2/12

Artnr: CAR  3/12

EGRET
MADE IN SHANGHAI. CHINA

EGRET
MADE IN

CHINA

163-30L   57mm

Mässinghänglås med 
lång bygel

Hela vårat EGRET sortiment 
hittar du på www.prodib.se

164-40L   62mm

165-50L   75mm

 Artnr    Bygelhöjd     

Hänglås

TRI-CIRCLE lås hittar du hos PRODIB AB

Art.nr TC 50
Bredd 50 mm
Bygelhöjd 25 mm
Bygeltjocklek 8,7 mm

Art.nr TC 65
Bredd 63 mm
Bygelhöjd 31 mm
Bygeltjocklek 10,5 mm



Snyggt, mycket säljande
Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar 
12, 24, 40 & 48 kroks

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

40- kroks ställ
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

24- kroks ställ
inkl. toppskylt

Silver 7 SEVEN 

STÄLL FÖR NYCKELTILLBEHÖR

2� Keyway news #3 september 2015

Skyltar du dina produkter på ett bra sätt säljer du mera. 
Vi har massor av olika skyltställ som hjälper dig att 

exponera enklare
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Security Tech GermanyKeygarage 787
Smart nyckelförvaring från Abus. Keygarage 
787 kan skruvas fast på vägg etc. och förvara 
exempelvis nycklar, kreditkort eller andra 
värdesaker. Omställningsbar kombination. 

Längd:     80 mm 
Höjd:     120 mm 
Djup:     45 mm       

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

DIY56 NYCKELBRICKA FÖR FOTO

Rektangulär nyckelhållare i kraftig transparent plast 
för foto, 25 mm nyckelring. Levereras i blisterförpackning 
om 2 st brickor.

Brick storlek 36 x 25mm
Antal 2st/förp.
Färg Transparant

DIY57 NYCKELBRICKA FÖR FOTO

Fyrkantig nyckelhållare i kraftig transparent plast för foto, 25 mm 
nyckelring. Levereras i blisterförpackning om 2 st brickor.

Brick storlek 34 x 34mm
Antal 2st/förp.
Färg Transparant
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Dyrkset i snyggt läderfodral
med 32 delar.

Artnr: HPC-NDPK32 

Dyrkset i snyggt läderfodral
med 16 delar.

Artnr: HPC-NDPK 

Platt modell som lätt får plats i fickan. 
Fodral ingår. Innehåller 11 st dyrkar.

Artnr: HPC-PIP 13 
Platt modell som lätt får plats i fickan. 
Fodral ingår. Innehåller 9 st dyrkar.

Artnr: HPC-PIP 15 

Utdragset för avbrutna nycklar, stickor 
mm. Innehåller 4 st utdragare.

Artnr: HPC-ES2000 
Innehåller 4 st utdragare.  
Nålarna ligger löst i greppet.

Artnr: HPC-EZ 6

D
yr

kv
er

kt
yg



Kvalitéts key-bak från USA med kevlarlina. Spinnerfunktion samt 
har en låsning som hindrar wiren att åka ut vid användning av 
många nycklar. Läderögla för bältet. 
Levereras i styckvis i blisterpack

Längd: 70mm
Bredd: 58mm

Art nr. S48-LE

www.prod ib .se

15
Nycklar

8-10 ozOR

Bälteshållare från Key-bak. 
Kan användas för nycklar, mobiltelefoner med 

mera. Fästanordning medföljer. Levereras styckvis 
blisterpackad.

Längd: 52mm
Bredd: 28mm

Art nr. KK2

25Keyway news #3 september 2015

VIRO PADLOCKS - MADE IN ITALY

MÄSSINGHÄNGLÅS 40-70mm
Artnr 302 Virolås 40mm

Mått A: 40mm
Mått B: 6mm

Mått C: 20mm
Antal Nycklar: 2st

Artnr 303 Virolås 50mm
Mått A: 50mm

Mått B: 8mm
Mått C: 28mm

Antal Nycklar: 2st

Artnr 304 Virolås 60mm
Mått A: 60mm
Mått B: 10mm
Mått C: 35mm

Antal Nycklar: 2st

↔A

↔CB↔

Artnr 305 Virolås 70mm
Mått A: 70mm
Mått B: 12mm
Mått C: 42mm

Antal Nycklar: 2st

Hela vårat Viro sortiment hittar du på www.prodib.se
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Prodib sätter i focus

BUSSTOUR NORR 2015
Busstour 2015 Norrland

En söndagsmorgon i juni mötte 
jag upp Per för att köra årets 
busstour i norra Sverige. Med 
säker hand rattade han oss iväg 
från Prodib och så påbörjade 
vi den 69 mil långa vägen upp 
till Umeå som var vårt mål för 
söndagen. 

Vi stannade enligt tradition i 
Tönnebro och åt lunch och tog 
en bensträckare, innan färden 
fortsatte uppåt längs med E4:an. 

Som resande säljare är det inte 
ofta man har chaufför, detta 
är nog enda gången på året 
det inträffar. Att då kunna luta 
sig tillbaka en stund och ta en 
tupplur medan man rullade 
norrut genom distriktet var en 
riktig lyx! Efter en lång dag var 
vi till slut framme i Umeå för lite 
mat och övernattning. 

Resan fortsatte morgonen 
därpå då vi hade ytterligare 27 
mil att åka för att komma till 
Luleå. 

Vid lunchtid utanför Scandic 
kunde vi äntligen öppna dör-
rarna på bussen, och innan vi 
ens hann rigga allt så var Mikael 
från Låsab i Gällivare på plats.

Dagen gick sedan väldigt fort 
då vi hade besökare i bussen 
nästan hela tiden. Detta pra-
tade vi sedan om på kvällen; 
vad roligt det är att folk tar sig 
tid att komma och hälsa på oss 
i bussen, när vi har åkt nästan 
hundra mil hemifrån. Då känner 
man att det var värt det! Dagen 
därpå åkte vi till Umeå, där vi 
också gästades av ett flertal 
personer från olika företag.

Onsdagsmorgonen i Örnskölds-
vik började dessvärre lite annor-
lunda. Innan vi ens hann öppna 
bussen för kunderna så

upptäckte Per att maskinerna 
inuti bussen var strömlösa. 
Lagom när vi började tappa 
hoppet om att kunna fortsätta 
busstouren så dök Robert och 
Markus från Låssmeden i Örn-
sköldsvik upp. De var inte sena 
med att hjälpa till, och efter en 
liten stunds felsökning så var 
problemet funnet. Inte nog 
med detta, Robert skjutsade 
Per till närmsta butik som sålde 
3-faskopplingar, och med dessa 
inhandlade kunde strömmen 
sedan ledas om, och snart var 
maskinerna i bussen igång 
igen. Tack än en gång för denna 
insats!

Vid lunchtid började vi åka ned 
mot Sundsvall där vi var kvar 
tills på kvällen, även där be-
söktes vi av kunder i flera om-
gångar.

Mikael i sin Porsche 997 Turbo

Robert, räddaren i nöden.
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Prodib sätter i focus

BUSSTOUR NORR 2015
Torsdagen började i Hudiksvall, 
och på förmiddagen satte vi fart 
mot Gävle. Där mötte vi upp 
Jan som också kör på distrikt 
norr, så återstående tid var vi tre 
personer i bussen. Vi tillbring-
ade resten av dagen utanför 
Scandic i Gävle. Oturligt nog så 
krockade detta tidsmässigt med 
diverse skolavslutningar, något 
vi inte hade haft en tanke på. 
Det ledde till att det var glest 
med folk i bussen, men det lär vi 
oss av till nästa år! 

På kvällen körde vi vidare mot 
Falun, där vi övernattade för 
att öppna utanför Scandic på 
fredag morgon.

Även där var det skolavslutning-
ar, vägarna var fyllda av student-
flak just den dagen.

Trots det så besöktes vi av flera 
kunder som tog sig tid att kom-
ma, vilket givetvis kändes roligt. 
På eftermiddagen packade vi 
ihop och rullade hemåt mot 
Eskilstuna igen, och strax efter 
kl 17 så var vi tillbaka på Prodib. 
Ganska exakt 200 mil hann vi 
med att åka under veckan, en 
eloge till Per som orkade köra 
den 18 meter långa bussen 
under hela veckan (och veckan 
innan det i södra Sverige också, 
icke att förglömma).

Vi tackar alla er som besökte oss 
i bussen, det är roligt att ni tar 
er tid att komma när vi är ute i 
landet. Det är tack vare er som 
vi motiveras att göra detta år 
efter år. På återseende.

Bussen på väg ut ur Gävle

Daniel Gahnfelt
Säljare Norr

daniel.gahnfelt@prodib.se



Klass 2 med hölje 1,05 m
Artnr: 09721
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

�

Oklassad med hölje, 1,5 m
Artnr: 09722
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad  i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 

Klass 2 med hölje 2,5 m med löpögla
Artnr: 09723
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 2,5 m löpögla
Artnr: 09744
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,05 m
Artnr: 16631
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,5 m löpögla
Artnr: 09745
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.
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www.prod ib .se
DINO® RGN-K880 Halv-Automatisk Dyrkpistol - Inte som vanliga dyrkpistoler! 

A

B

B

C

D
E

F Dyrka i vertikal riktning 
2-stegs avtryckare
Ergonomisk form
Snabbare byte av dyrknålar
Kraftigare fäste för 
dyrknålarna 
Starkare hölje

A

B

Halv-automatisk 
dyrkpistol. 
Levereras komplett 
med dyrknålar och 
vridare i ett smidigt 
fodral. 

För att få köpa detta 
verktyg krävs licens för 
dyrköppning.

C

D

E

F

29

 >  Nyckelskåp  Låsbart nyckelskåp i metall med handtag på ovansidan, 2 nycklar ingår

no.KBS-30
282x195x60 mm

no.KBS-40
325x215x60 mm

www.prod ib .se

no.KBS-60
325x215x90 mm

no.KBS-70
370x250x60 mm

no.KBS-100
370x250x90 mm

30-krok
40-krok 60-krok 70-krok 100-krok

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Bygellås med ”soft touch” 
överdrag, dvs låset har 
mjukt hölje som effektivt 
hindrar låset att skava 
sönder lacken på din 
cykel. Högt skydd mot 
yttre påverkan av låset 
såsom dyrkning, slag, 
borrning, uppklippning 
samt mot väder och vind, 
2 st nycklar, varav en 
med lampa till låset ingår 
också.

Nya bygellås för cykel

Artnr: 501/160-YE Artnr: 501/160-WHArtnr: 501/160-BLA
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Nu skapar vi en Transponder och 
MVP programmeringsgrupp 
- Vill Du vara med?

Meningen är att vi skall skapa en grupp som träffas 2-3 gånger om 
året, tränar oss, lär oss nya saker och delar kunskaper och 
erfarenheter.

Vi skall bli bäst på ämnet Transponder & programmering. 
Gruppen är öppen för både svenska och norska kunder.

prodibtransponderPRO
- Programs keys, cars and others

Dressed for success... köp dina arbetskläder av oss!
T-SHIRT
Art.nr:  99-200-S SVART, 99-200-R RÖD
Unisex t-shirt i 100% bomull i en något smalare modell. 
Finns i svart eller röd färg med tryck på vänster sida. 

Finns i storlekarna:
XS-XXXXL

PIKÈ
Art.nr: PO5-S HERR SVART, PO5-R HERR RÖD

Art.nr: PSW5-S DAM SVART, PSW5-R DAM RÖD
 

Så fort du tar tag i pikén känner du skillnaden eftersom den är 
gjord i en exklusivare kraftigare bomull som andas kvalitet! Luftig 

och skön med många snygga detaljer som längre rygg och vita 
inslag på både kragens in- och utsida samt på ärmarna. Färg svart 

med tryck på vänster sida. 

HERR: S-XXXL 
DAM: XS-XXXL

Anmäl dig  till 

mattias.widen@prodib.se



Abus slanglås för ett 
standard skydd där låg 
risk för stöld föreligger. 
Modern design med 
”soft tuch” övérdrag 
som skyddar cykelns 
lack. Längd 65 cm, 
tjocklek 8 mm, 2 st 
nycklar per lås ingår.

Nytt slanglås för cykel

Artnr:  560/65-BLA   560/65-PI  560/65-YE 

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Dressed for success... köp dina arbetskläder av oss!

NYCKELBAND I 5-PACK

Nyckelband med tryck i stark nylon och med säkerhetsfäste. Har en enkel hake i metall. 
Levereras i 5-pack blisterförpackad.

Art.nr: ID1046V5 - VISITOR

Mått 450 x 15 mm
Antal 5st / förp.
Färg Röd med vit text

Art.nr: ID1046c5 - CONTRACTOR

Mått 450 x 15 mm
Antal 5st / förp.
Färg Blå med vit text

Art.nr: ID1046S5 - STAFF

Mått 450 x 15 mm
Antal 5st / förp.
Färg Svart med vit text



Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kedja och brunt läderskydd 
som skyddar kläderna. Levereras styckvis i blisterpack. 
 

Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 9

www.prod ib .se

15
Nycklar

8-10 ozOR

Kvalitéts key-bak från USA med kevlar lina och 
läderskydd som skyddar kläderna. Även utrustad 

med Hus-Key som tillåter ett stort antal nycklar att 
bäras utan att kedjan dras ut. Levereras styckvis i 

blisterpack. 

Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 1BSC-FH

Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kedja och 
nylonskydd som skyddar kläderna samt ”tystar” 
nycklarna. Levereras styckvis i blisterpack. 

Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 1BPN

Kvalitéts key-bak från USA med kevlarlina och läderskydd 
som skyddar kläderna samt ”tystar” nycklarna. Levereras 

styckvis i blisterpack.  

Virens Längd: 1200 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 481BPS-HDK

15
Nycklar

8-10 ozOR

22
Nycklar

10-13 ozOR

15
Nycklar

8-10 ozOR
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SILCA 
PROTECH

STARTA UPP DIN PROTECH
TITTA ALDRIG BAKÅT!

Är 2015 det finansiella året du tar bort stressen från 
att tillverka höga volymer av nycklar?

Skaffa dig en ProTech och du kommer aldrig titta 
bakåt. Din nyckeltillverkning kommer att ske 
automatiskt, utan närvaro, inom tillverkarens 
tollerans, 100% av gångerna - medans du lägger 
cylindrarna (för en sådan maskin har vi inte, än).

Fräser allt från enklaste cylindernyckeln till ASSA,  
EVVA, KABA, GE-GE, DORMA och mycket mer.

Silcas ProTech har valts av Sveriges mest innovativa 
och framåttänkande låssmeder på marknaden. 

Vill du ha en personlig demostration av ProTech kan 
du ringa oss på Prodib AB. 

Anslut dig till dom som väljer att aldrig mer stressa 
över nyckeltillverkning igen - Silcas ProTech Club.

Fråga oss hur.



#1
- Tummen upp för 

DET BÄSTA!

Mer tid för MIG!

PRIMA LASER IDEA

QUATTROCODE TRIAX-e.cod TRIAX QUATTRO

FUTURA399 EVOUNOCODE 399

PROTECH

ORIGINALEN



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 HAR NÄSTAN INGA KONKURRENTER. 
MEST BARA FÖLJARE....

PRODIB AB

Keyway news #3 september 2015 35
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Dressed for success.. köp dina arbetskläder av oss!
T-SHIRT
Art.nr:  99-200-S SVART, 99-200-R RÖD
Unisex t-shirt i 100% bomull i en något smalare modell. 
Finns i svart eller röd färg med tryck på vänster sida. 

Finns i storlekarna:
XS-XXXXL

PIKÈ
Art.nr: PO5-S HERR SVART, PO5-R HERR RÖD

Art.nr: PSW5-S DAM SVART, PSW5-R DAM RÖD

Så fort du tar tag i pikén känner du skillnaden eftersom den är 
gjord i en exklusivare kraftigare bomull som andas kvalitet! Luftig 

och skön med många snygga detaljer som längre rygg och vita 
inslag på både kragens in- och utsida samt på ärmarna. Färg svart 

med tryck på vänster sida. 

HERR: S-XXXL 
DAM: XS-XXXL

�
RF-360RF-360

- Rostfritt hus
- Rostfri bygel
- Rostfria innerkomponenter
Godkänt klass 3

Lämplig för agressiv miljö
- Båtar
- Bryggor
- Grindar

Det enda rostfria låset på marknaden som är tillverkat HELT i 
rostfritt stål! Extremt tåligt mot vatten, salt och korrision, det 
optimala låset för marin- och annan utomhusmiljö, klass 3 . Har 
2 st dräneringshål för fukt. 3 st nycklar per lås ingår. Levereras 
styckvis i blisterförpackning.

NEW!

Se katalog eller WEB för fullt sortiment 
av arbetskläder



Dressed for success.. köp dina arbetskläder av oss!

OPTIKA LIGHT

1/1

Problem att hitta krångliga nycklar? sluta 
oroa dig. Låt Optika light hjälpa dig. Optika 
light är en ny, lite enklare maskin än före-
gångaren Optika. Optika light fungerar helt 
utan dator, läser ”sågtandade” cylindernyck-
lar, laserskurna bilnycklar, vissa KABA nyck-
lar och tillhållarnycklar. Det tar bara några 
sekunder. Stoppa in nyckeln i maskinen och 
följ instruktionerna i displayen. 
Några knapptryckningar och du får flera 
alternativ att välja på. 

Enkel, snabb och med ett oemotståndligt 
pris. Sluta slösa bort din dyrbara tid med att 
leta efter nycklar. Köp Optika light.

Vill du veta mer om Optica Light hör av dig till 
din säljare eller ring in till oss på kontoret så 
hjälper vi dig. 016-16 80 00

För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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Se katalog eller WEB för fullt sortiment 
av arbetskläder
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CBR 2P

- Cylinderämne

MXU 1R

AB 93RAB 95 ART 1AB 85

BMB 4 CAB 2R ED 3R

FRT 7

HD 2 HD 8R

HW 15R

IBF 1
IEH 1

JS 5P KUB 2R MLM 1R

- NYA ÄMNEN FRÅN SILCA

RC 5 RC 5R
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- NYA ÄMNEN FRÅN SILCA

REN 2 REN 2R

RU 24R RU 26 RU 27 TO 41R TRS 1R

- Emty shell

NE78RS2N HU58RS8N VA2BRS2

- Transponderämne för GTI

SIP 22TE YH 35RATE ZD 24RTE

- Transponderämne 

NE 73T32

- Cylinderämne
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Öppet Hus 2015

NYHETERNA
EXTRA
SNART DAGS!
ÖPPET HUS 2015
26-27
september

BOKA IN DET REDAN NU!
NYA KURSER
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Öppet Hus 2015

SNART DAGS!
ÖPPET HUS 2015

NYA KURSER • Just nu pågår förberedelserna inför Öppet Hus 2015 för fullt men vi skulle 
behöva veta hur många vi blir, hoppas att du kan hjälpa oss med det.

Vi kommer ............. st på LÖRDAGEN Företag / Kundnummer ..........................................  
 

Vi kommer  ............. st på SÖNDAGEN Stad  .......................................................

NÄR? VILKEN KURS? hur 
många?

Lörd 26/9 kl. 09.30 Manuella Nyckelmaskiner
- FRÅN GRUNDEN

Lörd 26/9 kl. 10.00 Manuella Nyckelmaskiner 
- FORTSÄTTNING

Sönd 27/9 kl. 12.30 Manuella Nyckelmaskiner
- FRÅN GRUNDEN

Sönd 27/9 kl. 13.00 Manuella Nyckelmaskiner 
- FORTSÄTTNING

1.

NÄR? VILKEN KURS? hur 
många?

Lörd 26/9 kl. 09.30 Dagens & Framtidens nycklar
- FRÅN GRUNDEN

Lörd 26/9 kl. 10.00 Dagens & Framtidens nycklar
- FORTSÄTTNING

Lörd 26/9 kl. 13.00 Dagens & Framtidens nycklar
- FRÅN GRUNDEN

Lörd 26/9 kl. 13.30 Dagens & Framtidens nycklar
- FORTSÄTTNING

Sönd 27/9 kl. 10.30 Dagens & Framtidens nycklar
- FRÅN GRUNDEN

Sönd 27/9 kl. 11.00 Dagens & Framtidens nycklar
- FORTSÄTTNING

2.

NÄR? VILKEN KURS? hur 
många?

Lörd 26/9 kl. 09.30 Den Digitale Låssmeden

Lörd 26/9 kl. 13.00 Den Digitale Låssmeden

Sönd 27/9 kl. 10.30 Den Digitale Låssmeden

3.

NÄR? VILKEN KURS? hur 
många?

Lörd 26/9 kl. 11.00 Nyckelletning
- FRÅN GRUNDEN

Lörd 26/9 kl. 11.30 Nyckelletning
- FORTSÄTTNING

Lörd 26/9 kl. 15.00 Nyckelletning
- FRÅN GRUNDEN

Lörd 26/9 kl. 15.30 Nyckelletning 
- FORTSÄTTNING

Sönd 27/9 kl. 12.30 Nyckelletning
- FRÅN GRUNDEN

Sönd 27/9 kl. 13.00 Nyckelletning
- FORTSÄTTNING

4.NÄR? VILKEN KURS? hur 
många?

Lörd 26/9 kl. 09.30 Avancerad Diagnostik
- Bilnyckelprogrammering

Lörd 26/9 kl. 12.00 Avancerad Diagnostik
- Bilnyckelprogrammering

Lörd 26/9 kl. 15.00 Avancerad Diagnostik
- Bilnyckelprogrammering

Sönd 27/9 kl. 10.30 Avancerad Diagnostik
- Bilnyckelprogrammering

5. NÄR? VILKEN KURS? hur 
många?

Lörd 26/9 kl. 11.00 Silca Key Program
- AVANCERAD

Lörd 26/9 kl. 15.00 Silca Key Program
- AVANCERAD

Sönd 27/9 kl. 12.30 Silca Key Program
- AVANCERAD

6.

Anmälan till kurser - Öppet Hus 2015, 26 & 27/9



prodibkundköp

KABA ESKILSTUNA KÖPER UNOCODE 399PLUS

Då det var dags att pensionera den Unocode 399 med magasin som 
länge tjänstgrort hos KABA i Eskilstuna föll sig valet på nya Unocode 
399PLUS. I princip en “vanlig” 399 EVO men bättre rustad för större 
volymer av nycklar. Den har ett magasin som blandar komponenter från 
399:s magasin och den beprövade äldre typen av magasin från Classic. 
KABAs maskin är även utrustad med spånsug och så kallad 
FIFO-sortering; First in, First out. 

Operatören Siv och chef Jesper var  glada över nyförvärvet och 
produktionen var redan igång när Prodib lämnade lokalerna.

Security Tech Germany

ABUS - The good feeling of security

Den nya versionen av ABUS Rock 83/45 finns nu tillgänglig som ett komplett lås med 
färdigmonterad snowman cylinder i HH-profil. Levereras blisterförpackad, 2 st nycklar per lås ingår.

Kompletta 83/45 lås

Art nr: 83WP-IB53/C
Rostfritt lås med väderskydd

Klass 1

Art nr: 83/45S-2SB
Snowman

Klass 2



Kvalitéts key-bak från USA med kedja och läderskydd som skyddar kläderna. 
Även utrustad med Hus-Key som tillåter ett stort antal nycklar att bäras utan 
att kedjan dras ut. Levereras styckvis i blisterpack.

Längd 600 mm
Diameter 52 mm

Art nr. 1BSC-FH

www.prod ib .se

15
Nycklar

8-10 ozOR

Kvalitéts key-bak från USA med kevlarlina . Spinnerfunktion, dvs 
den följer med nyckelns riktning. Har ett kraftigt clips för bältet.

Levereras styckvis i blisterpack.

Längd 1200 mm
Diameter 52 mm 

Art nr. 484 B-HD22
Nycklar

13-15ozOR

Specialmaskin
- FUTURA ONE -

Datastyrd nyckelfräsmaskin som styrs med det inbyggda 
programmet vilket hanteras på den smidiga 10” touchskärmen. 
Liten och smidig maskin som kan dekoda och fräsa på kod 
toppskurna nycklar tex. laserskurna bilnycklar och Kaba, mm.

- Världens bästa nyckelmaskiner!

Specialmaskin
- FUTURA -

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

dernycklar på kod och kopia.

NEW! NEW!

CODE CODE



44 Keyway news #3 september 2015

ARTKEY ASS52R-HI

I samarbete med Låsfixarna i Kiruna
finns nu acceptansnyckel att köpa. 
Var med och stötta fajten för frihet!

SILCA Air4 
Startkit

Fjärrkontroller för 
grindar och portar

Startpaket som innehåller allt du behöver för att kunna sälja Air4 fjärrkontroller. I paketet ingår: 1 st 
display i plexiglas med en fjärrkontroll, en underläggsmatta till disken, 1 st plansch 30x45 mm, 1 st easy 
scan, 9 st fjärrkontroller av Air4 ”F”, 3 st av varje färg vit/röd, vit/grå och svart/vit, 9 st fjärrkontroller ”V”, 
3 st av varje färg vit/röd, vit/grå och svart/vit och 6 st fjärrkontroller Air4 ”Q”, 2 st av varje färg vit/röd, 
vit/grå och svart/vit. Art.nr: D744417ZB

NEW!



Art.nr: 
PRO0124
Stålringar 35mm 
5-pack

Pris netto: 15,50:-

 -Se hela sortimentet på 
www.prodib.se

   Heltäckande Butikslösning från PRODIB AB

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.
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Kvalitéts key-bak från USA med kevlarlina. Spinnerfunktion, 
dvs den föjler med nyckelns riktning. Har ett kraftigt clips för bältet. 
Levereras i styckvis i blisterpack.

Längd 900 mm
Diameter 42 mm

Art nr. 6

www.prod ib .se

10
Nycklar

6 ozOR

Kvalitéts key-bak från USA med kevlarvire. 
Kraftig karbinhake. Levereras styckvis i blisterpack.

Längd 900 mm
Diameter 42 mm

Art nr. 6C
10
Nycklar

6 ozOR

NYCKELBAND I 5-PACK

Nyckelband med tryck i stark nylon och med säkerhetsfäste. Har en enkel hake i metall. 
Levereras i 5-pack blisterförpackad.

Art.nr: ID1046V5 - VISITOR

Mått 450 x 15 mm
Antal 5st / förp.
Färg Röd med vit text

Art.nr: ID1046c5 - CONTRACTOR

Mått 450 x 15 mm
Antal 5st / förp.
Färg Blå med vit text

Art.nr: ID1046S5 - STAFF

Mått 450 x 15 mm
Antal 5st / förp.
Färg Svart med vit text
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BILDNÖTEN
ling Tävling Tävling Tävling Tävling Tävling Tävling Tävling Tävling

- Gissa vilken av våra 
produkter som bilden 
visar, och vinn hemligt 
pris!

- Vi drar 5 st vinnare i 
varje nummer! Se till 
att skicka in ditt svar så 
snart du kan!

Det som syns på bilden är en del 
av en produkt du hittar i denna 
tidning. 

Jag som gissar heter:

Företag:

Jag tror att det är följande produkt: På sidan:

Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02 Eskilstuna eller faxa 016-14 55 90

BILDNÖTEN

5Keyway news #3 maj 2012

Grafitpulver för smörjning 
av lås etc. 
Levereras styckvis eller på 
säljande rack om 12 st.
 
Art.nr: ANTI GRIP

GRAFITPULVER



www.prod ib .se
JAGUAR1 JAGUAR2 JAGUAR3

�

Klass 3 & 4Klass 3 & 4

Låskätting i Klass 3 & 4 med slitstakt 
nylonhölje, både med och utan löpögla.

16631 - Klass 3 Längd: 1,05 m

09746 - Klass 3 Längd: 1,6 m

09745 - Klass 3 LÖPÖGLA Längd: 1,5 m

09747 - Klass 3 LÖPÖGLA Längd: 2,5 m

16050 - Klass 4 Längd: 1,05 m

16157 - Klass 4 LÖPÖGLA Längd: 2,5 m

TDB002 Transponder Tester 

Transponder Tester

Hjälpmedlet för att kontrollera 
transpondernyckeln.

Med TDB002 får Du via en 
enda knapptryckning veta om 
nyckeln innehåller en 
fungerande transponder. 

Du får även veta om 
transpondern ger respons och 
på vilken frekvens den 
kommunicerar. 

Det elektroniska verktyget är 
mycket enkelt att hantera och 
är smidigt till formatet.

- Handemaljerade 

- I äkta skinn 

- Över 145 st OLIKA  
   märken 
- 65 x 35 mm
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- MVP Programmera nycklar i bilen

Programmering av bilnycklar i bilen

Om man vill gå ett steg längre än att bara kopiera bilnycklar så kommer vi till Advanced Diagnostics maskin MVP. Den kan 
kort beskrivas som en multimaskin som fungerar på de flesta nyare bilar för att lägga till transpondernycklar och fjärrkontroller.
Den här maskinen kräver att användaren är lite mer insatt än om man endast tänker kopiera bilnycklar, men den är fortfarande 
enkel att använda med tydliga menyer och beskrivningar hur man ska gå till väga, både i pappersform och via internet.
Det finns otroligt många användare jorden runt, och genom en gigantisk kunskapsbas i form av forum på Advanced 
Diagnostics hemsida kan man ta del av tips och tricks.

Originalnycklar med -och utan fjärrkontroll

Prodib lagerför idag ett stort antal originalämnen för i princip hela Sveriges bilpark, ca 300 st olika till de vanligaste förekom-
mande bilmodellerna.
Det finns många sätt att hjälpa kunderna med hjälp av dessa exempelvis renovering av en befintlig nyckel bara genom att 
flytta elektronik eller transponder. I vissa fall kan ni lägga i vår nyaste transponder GTI i ett originalgrepp, klona den och sedan 
lägga till fjärrkontrollen med hjälp av en manuell procedur i bilen.

   

- Väkommen att göra en bra affär!

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

   Intresserad? Kontakta oss för en personlig offert!                 



Art.nr: STÄLL 48
Snyggt och praktiskt trådställ i lackad 
metall. Kan även hängas upp på väggen.  
Levereras med bakstycke. 
(Ämnen ingår ej.) 

Perfekt till ARTKEYSPerfekt till ARTKEYS

TR 4-A04-S

ARTKEYS i TR 4 - minsta antal 10 st / sort
Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

TR 4-A05-S TR 4-A06-S TR 4-A07-S TR 4-A08-S TR 4-A09-S TR 4-C02-S TR 4-C03-S

TR 4-C04-S TR 4-C06-S TR 4-C07-S TR 4-C08-S TR 4-C09-S TR 4-C10-S TR 4-C11-S TR 4-M02-S

TR 4-M01-S TR 4-M03-S TR 4-R02-S TR 4-F17-S TR 4-218-S TR 4-219-S TR 4V-3ZEB-S TR 4-194-S

TR 4-300-S TR 4-321-S TR 4-320-S TR 4-322-S TR 4-292-S TR 4-293-S TR 4-294-S TR 4-FL-S
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Du vet väl att du kan beställa ARTKEYS i TR 4 profil av 
oss! Minsta antal är 10 st / sort.

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

TR 4-S2-S TR 4-S3-S TR 4-4-S TR 4-S6-S TR 4-S7-S TR 4-S8-S TR 4-S9-S TR 4-S10-S

TR 4-S18-S TR 4-2020-S TR 4-2120-S TR 4-2220-S TR 4-2320-S TR 4-2420-S TR 4-2520-S TR 4-2620-S

TR 4-2820-S TR 4-2920-STR 4-2720-S

TR 4-3520-S TR 4-3620-S TR 4-3720-S

TR 4-3020-S TR 4-3120-S TR 4-3220-S TR 4-3320-S TR 4-3420-S

- Köp minst 30 st TR 4 SIMPSON ämnen så 
får du med ett SIMPSON skylt kit!

- Köp minst 30 st TR 4 SIMPSON ämnen så 
får du med ett SIMPSON skylt kit!

* Så länge lagret räcker - Först till kvarn gäller!
51Keyway news #3 september 2015



SILCA FLIPKEY
TRANSPONDERHUVUD

FLIP-KEY HEAD KIT
Art.nr: CFHP-TA

Kompakt och snygg design, passar med 

Silcas GTI transponder. Tillsammans med 
ett brett sortiment av ämnesblad kan du nu 
kopiera en stor del av marknadens bilnyck-
lar med denna fantastiska flipnyckel.

Flip-Key Head Kit
1. Plasthuvud med flip-mekanism

2. Utbytbart plastlock i svart & röd

3. Transponderadapter

4. Sprintar för ämnesblad

2/1
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Security Tech Germany

Kombinationslås

145/30C
Finns i färgerna
Blå, grön, röd, lila, gul, orange

145/40C
Finns i färgerna
Blå, grön, röd, lila, gul, orange

145/20C
Finns i färgerna
Blå, grön, röd, lila, gul, orange



ID5AC10 NYCKELBRICKA
 
Kraftig nyckelbricka i plast med 17 mm stålring Kan skrivas på båda 
sidor och öppnas utan att tas av från nyckelringen, skrivyta 37 x 20 
mm. Levereras i påse om 10 st brickor i osorterade färger.

Brick storlek 55 x 30 mm
Skrivyta 37 x 20 mm
Antal 10 st
Färg Blandade

se hela sortimentet på www.prodib.se

Art.Nr: 201B-48W
Nyckel-jojo med wire

Ø 50 mm
Längd: 1200 mm

Saturnus

Art.Nr: 203B-34W
Nyckel-jojo med wire
Ø 42 mm
Längd: 1000 mm

Nyckel-jojoPrisvärd!

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. 

* 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 sidmill, 
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



NYHET!
Art.nr: B835ST

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 säkerhets-
klammer.

Saftey Redbox
Art.nr: P 603

Säkerhetsskydd 
för tryckluftanslut-
ning. För de mest 
vanligaste trycklufts-
kopplingarna med 
19/32” i utvändiga 
mått. Tar ett lås med 
bygeltjocklek 6 mm 
och ett med 7 mm 
per anslutning.

Tryckluftsskydd

Art.nr: P606

Säkerhetsskydd för 
gasflaskor, inklusive 
varningsstickers. Till 
ett hänglås på upp 
till 9 mm bygel-
tjocklek.

Gasflaskeskydd

Art.nr: V423 small
Art.nr: V426 large

Säkerhetsskydd för 
kulventil på svåråt-
komliga rör. Finns i 
två olika storlekar, 
small 0,25”-1” och 
large 1,25”-3”.

Kulventilskydd

Art.nr: V442 small
Art.nr: V448 large

Säkerhetsskydd för 
kulventil. Finns i två 
olika storlekar, small 
½” och large 8”. Tar 
upp till 6 st hänglås.

Kulventilskydd

Art.nr: C503 1000 mm
Art.nr: C506 2000 mm
Art.nr: C509 3000 mm
Art.nr: C515 5000 mm

Säkerhetsklammer 
med wire. Wiren är 
utbytbar och har en 
längd på 1-5 m. Efter-
dragning av wiren är 
möjlig även vid låst 
tillstånd. 

Wireklammer

Art.nr: V303  1”-2,5”
Art.nr: V305  2,5”-5”
Art.nr: V307  5”-6,5”
Art.nr: V310  6,5”-10”
Art.nr: V313  10”-13”

Säkerhetsskydd för 
ventil, inklusive var-
ningsstickers. Finns 
i fem olika storlekar, 
från 1” till 13”. 

Ventilskydd

Art.nr: E201

Säkerhetsskydd för 
enpoliga brytare. 
Lättanvänd tack vare 
skruvfunktionen, för 
en säker fixering. För 
ett hänglås.

Brytarskydd

Art.nr: C553 1000 mm
Art.nr: C556 2000 mm
Art.nr: C559 3000 mm
Art.nr: C565 5000 mm

Säkerhetsklammer 
med ögleförsedd wire. 
Tar upp till 6 st häng-
lås. Wiren är utbytbar 
och har en längd på 
1-5 m. 

Wireklammer

Art.nr: P110 110V
Art.nr: P550 
220V-550V

Säkerhetsskydd för 
stickkontakter, inklu-
sive varningsstickers 
på flera språk. Tar upp 
till 4 st hänglås.

Kontaktsskydd

Art.nr: H751 small
Art.nr: H752 large

Säkerhetsklam-
mer i två storlekar 
i aluminium. Tar 
upp till 6 st hänglås. 
Idealisk när mer än 
ett hänglås måste 
användas.

Klammer

Art.nr: 802 RÖD

Säkerhetsklammer 
large med spärr.

Art.nr: H771

Säkerhetsklammer i 
plast för upp till 6 st 
hänglås. 

Klammer

Klammer i plast

Art.nr: 701 RÖD 
Art.nr: 701 GUL

Art.nr: H711 -
med överlappande 
flikar

Säkerhetsklammer 
small.

Klammer

Art.nr: E202

Säkerhetsskydd för 
flerpoliga brytare. 
Lättanvänd tack vare 
skruvfunktionen, för 
en säker fixering. För 
två hänglås.

Brytarskydd

Art.nr: 74/40HB75YE -
med hög bygel

Art.nr: 74/40ORANG 

Vinylinkapslad 
säkerhetslås för Abus 
säkerhetsklammer. 
Nyckeln kan endast 
tas ur i stängt läge. 1 
st nyckel medföljer.

Passande lås

Nyckel-jojo



Klass 2 med hölje 1,05 m
Artnr: 09721
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

�

Oklassad med hölje, 1,5 m
Artnr: 09722
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad  i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 

Klass 2 med hölje 2,5 m med löpögla
Artnr: 09723
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 2,5 m löpögla
Artnr: 09744
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,05 m
Artnr: 16631
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,5 m löpögla
Artnr: 09745
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.
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ABUS - The good feeling of security

MC LÅS SLEDGE 77
Bromsskivelås med högt skydd mot yttre 
påverkan av låset såsom dyrkning, slag, 

  borrning, uppklippning samt mot väder och vind. 
Går även att beställa en hållare till låset.

2 st nycklar ingår, varav en st med lampa.
Godkänt av SSF.

www.prod ib .se

Nålfil som passar bra 
för tillhållarämnen. 
Levereras styckvis.

Art.nr: 126 840
143 x 12,5 x 1,2 mm

Art.nr: 240 1110
160 x 5,5 x 1,1 mm

Flytande nyckelhållare i kork

art.no: 1241 art.no: 1246 art.no: 1242 art.no: EK1254

www.prod ib .se

Märkstansar av bästa stålkvalitet. Tillverkade enligt kvalitets-
standarden BS5750/ISO9002 och av kvalitetskontrollerat 
verktygskromstål från Sheffield. 
Härdade enligt exakta värden för lång livslängd och högsta 
säkerhet. 
Tillhandahålls i ett omfattande antal storlekar. 
Standard- eller specialgraverade stansar för manuell eller 
maskinell märkning.

PTY Märksats



Marvik AS er totalleverandør av 
sikkerhetsprodukter i Rogaland. 

Marvik er ingen ny Silca kunde. 
Tvert i mot er de vel den butik-
ken som har kjøpt flest Silca 
maskiner gjennom tidene i 
Norge.

Som dere ser på bilde av 
maskinrommet er de godt 
forsynt med Silca.

Når ProTech`n kom på markedet 
i 2012 var det naturlig å presen-
tere denne for Marvik som en av 
de første i Norge. 

De så med en gang at denne 
maskinen måtte være til stor 
hjelp for produksjon og 
etterlevering av bedriftens 
mange låsesystemer. 

Etter at Marvik flyttet inn i 1300 
kvm. nye lokaler våren 2014 
begynte de for alvor å tenke 
investering. Plass til maskinen 
var avsatt og prosessen var i 
gang.

Norge

Marvik AS kjøper 
ProTech Plus

Det var når Meibel og Børge 
Marvik meldte seg på Åpent 
Hus i Eskilstuna 2014 vi skjønte 
at vi sammen måtte få til et salg. 
Salg ble det og maskinen ble 
levert i mai 2015. 
Både Prodib og TrioVing var 
representert ved levering, 
installasjon og opplæring. 
Strålende fornøyd var også 
Wenche og Iren med den nye 
maskinen.
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Norge

Marvik AS kjøper 
ProTech Plus

I løpet av dag 2 med opplæring 
ble det også kjørt ca. 600 stk. 
systemnøkler for levering til 
kunder.

Vi takker igjen for salget og 
ønsker Marvik AS lykke til med 
ProTech`n
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Krister Vieweg, Harald Gimseng 
og Robin Lynum.
Besøk:

- Byggmakker Verdal
- P.A. Elektro
- Jernia Steinkjer
- Lås & Sikring, Steinkjer og   
   Namsos
- Lås & Montørservice
- Robert Sko & Nøkkelservice
- Trondos v/Coop Obs! City Lade
- Certego avd. Trondheim
- Jernia Eggen
- Systemsikring AS
- MøreBeslag, Kristiansund
- Norsk Låsservice, Kristiansund
- Coop Extra Bygg Kristiansund
- Låsteknikk Molde
- Norsk Låsservice, Molde
- MøreBeslag, Ålesund
- Låsservice Ålesund
- MøreBeslag, Ulsteinvik

Vi startet mandags morgen i 
Verdal hos Byggmakker, jobbet 
oss videre opp til Steinkjer, før vi 
satte kursen sørover hvor vi var 
innom blant annet Trondheim, 
Molde, Ålesund og helt sør som 
Ulsteinvik i Møre og Romsdal. 
Vi ble godt mottatt hos hver 
og en, og Krister kjørte på med 

opplæring og presentering av 
nye maskiner og annet tilbehør 
til stor begeistring.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krister presenterer Silca Futura
Vi ble også med inn i butikken der vi fikk en rask gjennomgang på 
hva de forskjellige butikkene/låsesmedene hadde av maskiner og 
tilbehør. Og sammen med oss ”gutta i bussen”, tok vi en rask service 
på det de hadde stående. Krister hadde flere tips også her om hvor-
dan de kunne vedlikeholde og bruke maskinene sine på best mulig 
måte. 

Her ser vi Krister holde tordentale til gutta 
hos MøreBeslag i Ulsteinvik.

 

Norge

Silca Roadshow 2015

Norge

Silca Roadshow 2015

Denne dama bygger system hos MøreBeslag i 
Ålesund(?) Etter å ha lagt bak oss ca 600km og 18 
kundebesøk, kjørte vi hver vår vei fra Ulsteinvik, 
der Krister kjørte direkte til Ski og Robin hjem til 
Trondheim.
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Avd. Låsesmed Avd. Grossist
Selgere i TrioVing

Odd-Harald Danielsen Jan Petter Nordstrand Harald Gimseng

Jonny Jensen Andre Hulthin Kjetil Byman

Thomas Myrhaug

Torodd Folkøy Børre Larsen Freddy Eriksen

Stig Gjerde Robin Lynum Kerim Saidi

Jan Erik Borge

Silca i Norge representeras av ett 
14 man starkt järngäng på TrioVing
Har du några frågor kontakta alltid 
din säljare.

62 Keyway news #3 september 2015



63Keyway news #3 maj 2011
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TEAM           NORWAY



B Eskilstuna 7
Porto
betalt

P9

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

- Vi har det du behöver

Kom på Prodib 

Öppet Hus!
26-27 september  

 
- Se alla nyheter

- Gå gratis kurser
- Möt leverantörer och diskutera

- Möt dina Prodib kontakter på hemmaplan
- Ät & drick gott
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