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Jag äger en gammal bil som jag haft länge
som jag tycker mycket om och är rädd om,
jag brukar serva den i Stockholm och sist
jag var dit så var det busväder och bilen var
rejält smutsig när jag lämnade in den.

news

När jag skall hämta bilen några dagar
senare står den under tak nyservad och
blank, nytvättad både in och utvändigt,
och vad bra det kändes.
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Hej på er!
2012 har börjat och i år är det 30 år sedan
jag startade Prodib.
I april 82 fick jag lokalen, renoverade och
monterade upp hyllor och möbler, sedan
öppnade vi första vardagen i augusti.
Hyllorna betalade jag 11.000:- för och det
var en jättesumma för mej på den tiden,
möblerna var begagnade från en firma i
Stockholm som köpt nya så dom var inte
så dyra.
30 år är både en lång och kort tid och det
har gått fort.
Intressant är att vi fortfarande jobbar
med 90% samma kundföretag och
leverantörsföretag som i mitten på 80 talet,
vilket betyder att bägge parter är rimligt
nöjda.
Konceptet, att försöka vara ett
kvalitetsföretag, ja det fungerar
fortfarande.
Har vi två varor att välja på för samma
ändamål, ja då väljer vi alltid den bättre,
även om den kan vara lite dyrare.

Att skicka varor fort, ha många servicekillar
som kan hjälpa dig och jobba mycket med
marknadsföring, ja det är samma koncept
som vi en gång bestämde.

Jag har själv upplevt det, och när man
upplever det ja då känns det så där extra
bra.
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Det är så jag vill att det skall kännas att
göra affärer med oss.
Vi lyckas inte alltid, men vi strävar alltid
efter det här målet och så länge vi gör det
så är vi i vart fall på rätt väg.
PROTECH
Den nya supermaskinen från Silca har rönt
stort intresse och vi kommer att ordna
demonstrationsdagar inom kort för att alla
som vill se den ”live” skall kunna komma
och få en riktig demonstration.
KUNDKÖP
I det här numret visar vi kundköp av
både nya och begagnade maskiner, vi
presenterar 2 medarbetare så du lär känna
dem lite närmre och service avdelningen
har gett dig en snabblista på populära kort
till UNOCODE.
ASSA d-12 och ASSA DP
På dessa får vi många frågor och vi har
många lika lösningar för både små och
stora maskiner, slå oss en signal så skall
vi berätta hur vi kan hjälpa dig med den
lösning som passar dig bäst.
ART KEYS
Vi har fått många nya artkeys och dem
presenterar vi i tidningen med bild.

Ett pris glömmer man, men dålig kvalitet ja
det kan man minnas en livstid.

Bra service och bra kvalitet det upplever
jag är en bristvara på många ställen i vår
vardag, men det finns vissa som skiljer sig ,
och jag vill att vi skall vara bland dom.



Visst fattar jag rent intellektuellt att
någonstans på räkningen fanns också
tvätten, men det var inte det som var
grejen, det var känslan , känslan av att
någon annan brydde sig lika mycket om
den här bilen som jag.

Ha det så bra tills vi hörs nästa gång
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prodibkundköp
LÅSSERVICE I MÄLARDALEN
KÖPER RED REKORD D-12
Maskinen som klarar av att fräsa d12 nyklar. Levereras med specialback för d-12,
samt standardsida A & B. Vi gratulerar till
ett utmärkt maskinköp!

Låsservice i M

älardalen

BRAVO D-12 TILL
LÅSSMEDJAN PÅ NÄSET
Maskinen som klarar av att fräsa d12
-nyklar. Levereras med specialback för d-12,
samt standardsida A & B. Vi gratulerar till
ett utmärkt maskinköp!

Bravo D-12

DETECTA LÅS & LARM KÖPER
UNOCODE 399 EVO
Med Unocode 399 EVO har nu Detecta lås & larm det allra bästa Silca kan erbjuda när det
kommer till elektroniska cylindermaskiner. Vi gratulerar Detecta till ett bra maskinköp!
Unocode 399

EVO

OLYMPIC SCANDINAVIA
Nyckelmaskin för tillhållar och
kassaskåpsnycklar. Klarar även att
tillverka pump-nycklar. Hårdmetallfräs
(diamantfräs) och fjädrande sökarspets
som standard för att öka livslängden.
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Teknisk information
Fräs
Mått

D726511B
Bredd 490 mm
Djup 320 mm
Höjd 250 mm

Vikt

26 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

prodibkundköp
RED REKORD AY TILL
SWESAFE AB SCIENCE PARK
Swesafe AB Science Park satsar på rött.
Den röda Rekorden (Red Rekord AY) är
en mycket stabil och framför allt lättkörd
manuell maskin som blivit en riktig
storsäljare! Gör som Swesafe, satsa dina
pengar på rött!

Swesafe AB Sc
ien

ce Park

KRISTIANS SKO &
NYCKELSERVICE KÖPER
BRAVO PROFESSIONAL 2
En genuin maskin för cylinder och bilämnen som alltid ger perfekt resultat. Så kan
man beskriva Silcas Bravo Professional.
Med sina fyrsidiga backar och patenterade
friktionslås har den förbättrats rejält mot
sin föregångare.

l2

na
Bravo Professio

OLYMPIC & RED REKORD TILL LÅSPROFILEN I NÄRKE
Denna manuella maskin har som främsta uppgift att kopiera tillhållare- och
kassaskåpsnycklar av högsta kvalitet. Låsprofilen i Närkes kunder lär inte bli besvikna!
c
OlympiABUS
The good feeling of security

TARGA 2000

2/1

Teknisk information
Fräs
Mått

80x1.25 SU
Bredd 345 mm
Djup 550 mm
Höjd 330mm

Vikt

16,5 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

Robust och pålitlig nyckelmaskin för
tillhållar och kassaskåpsnycklar, utrustad
med fjädrande sökarspets och vändbara
backar. Modern Silca design, byggd på en
bas av gjutjärn. Bara att packa upp och
köra igång.
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TECHNICA STD

Tålig, säker, robust, kraftig,
ja listan kan göras lång på ord
som beskriver denna nyckelmaskin. Under den kraftiga
halogenbelysningen fräser du
tillhållar och kassaskåpsnycklar
snabbt! Fjädrande vagga och
sökarspets gör fräsningen
enklare och bekvämare.

Vanliga Slitdelar:

Art. nr: D700079ZB
Fräs STD 1.5 mm

Silca Technica Std
Cylindermaskin
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Art. nr: D925102ZR
Krats Kolfiber Ø 80 mm

prodibkundköp
RED REKORD AY TILL
SWESAFE I ENKÖPING
Red Rekord ABLOY. En manuell maskin
för tillverkning av Abloynycklar efter kod.
Red Rekord AY har som synes samma
grund som den vanliga Red Rekord (som
används till dubbel och enkelskurna
cylindernycklar). Samma goda kvalitet
känns också igen. Red Rekord AY är ett
perfekt alternativ för dig som tillverkar
Abloynycklar efter kod och eftersträvar
högsta kvalitet. Vi säger grattis till Swesafe!
Red Rekord AY

SÄKERHETSCENTER KÖPER
MAKER 2000
Maskinen som märker dina nycklar av bara
farten. Marker har sedan den togs i bruk för
ett antal år sedan vuxit och blivit en otroligt
populär märkmaskin. Med tillhörande
program är Marker väldigt kraftfull. Vi på
Prodib gratulerar Säkerhetscenter till ett
mycket bra köp!

Marker 2000

RW4 PLUS TILL SALA SKOMAKERI
Maskinen som kopierar alla fast transpondertyper, Texas transpondrar, vissa typer av
Philips Crypto generation 1 och 2. ID46-lösning inbakad i maskinen. Kopiering och
avläsning av transpondrar är förvånandsvärt snabb. Grattis Sala skomakeri!.
RW4 Plus

MATRIX SX
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Teknisk information
Fräs
Mått

D701079ZB
Bredd 350, djup
400 mm, höjd 470 mm

Vikt

21,5 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

Toppfräsmaskin i högsta kvalitet!
Presenteras i 3 olika utrustningsalternativ
S, SX & SLX välj efter just ditt behov.
Alla maskiner har elektronisk kalibrering,
verktygslåda, lampa och mikrometerjusterbar sökare som standard.

Keyway news #1 januari 2012



prodibkundköp
FAST COPY TILL HASSE & CO
PÅ SKOMAKARNA SÖDER
Transpondermaskinen som kopierar alla
Texas med Fix & Krypto kod transponders,
och alla transponders med Fix kod.
Vi gratulerar Skomakarna söder till ett bra
val av maskin!.

Fast Copy

RED REKORD D-12
TILL STAFFAN PÅ
SKOVERKSTADEN I PITEÅ
Maskinen som klarar av att fräsa d12 -nyklar.
Levereras med specialback för d-12, samt
standardsida A & B. Vi gratulerar Skoverkstaden
till ett utmärkt maskinköp!.

Red Rekord D-

12

GEBROS C/O SKO & NYCKELSERVICE HB KÖPER DELTA MC
Maskinen som klarar de flesta cylinder och bilnycklar. Utrustad med fyrsidig back.
Vi gratulerar Gebros c/o sko & nyckelservice till ett utmäkt val av maskin!.

Delta MC

BRAVO PROFESSIONAL
Nyckelmaskin för proffsen.
Halvautomatisk nyckelmaskin
för cylinder och bilnycklar.
Med justerbar sökare, säkerhetsspärr
på vaggan och vändbara backar
- bara några av Professionals fördelar.
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Teknisk information
Fräs
Mått

D700875ZB
Bredd 400 mm
Djup 520 mm
Höjd 400 mm

Vikt

21,5 kg

För mer info gå in på www.prodib.se
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OPTIKA LIGHT
Problem att hitta krångliga nycklar? sluta
oroa dig. Låt Optika light hjälpa dig. Optika
light är en ny, lite enklare maskin än föregångaren Optika. Optika light fungerar helt
utan dator, läser ”sågtandade” cylindernycklar, laserskurna bilnycklar, vissa KABA nycklar 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

Silca Optika Light
Nyckelidentifieringsmaskin

Keyway news #1 januari 2012



Wood Working Tools

C.I FALL
SWEDEN - SINCE 1894

STÄMJÄRN

Stämjärn i högsta kvalitet
Finns i fem olika storlekar
Art nr: 127.10
Stämjärn 10 mm

prodibkundköp
ALL ROUND LÅSSERVICE AB
KÖPER BRAVO W-MAX 2
All Round Låsservice har köpt en Bravo WMax 2. Bravo W-Max 2 är en halvautomatisk
nyckelmaskin för cylinder och bilämnen.
Den är utrustad med en motor som går med
dubbel hastighet samt en hårdmetallfräs.
Dessutom är W-Max 2 utrustad med fyrsidiga
backar och patenterade friktionslås. Även
handtagen är förbättrade för ett skönare
grepp. Gör som All Round Låsservice och
köp Bravo W-Max 2.

UNOCODE CLASSIC TILL
HISSINGEN SNABBSERVICE

Art nr: 127.12
Stämjärn 12 mm

Unocode Clas

sic

Art nr: 127.16
Stämjärn 16 mm

Art nr: 127.20
Stämjärn 20 mm

2
Bravo W-Max

Företaget Hissingen Snabbservice fyndade
verkligen när de hittade en mycket fin
begagnad Unocode Classic hos Prodib.
Samtliga våra begagnade maskiner som
är ute för försäljning gås noggrant igenom
av vår serviceavdelning och vi lämnar
allt som oftast en garantitid på dessa
maskiner – allt för att du ska vara säker
på att det är en duglig maskin du köper.

FEKA PARTNER SOLLEFTEÅ
KÖPER UNOCODE CLASSIC
& OPTIKA
Fyndade bland våra begagnade maskiner
och köpte en Unocode classic. Vi gratulerar
Feka Partner till ett bra köp!.

Unocode Clas

sic

Art nr: 127.25
Stämjärn 25 mm

UNOCODE 399 EVO TILL
LÅSFIXARNA I KIRUNA AB
Låsfixarna har rustat inför framtiden och
ASSA d-12. Tack vare köpet av en Unocode
399 EVO har man nu en Silcamaskin i
världsklass som uppfyller alla behov som
behövs för att möta ASSA d-12.

Fler verktyg från C.I FALL hittar
du i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se
10 Keyway news #3 september 2011

Unocode 399

EVO

prodibkundköp

VI HAR KÖPT
DELTA MULTICOPY
SPECIALMASKIN
• LÅSPROFILEN I NÄRKE AB
• SVENSK LARMTEKNIK

Delta 2000 M

C

• ROLANDS SKO &
NYCKELSERVICE
Den lilla “problemlösaren“ - Nyckelmaskinen som kopierar ABUS granit,
Ford, Chubb, Anchor och Abloy m.m. En favorit bland nyckeltillverkare
världen över.

RED REKORD

1/2

Teknisk information
Fräs
Mått

D700875ZB
Bredd 330 mm
Djup 430 mm
Höjd 270 mm

Vikt

19 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

Varför inte satsa på denna halvautomatiska nyckelmaskin i proffsklass.
Fräser cylinder och bilämnen, utrustad
med fyrsidiga backar, ergonomisk ny
design och dessutom säkerhetsspärr på
vaggan.

Keyway news #1 januari 2012
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I detta nummer av Keyway News är det vår säljare
Gustav Holmberg som utsätts för frågor.
Arbetsuppgift på Prodib?
Säljare på region mitt.

Familj?

Hur länge har du jobbat på Prodib?
10 år

Sport?

Vad är det bästa med Prodib?
Härliga medarbetare!
Vad tycker du är mest intressant på
jobbet just nu?
Min nya säljarkollega Jimmy som just börjat
att jobba hos oss.

Bor?

På Kjulaås Blacksta Villa/Gård 1 mil utanför
Eskilstuna

Gift med Frida och har två döttrar Elina 5,
och Tilde 2
Åker gärna skidor på vintern och ut med
segelbåten på sommaren.

TV?

Tittar jag sällan på. Det finns så mycket
annat roligt att göra.

Musik?

Spelar jag helst tillsammans med andra
med gitarren hängandes över axeln

Vilken film såg du senast?
Pirates of the caribbean 4

12
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Favorit nyckel?
EB-1

Vad gör du helst på fritiden?
Seglar

Security Tech Germany

Kompletta 83/45 lås
Med färdigmonterad snowmancylinder i HH-profil.
Klass 1

Klass 2

Art nr: 83/45S-2SB
Snowman

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

Klass 2

Art nr: 83/45-RE/C
Aluminium Röd

Klass 2

Klass 2

Art nr: 83/45-BL/C
Aluminium Blå

Den nya versionen av ABUS Rock 83/45
finns nu tillgänglig som ett komplett
lås med färdigmonterad snowman
cylinder i HH-profil.

ABUS - The good feeling of security

Art nr: 83/45-BLA/C
Aluminium Svart

Levereras i blisterförpackning,
2 st nycklar per lås ingår.

Keyway news #3 september 2011
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prodibkundköp
RW4 TILL LÅSTEAM
SVERIGE AB
Maskinen som kopierar alla fast
transpondertyper, Texas transpondrar,
vissa typer av Philips Crypto generation 1
och 2. ID46-lösning inbakad i maskinen.
Kopiering och avläsning av transpondrar
är förvånandsvärt snabb. Grattis Låsteam
Sverige AB!.

RW4

SKARPNÄCKS SERVICE,
SKOMAKERI, NYCKLAR,
KÖPER DELTA SA & OLYMPIC
När Skarpnäcks service skulle köpa nytt
blev det inte mindre än två stycken
maskiner. En Delta SA, cylindermaskin
och en Olympic för tillverkning av
tillhållarenycklar. Grattis till ett mycket bra
val av nyckelmaskiner!.

Delta SA

OPTIKA TILL LÅSTEAM I SVERIGE AB
Om du har tröttnat på att spendera timmar på
att leta nycklar i kataloger har du svaret här:
Optika från Silca. Med Optika hittar du ett
passande Silcaämne till din kunds nyckel på
bara ett par sekunder. Spar tid du med!
Gör som Låsteam, köp Optika!

Optika

14
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Fräsar till nyckelmaskiner

Art.nr:
D705933NI
Yttermått: 60.4 mm
Tjocklek: 5.25 mm
Hålmått: 9.52 mm

1/1

Kvalitetsverktyg från England
Fräsjigg för att fräsa ut för stolpen & kistan vid
låsmontering. Fräsarna är gängade och du skruvar
fast dem på skaftet. Ställbar i sidled.
Inkl. 3 st fräsar 19, 22 & 25 mm

Art.nr: JIG-2
SLR.nr: 10024218

Keyway news #1 januari 2012
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prodibkundköp

SARGONS SKOMAKERI
KÖPER RED REKORD
En halvautomatisk nyckelmaskin i
proffsklass. Fräser cylinder och bilämnen,
utrustad med fyrsidiga backar, ergonomisk
design och dessutom säkerhetsspärr
på vaggan. Vi säger grattis till Sargons
skomakeri!.

Red Rekord

- Vi har ämnena du behöver
16
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AGA HANDTAG

AGA 171

AGA 172PT

•

•

•

•

•

•

•

•

AGA 172L

•

•

•

•

AGA 172T

•

•

•
•

•
•

•

•

AGA 272P
T-HANDTAG

HANDTAG

AGA 176E

AGA 177E

AGA 377

Fler AGA
produkter
hittar du på
www.prodib.se

ABUS ROCK Serie 2
Klass 2

Klass 3

Klass 4

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 lås!
52

Keyway news #3 maj 2011

ABUS - The good feeling of security
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CARD 346 5stift 00-05		

A, B, C, E (1E – 6E), N

CARD 347 5stift 00-07		

E( 7E – 8 E), F, G, K, L, M, P, R, S

CARD 353 5stift 1.3-05		

NN

CARD 351 5stift 1.3-07		
				
				
				
			
CARD 356 5stift 2.6-07		
				
				
			
CARD 348 7stift 0.0-05		

AC, AK, AL, AM, AS, BC, BK, BL, BM, BS, D,
DC, DS, DK, DL, DM, EC, EK, EL, EM, ES,FC, FK,
FL, FM, FS, GC, GK, GL, GM, GS, H, LL, MM, PP,
RR, SS, T, U, W, X, FC, H, V, Z,			

CARD 352 7stift 0.0-07		

E, F, G, K, L, M, P, R, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, S

CARD 354 7stift 1.3-05		

NN

CARD 349 7stift 1.3-07		
				
				
				
			
CARD 355 7stift 2.6-07		
				
				
				
				
			
CARD 2854			
CARD 350			
CARD 588			
CARD 577			
CARD 345			

AC, AK, AL, AM, AS, BC, BK, BL, BM, BS, D,
DC, DK, DL, DM, DS, EC, ES, EK, EL, EM, FC,
FK, FL, FM, FS, GC, GG, GK, GL, GM, GS, H, KK, LL
MM, PP, RR, SS, T, U, W, X, V, Z,

CARD 357			
CARD 357			
CARD 358			
CARD 643			
CARD 557			

BODA 5 STIFT
BODA 6 STIFT STANDARD PROFILER
BODA 6 STIFT ”1Z ...... 1-100000” OBS BACK SIDA B
BODA 5 & 6 STIFT SYSTEMPROFILER, OBS! BACK SIDA B
BODA 6 STIFT PROFIL ”A”

CARD 361			
CARD 666			
CARD 1877			
CARD 1879			

EVVA (Serien 6S……)
EVVA DPI
EVVA 7 – Stift inklusive spetsplaning
EVVA 8 – Stift inklusive spetsplaning

CARD 420			
CARD 674			
CARD 3057			

ALFA GE-GE, ÄVEN ALFA FLEX
ALFA ANS, ALFA ANS FLEX
GE-GE Pextra

CARD 419			
CARD 715			

TRIOVING, 5-6-7 STIFT
TRIOVING TWIN

CARD 355			
CARD 419			
CARD 359			

DORMA DCS
DORMA DCN
DORMA RS-8

CARD 355			

DE-JONG DJ & SE koder
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CA, CB, CD, CE, CF, DD, KA, KB, KD, KE, KF,
KG, LB, LD, LE, LF, MA, MD, MB, ME, MF, SB,
SD, SE, SG, SF, VV, ZZ,
A, B, C, N

KORTLISTA UNOCODE 2012

KORTLISTA UNOCODE 2012

CA, CB, CD, CE, CF, CG, DD, HH, KA KB,KD,
KE, KF, KG, LA, LB, LD, LE, LF, LG, MA,
MB, MD, ME, MF,MG, PA, PB, PD, PE PF, PG,
PH, PN, PR, PT, SB, SD, SE, SF, SG, TT, 						
UU,WW,VV, XX, ZZ,
ASSA D-12
ASSA TEKA 12 DJUP, GAMLA KORTET
ASSA TEKA 12 DJUP, NYA KORTET, ASSA 8450
ASSA TEKA 16 DJUP, LM ERICSSON , VÄLDIGT GAMLA
ALLA ASSA TWIN / ASSA MAX/ ASSA TWIN COMBI ETC.
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Heltäckande Butikslösning från PRODIB AB

Art.nr: PRO0082

Glasskivelås med
kuggstång. Levereras
styckvis blisterpackad.

Art.nr: PRO0079

T-handtag med
fyrkantspinne och cylinder. Levereras styckvis
blisterpackad.

Art.nr: PRO0261

Kromad kraftig kedja med
26 mm stålring och
karbinhake. Levereras
styckvis blisterpackad.

Ämnen med din
företagslogotyp
N 560, NN 560, HH 760
Vid köp av:
250 st		
500 st		
750 st		
1000 st		

Levereras i kartong
om 250 st

minsta kvantitet 1000 st vid första
beställning, då ingår verktyget.
Keyway news #1 januari 2012
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TRIAX-E.CODE
En släkting till Unocode 399 med
likadant yttre samt liknande
menysystem, vilket gör maskinen väldigt lätt att använda.
Fräser sidskurna bilnycklar, Kaba,
Mul-T-Lock etc. via PC och Silca
key program eller stand alone.
En mängd specialbackar finns
bl.a Kaba expert, fråga oss!

Silca Triax-e.code
Elektronisk Toppfräsmaskin
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Art.Nr: 2625
Längd: 65 mm
Bredd: 32 mm

Hasplås

Art.Nr: 2630
Längd: 80 mm
Bredd: 32 mm

Art.Nr: 2640
Längd: 105 mm
Bredd: 40 mm

Art.Nr: 2645
Längd: 120 mm
Bredd: 40 mm

Saturnus

Saturnus produkter hittar du hos Prodib AB
se hela sortimentet på www.prodib.se

Oklassad med hölje, 1,5 m
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad i slitstarkt
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis.
Keyway news #3 september 2011
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SilverSEVEN
Ställ för nyckeltillbehör
Snyggt, mycket säljande
Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar
12, 24, 40 & 48 kroks

40- kroks ställ
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

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

SILCAs snygga nyckeltavlor
i Västerås
NAS sko & nyckelservice i Västerås har
i sina lokaler i anslutning till nybyggda
ICA Maxi Erikslund, installerat nya
maskiner och nya nyckeltavlor under
hösten. Smidigheten i dessa tavlor
ligger i deras förträffliga format, så att
de t ex lätt smiter runt hörn i butiken.
En smart egenskap om man i framtiden behöver utöka med en eller flera
tavlor.
De två alldeles nya maskinerna, en
BRAVO W-MAX och en TECHNICA STD,
gör nu sällskap med den befintliga
MATRIXen och en RW4 inför
öppningpremiären som gick av
stapeln i December 2011.

Mattias Widén

Servicetekniker
mattias.widen@prodib.se
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ID30AC50AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring.
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från
nyckelringen. Levereras i ask om 50 st brickor i sorterade färger.

Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

50 st

Färg

Sorterade

ID5AC100AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring.
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från
nyckelringen. Levereras i ask om 100 st brickor i sorterade färger.

Brick storlek

55 x 30 mm

Skrivyta

37 x 20 mm

Antal

100 st

Färg

Sorterade
Keyway news #3 maj 2011
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Dyrkar
Artnr: HPC-HLPX10

Artnr: HPC-HLPX11

Artnr: HPC-HLPX12

Artnr: HPC-LPX 10

Artnr: HPC-LPX 11

Artnr: HPC-LPX 12

Artnr: HPC-LPX 15

Artnr: HPC-LPX 16

Dyrkverktyg

Utdragare/Vridare

4

Artnr: HPC-EZ 1

Artnr: HPC-SSX 10

Artnr: HPC-TR 11

Artnr: HPC-EZ 3

Artnr: HPC-SSX 11

Artnr: HPC-STW 3

Artnr: HPC-EZ 5

Artnr: HPC-STW 4

Keyway news #1 januari 2012

ms
exkl. mo

Mer från HPC hittar du i vår
webbshop: www.prodib.se
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VIRO PADLOCKS - MADE IN ITALY

2/1

MÄSSINGHÄNGLÅS 40-70mm

↔

↔

C

B

Artnr 302 Virolås 40mm
Mått A: 40mm
Mått B: 6mm
Mått C: 20mm
Antal Nycklar: 2st

Artnr 305 Virolås 70mm
Mått A: 70mm
Mått B: 12mm
Mått C: 42mm
Antal Nycklar: 2st

Artnr 303 Virolås 50mm
Mått A: 50mm
Mått B: 8mm
Mått C: 28mm
Antal Nycklar: 2st

Artnr 302mk87054 40mm
Mått A: 40mm
Mått B: 6mm
Mått C: 20mm
Antal Nycklar: 2st
Hänglås i system.
Finns bara i 40mm.
Låsning 1-600.

↔
A

Artnr 304 Virolås 60mm
Mått A: 60mm
Mått B: 10mm
Mått C: 35mm
Antal Nycklar: 2st

priserna är exkl. moms

Hela vårt Viro sortiment
hittar du på www.prodib.se

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarvire. Spinnerfunktion, dvs den
föjler med nyckelns riktning. Har ett
kraftigt clips för bältet. Levereras i
styckvis i blisterpack.
Virens Längd: 900 mm
Diameter: 42 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 6

exkl. moms
Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarvire. Spinnerfunktion, dvs
den följer med nyckelns riktning.
Kraftig karbinhake. Levereras i
styckvis i blisterpack.
Virens Längd: 900 mm
Diameter: 42 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 6C

exkl. moms

Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop
www.prodib.se

Keyway news #1 januari 2012
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RED REKORD är uppföljaren till Rekord 2000 och tidigare
Rekordmaskiner. Inte en lätt uppgift att axla eftersom denna serie
är kanske den mest populära och mest pålitliga maskinserie i
Silcas historia. Vi tittar närmare på en glödhet maskin:
Red Rekord kopierar nycklar med
maximal precision och ger dig mycket
säkra driftegenskaper. Mycket av detta
beror på hög teknologiskt material,
ergonomiska former samt vaggor och
backar som är utformade för användaren,
alltså för dig.

Red Rekord är dessutom kompakt och tar
liten plats, perfekt för den trångbodda.
Förutom detta är Red Rekord utrustad
med det där lilla extra som gör Red
Rekord till en perfekt maskin. Vad som
sägs om små detaljer som inbyggd
verktygslåda under maskinen. Ett fack
ovanpå maskinen som du kan lägga
dina nycklar. Kraftig inbyggd LED-lampa
som effektivt lyser upp arbetsytan.
Att backarna är fyrsidiga behöver väl
knappast nämnas?
Handtag och grepp är ergonomiskt
rundade och därmed greppvänliga samt
lätta att göra rent. Kratsen är även den
inbyggd och spånkopp är standard.
Som sagt: små detaljer som gör att
maskiner du haft innan glöms bort.
Snabbt.

26
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Ytterligare ett stort plus för Red Rekord är
att alla olika delar sitter ihop: som nämts
ovan är verktygsfack och spånkopp
inbyggda och så även lampa. Allt är på
sin plats och du riskerar därmed inte att
tappa bort viktiga delar.

Under körning kommer Red Rekords
stabilitet och dess kompakta utformning
att märkas speciellt. Mycket av vibrationer
märker du inte av då dessa absorberas
av maskinens gedigna gjutgods. Precis
så som varje nyckeltillverkare vill ha sin
maskin.
Som sammanfattning kan man enkelt
konstatera att Red Rekord är utformad
och byggd efter användarens behov
- inget annat. Är du nyfiken på mer om
denna glödheta maskin, kontakta oss
för en demonstration. Du lär inte bli
besviken!
Vi vill också passa på att lyfta fram Red
Rekords systermaskin: Red Rekord d12. En maskin som klarar av att fräsa
både d12-nycklar och dp-cliq utöver de
vanliga nycklarna som görs på A och B
sidorna. Levereras med specialback för
d12, dp-cliq, samt standardsida A och
B. Naturligtvis är även denna maskin i
samma goda kvalitet som vanliga Red
Rekord!

Teknisk fakta

d12ready

Motor: 230V - 50 Hz -1,5A
Bredd: 330 mm
Djup: 430 mm
Höjd: 270 mm
Vikt: 19 kg

Keyway news #1 januari 2012
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Nya produkter

Prova på kampanj - endast hos PRODIB!
• Köp Nya ABUS 713, 714 & 155 låsen i den

nya generationen med nya förpackningar och
vårt nya STÄLL-V9 från Silver 7.
Mycket bra priser! Vi släpper nu 10 000 st lås
till dessa priser.
• Gäller så långt lagret räcker.

Standard ställ
713/30B

ABUS Hänglås Mässing 30 mm

6 st lås

713/40B

ABUS Hänglås Mässing 40 mm

6 st lås

713/50B

ABUS Hänglås Mässing 50 mm

6 st lås

714/30B

ABUS Aluminium Mix color 30 mm

6 st lås

714/40B

ABUS Aluminium Mix color 40 mm

6 st lås

714/50B

ABUS Aluminium Mix color 50 mm

6 st lås

155/20B

ABUS Kombilås Mix color 20 mm

6 st lås

155/20B

ABUS Kombilås Mix color 20 mm

6 st lås

155/30B

ABUS Kombilås Mix color 30 mm

6 st lås

STÄLL-V9

9 kroks ställ med toppskylt

0 kr
Pris

Köp till extra ämnen:
Ä 65/30-35

passar till lås 713/30B, 714/30B
713/40B & 714/40B

• Ställkostnad 200 kr
• Ställkostand 50% rabatt vid köp av 36 st lås

Ä 65/40-45

passar till lås 713/50B & 714/50B

• Ställ FRITT vid köp av 54 st lås

Nyckelhållare
Art.nr: SIMB-126

Handemaljerade nyckelhållare i metall.
Simpson. Levereras styckvis med 24 mm
stålring.
28
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Nya produkter

Prova på kampanj - endast hos PRODIB!
Köp ABUS 83 lås i den nya generationen med ny ytbehandling i NANO teknik.
Nu till PROVA PÅ priser! Vi släpper nu 15 000 lås till dessa priser!
• Blanda hur du vill mellan de olika låsen för att komma upp i antalsgränserna
Klass 2

Ord. pris

83/45S-2

ABUS Rock Snowman

83/45S-2SB

ABUS Rock Snowman med cylinder

83/45-BL

ABUS Rock Aluminium Blå

83/45-BL/C

ABUS Rock Aluminium Blå med
cylinder

83/45-BLA

ABUS Rock Aluminium Svart

83/45-BLA/C

ABUS Rock Aluminium Svart med
cylinder

83/45-RE

ABUS Rock Aluminium Röd

83/45-RE/C

ABUS Rock Aluminium Röd med
cylinder

83/45-LI

ABUS Rock Aluminium Lila

83/45-GR

ABUS Rock Aluminium Grön

83/45-OR

ABUS Rock Aluminium Orange

83/45-YE

ABUS Rock Aluminium Gul

83WP-IB53

ABUS Rock Väderskyddad

83WP-IB53/C

ABUS Rock Väderskyddad med
cylinder

Pris vid
6 st lås

Pris vid
12 st lås

Pris vid
24 st lås

Pris vid
36 st lås

pris vid
48 st lås

Klass 3
83/60O-2

ABUS Rock Oval

83/60O60-2

ABUS Rock Oval hög bygel

Klass 4
83/80O-2

ABUS Rock Oval

83/80O80-2

ABUS Rock Oval hög bygel

83/80O-100

ABUS Rock Oval x-hög bygel

83/45SKYDD

ABUS Skydd 83/45

83/60SKYDD

ABUS Skydd 83/60

83/80SKYDD

ABUS Skydd 83/80

ABUS-1

ABUS Fjäderverktyg 83/45

ABUS-2

ABUS Monteringsverktyg 83/45

ABUS-21

ABUS Bygelbytarverktyg 83/45S-2

• Fria posters med leveransen
• ABUS pin ingår i leveransen
• Hemlig present med leveransen
Keyway news #1 januari 2012
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PRO TECH
Silcas nya maskin Pro Tech är det närmaste
man kan komma en riktig industrimaskin
- Anpassad för dagens nyckeltillverkare
och låssmeder. Pro Tech fräser, graverar och
sorterar flera olika typer av nycklar och är
särskilt anpassad för Master Key System (MKS)
- alltså nycklar i system, eller för låssmeder med
stora nyckelvolymer.
Pro Tech är byggd av komponenter av högsta
kvalitet och har ett effektivt kontrollsystem
för att garantera att högsta kvalitet på
nycklarna alltid uppnås. Hela processen är
helt automatiserad och sköts av Pro Techs
inbyggda mjukvara. Nyckelsystem-filer eller
kodtabeller kan enkelt importeras och sköts
av mjukvaran.
Pro Tech kan skräddarsys efter önskemål,
dvs. utrustas med de komponenter som just
du behöver.

Pro Tech består av detta
- Grundstruktur
Förvaringsutrymme,
huvudfundamentet och skyddskåpa,
PC, nyckelrobot, automatisk matare,
internetingång
- Station för sidofrästa nycklar samt
gravering
- Station för nycklar av cylindertyp
samt gravering
- Station för fräsbyte - automatiskt
eller manuell
- Nyckelsorterare

Silca Pro Tech
Robotiserad nyckelmaskin
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Prodib AB lagerför ett brett sortiment
av billåsprodukter från ASP.
Vi har bland annat:
· Omläggningslådor
· Frontkåpor
· Dammluckor
· Billås & cylindrar
· Brickor & detaljer
Fler produkter från ASP
hittar du på
www.prodib.se

AUTO-SECURITY PRODUCTS
1/1

Bilöppningsverktyg
Start kit från Seka Tool med dom mest användbara verktygen.

Pris: 126 kr

SEKA START

Keyway news #3 maj 2011
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Det svenska alternativet

Keyway news #3 maj 2011

31

VARFÖR VÄLJA SILCA
Alla specialinstrument som Silca
använder har vi köpt in, och flera
andra har vi fått tillverkat själva
- Gör jobbet snabbare och effektivare.

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

Regelbunden serviceinkallelse på
maskiner så dom håller sig fräscha
och fina i många år
- Det ger mycket lägre totalkostnad.

Stabil återförsäljare, Prodib har
haft samma ägare / ledare i 30 år
- Betyder stabilitet och ett
långsiktigt ansvar för dig.

En riktig och välutrustad Serviceverkstad speciellt anpassad att göra jobben
snabbt och rätt enligt TOYOTAmetoden
- Gör att vi reparerar snabbare än andra
och på så sätt blir det billigare.

Flest möjliga adapters till
nyckelmaskiner för alla
tänkbara nycklar - Gör att
maskiner är flexibla och
kan användas till mycket.

4 Fabriksdiplomerade tekniker till
din tjänst - Gör att du alltid kan prata
med någon som verkligen kan
- Betyder att det finns kompetent
och utbildat folk här både på semester, julledighet och vid vård av barn.

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.

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

Vi har 24 hyrmaskiner som du kan
hyra om din maskin skall på service
- Betyder att du aldrig behöver vara
utan maskin.

Online
EKC WEB

Alla Silcas kataloger sänder vi ut
GRATIS och AUTOMATISKT till ALLA
- Betyder att du alltid har de senaste
katalogerna med fräsch information.

6 Personer på telefonsupport
- Hjälper dig när du har frågor eller
problem.
Hjälpprogram för att finna nycklar,
både stand alone och på WEB
- Hjälpen är aldrig långt borta om
man jobbar med SILCA.
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Du får en minitidning i sändningarna, Keyway Mini, så fort vi fått
nyheter - Betyder att du vet vad
som sker på veckobasis.
Vi jagar alltid de bästa tänkbara
varorna, aldrig minsta möjliga pris
- Betyder att om du köper härifrån får
du minimalt med problem och strul.

Du får regelbundet en tidning med
nyheter , produktfakta och tekniska
tips, Keyway News från oss
- Betyder att du alltid är up-to-date
med vad som sker.

FÖRST SOM SIST?
Uppdateringar på program som
verkligen fungerar och kommer
regelbundet som utlovat
- Gör att du verkligen har det senaste.
Speciellt maskinrum där vi kan svarva,
fräsa, svetsa, slipa och tillverka vad som
helst - Betyder att vi har stor flexibillitet
och inte behöver vänta på att någon
annan skall göra saker åt oss.

1/2

Uppgradering på skiva eller direkt på
WEB, välj själv - Gör att du kan vara uppdaterad var dag, var vecka, hela året.
Prodib håller utbildningar och Kurser
- Betyder att du kan utbilda och
förkovra dig, Gratis.

Speciellt mät och elektronikrum med
kostsamma mätmaskiner, där bara
dom mest delikata arbetena utföres
- Gör att vi kan mäta rätt och precist.

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

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

2-års
garanti

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

Silca är världens största tillverkare
för KRB med megaresurser för utvekling av både mjukvara och hårdvara
- Betyder att stor möda läggs ner på
att göra rätt från början.

Våra maskiner används av alla
låstillverkare , ASSA , KABA , EVVA ,
DORMA , TRIO VING , RUKO
- Du kan känna dig trygg.

Vi har egen Coinmaskin för att prägla
ämnen med ditt namn
- Betyder att vi kan göra det fort och
i mindre volymer.

Vi har en 400 m² permanent Utställning där du kan känna och se på allt
vi säljer - Betyder att du kan komma
och titta och prova innan du köper
något från oss, extra tryggt.

Vi håller Öppet Hus en gång om
året - Då visar vi ”live” alla nyheter
och andra produkter, håller kurser
och bjuder på festligheter under
avslappnade former.
Vi har en 1000 sidig megakatalog
P-5000 över alla våra produkter med
tydliga faktarutor - Betyder att du i
lung och ro kan titta och hitta rätt
produkt för dig.

Vi har 5 Showbussar
- Innebär att du kan se och känna på
nya saker på en plats nära dig.

Vi har 6 Servicebilar
- Betyder att vi kan erbjuda service
på plats hos dig om det är extremt
bråttom.
Keyway
Keyway news
#3 majnews
2011 #1 januari 2012
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Huvab
Verktyg för låsproffs

Art.nr:1123
Slagdon
Don, standard för ASSA 700.

Art.nr: 1223
Slagdon
Don, långa ben. För ASSA 700.



1228
Slagdon för ASSA TWIN
Don, långa ben. För ASSA 700.

1128
Slagdon för ASSA TWIN
Borrmall för smalprofillås typ ASSA
13787 samt nyare modeller.

1125
Fixtursats för ASSA Twin
Komplett sats med verktyg för att lägga
cylindrar. Innehåller slagdon, cylinderhållare och underläggsplatta.
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Fler verktyg från HUVAB hittar
du i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se
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Hänglås

65 mm Lika låsning
Art.nr
Bredd
Bygelhöjd
Bygeltjocklek

TC 65LL
65 mm
31 mm
10,5 mm

32 mm Lika låsning
TC 32LL
32 mm
17 mm
5,4 mm

7
Pris netto
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TC 25LL
25 mm
12 mm
4,5 mm

38 mm Lika låsning
Art.nr
Bredd
Bygelhöjd
Bygeltjocklek

TC 38LL
38 mm
18,5 mm
6 mm

Pris netto
Fler TRI-CIRCLE lås hittar du på www prodib.se

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

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

Art.nr
Bredd
Bygelhöjd
Bygeltjocklek
Pris netto

Pris netto

Art.nr
Bredd
Bygelhöjd
Bygeltjocklek

25 mm Lika låsning

7

SilverSEVEN
48- kroks ställ
inkl. toppskylt

40- kroks ställ
inkl. toppskylt
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T-SHIRT
Art.nr: 0101
2-färgad t-shirt med
dubbelstripe längs axel,
mudd och ärmslut.
Finns i storlekarna:
S, M, L, XL, XXL.

KEPS
Art.nr: 99-292
Keps med det rätta stuket!
ONE SIZE.

SERVICEBYXA
Art.nr: BYXA
Svart arbertsbyxa i slitstarkt
material. Benficka med 3 st pennfickor, telefonficka samt benficka
med lock och tumstocksficka. Två
insticksfickor samt hållare för
passerkort.
Finns i storlekarna:
C46-C60, C146-C156, D96-D116.
1/1

ID10AC40AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka anpassad för motell, vandrarhem
etc. med tydlig skrivyta. Burk med 40 st. sorterade färger.

Brick storlek

95 x 56 mm

Skrivyta

70 x 45 mm

Antal

40 st

Färg

Sorterade

ID25PDL BAGAGETAG Inkl. lås
Blisterförpackade bagagetaggar för uppmärkning av resväskor
etc. Med stor och tydlig skrivyta. Ett litet kombinationshänglås
medföljer. sorterade färger.
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Brick storlek

140 x 50 mm

Skrivyta

45 x 65 mm

Antal

2 st

Färg

Sorterade
Keyway news #3 maj 2011
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Kvalitetsverktyg från England
Fräsjigg för att fräsa ut för stolpen & kistan vid låsmontering.
Fräsarna är gängade och du skruvar fast dem på skaftet.
Ställbar i sidled.

Inkl. 3 st fräsar 19, 22 & 25 mm

da!

nvän
a
t
t
a
t lätt
e
k
c
My

Art.nr: JIG-2
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Web
Web

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

NYA EKC ONLINE EDITION

Online

- Tillgänglig dygnet runt
- Gratis uppdatering

EKC WEB

- Uppdateras hela tiden
- Användarvänlig
- 8 olika menyer att söka ämnen
- Ny avancerad sökfunktion

ALL NYCKELINFORMATION
FINNS TILLGÄNGLIG

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

SKRIV UT NYCKELBILD I SKALA 1:1

- Möjlighet att skriva ut nyckelinformation

VÄLJ MELLAN 7 OLIKA SPRÅK

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

SÖK PÅ NYCKELMÅTT

- Och mycket mycket mer…

8 OLIKA SÖKFUNKTIONER

1
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Heltäckande Butikslösning från PRODIB AB

Art.nr: PRO0027

Art.nr: PRO0028

Art.nr: PRO0029

Art.nr: PRO0030

Art.nr: PRO0031

Art.nr: PRO0032

Kromad kraftig kedja med
26 mm stålring och
karbinhake. Levereras
styckvis blisterpackad.

Kromad kraftig kedja med
26 mm stålring och
karbinhake. Levereras
styckvis blisterpackad.

Guldfärgad kedja med
24 mm stålring och
karbinhake. Levereras
styckvis blisterpackad.

Kromad kraftig kedja med
105 mm karbinhake.
Levereras styckvis blisterpackad.

Kromad kraftig kedja med
26 mm stålring och
karbinhake. Levereras
styckvis blisterpackad.

Kromad kraftig kedja med
26 mm stålring och 75
mm karbinhake. Levereras
styckvis blisterpackad.

- Se hela sortimentet på www.prodib.se
Keyway news #1 januari 2012
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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 och enkel att använda.

1

Back för Europacylindrar

2

Back för Ovalcylindrar/Runda cylindrar

3

Back för skyltar

6

5

4

Back för plastskyltar/brickor

Back för nycklar

Back för Hänglås

Gravera - vad du vill!

Program på svenska

Nyfiken på mer?

Nycklar, hänglås, ovalcylindrar,
runda cylindrar, europacylindrar,
plastbrickor, skyltar. Ja möjligheterna är många som synes!

Tillhörande program är naturligtvis
på svenska programmet hanterar
2 fasta koder, löpnummer m.m

På vår hemsida, www.prodib.se,
finns en mycket informativ film
som visar ETA i sitt arbete med alla
olika backar. Missa inte den!
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Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

Security Tech Germany

Låsspray PS 88
50 ml

Smörjande och skyddande låsspray från ABUS.
Levereras styckvis i blisterförpackning, 6 st i
en hel kartong. Innehåller 50 ml.
•
•
•
•
•

Smörjer
Skyddar
Löser rost
Rengör
Tinar frysta lås

Maskinannons Silca

ABUS - The good feeling of security

Keyway news #3 maj 2011
Keyway news #3 maj 2011
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BREVSPALTEN

Prodib AB

box 34, 631
02 Eskilstu
na • Fax: 016
E-mail: pro
-16 80
dib@prodib.
se • www.p 00 • Tel 016-16 80 00
rodib.se

Vi får ofta frågor av våra kunder via mail, brev eller telefon, som handlar om allt mellan
himmel och jord och detta är oftast frågor som även många andra av våra kunder
skulle vilja ha svar på. Här kommer några frågor som vi tagit upp ur postsäcken!

Har du en fråga som du vill ha svar på: maila oss på info@prodib.se och skriv
"Brevspalten" på ämnesraden, så kanske just din fråga förhoppningsvis blir besvarad.
Självklart kan du vara anonym om du vill.

bba

sna
- Det

et

nativ

alter

FRÅGA:

FRÅGA:

FRÅGA:

Jag har en Silca Red Rekord maskin och
skulle vilja kunna fräsa nya ASSA d-12,

Hur många tekniker har ni på er service
avdelning?

behöver jag något speciellt för detta?

Jag har hört att ni hjälper kunder att få
ordning på sin nyckeltavla.
Vad kostar det?
Hur går det till?

SVAR:

SVAR:

Ja Assa d-12 har en lite speciell profil så du
behöver 2 st backar , på dessa backar har du
både d-12 sida och standardsida , så du byter
bara en gång.

Det är alldeles riktigt att vi hjälper våra
kunder att få ordning på sin nyckeltavla och
få den etiketterad.

Just nu är dom 4 st på heltid, du kan se bilder
på dom på vår hemsida.

För andra kunder som har samma fråga
men en annan maskin säger jag , ring oss ,
vi har massor av lösningar för många olika
maskiner.

FRÅGA:

Det går till så att vi sänder en man till dej
som inventerar dina ämnen , sedan åker han
hem och sorterar alla nummer i ordning och
skriver ut etiketter.
Sedan återvänder han till dej och gör
om hela din tavla på ett riktigt sätt i
alfanumerisk ordning och etiketterar
krokarna så du har lätt att hitta och lätt att
veta vad som satt på kroken när den är tom.

Ni säljer dyrkverktyg och bilöppnings grejor
och jag undrar om vem som helst får köpa
dessa?

Etiketterna har bild på ämnena så det blir
extra tydligt.

SVAR:

FRÅGA:

Nej det får man inte.

Jag har bara äldre Silca kataloger, hur får
jag nya, kan man bara beställa dem, vad
kostar dom?

Försäljning av dyrkverktyg är regrad i lag
och vi säljer bara dessa till registrerade
LÅSSMEDSFÖRETAG och LÅSFABRIKER.
Eftersom vi känner 90% av våra kunder
sedan snart 30 år har vi bra koll på detta
och på kunder som vi inte känner kräver vi
ett registreringintyg för företaget innan vi
accepterar en order för att vi skall veta att allt
går rätt till.

SVAR:
Har du bara äldre kataloger från oss betyder
det att du inte handlat här på ett tag , alla
kunder som handlar regelbundet får Silca
katalogerna utsända automatiskt och gratis
så fort dom kommer ut.
Det är en av många fördelar med att handla
hos oss.
Hör av dig till oss så skall vi fixa ett nytt set
med kataloger till dig.
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SVAR:

Det betyder att det alltid finns teknisk
kompetens här alla veckor på året, på
semestern, vid sjukdom, vid jul etc.
Kan vara viktigt att tänka på när man ska
investera i en kostsam utrustning så man
inte står själv om en maskin krånglar och
”teknikern” är på 4 veckors semester.

- Vi har de ämnen
du behöver!

2/1

Tillbehör för Keybak original.
Möjliggör att stor nyckelknippa kan
bäras utan att kedjan dras ut.
Levereras styckvis i blisterpack.

Längd: 24 mm
Bredd: 74 mm

Art nr. HUS KEY

exkl. moms

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarvire. Spinnerfunktion samt
har en låsning som hindrar viren
att åka ut vid användning av
många nycklar. Kraftigt clipsfäste.
Levereras i styckvis i blisterpack.
Längd: 70 mm
Bredd: 58 mm

Art nr. S48

exkl. moms

Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop
www.prodib.se
Keyway news #1 januari 2012
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Behöver du service?
- kontakta vår kompletta serviceavdelning
Du som jobbar inom lås, du säljer
säkerhet och trygghet, om det så är ett
lås, ett larm eller någon annan anordning. För oss är det likadant, även vi
säljer säkerhet och trygghet. Du ska
inte behöva göra avbrott i din produktion när din maskin är på service, Du
ska inte behöva stå ensam inför ett
svårlöst dilemma, Du ska få hjälp och
assistans när du behöver det, allt detta
kan vi på serviceavdelningen hjälpa
dig med.
Vi är här för att hjälpa dig på bästa
tänkbara sätt. Det är vårt enda mål och
därför satsar vi så hårt på
servicefunktionen.

INGEN PRODUKT BLIR BÄTTRE
ÄN SIN SERVICE
Om du vill satsa på det säkra alternativet med mest resurser att hjälpa
dig vid problem, då är det Silca du
ska välja. Vår målsättning är att vi ska
erbjuda den bästa servicefunktionen i
världen, ja helst bättre än Silca själva.
Det har vi ställt in siktet på och vi kommer inte att ge oss förrän vi är där.
44
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Mårten

Har man köpt en produkt av oss så
skall man i priset få ett adderat värde.
Det värdet skall vara vår kunskap.
Att det finns en väl fungerande
service, inte bara ibland utan alltid.
Därför har vi satsat på fyra
heltidsanställda tekniker. Att ha denna
resurs tillgänglig tillhör inte standard
i varje land. Prodibs service är en av
kanske tre, fyra stycken i världen.
Än så länge är ingen lika välutvecklad.
I andra länder får man sända maskiner
till fabriken i Italien för reparation och
renoveringar.

Micke

TRE DAGARS SERVICE
Vi har också satt ett ambitiöst mål:
Ingen maskin skall finnas hos oss mer
än tre dagar för reparation, service
eller renovering. Vi vet redan att vi inte
kommer att klara det till 100%.
Det finns fel som är extremt svåra att
hitta, speciellt sådana som bara
kommer ibland, men detta är en
målsättning och ofta kommer det ta
mindre än tre dagar.

Jonas

Mattias

SERVICEBILAR
Prodib har alltid strävat efter att vara
så tillgängliga som möjligt för våra
kunder. För att serviceavdelningen ska
kunna nå landet runt har vi investerat i
hela fem stycken servicebilar.
Alla kunder som vill ska kunna få
besök av serviceavdelningen när det
gäller installation och utbildning av
nyinköpta maskiner.

BLACK-BOX SERVICE &
HYRMASKINER
För att klara av att ge dig den mest
ultimata service som vi känner till
på nyckelmaskiner har vi investerat i
ett stort antal specialbeställda transportlådor. Vi kallar dom ”Black-box
service” för att lådorna är svarta. När
din maskin skall servas eller till oss
för reparation och du önskar en trygg
transport av din dyrgrip, då beställer
du bara en transportlåda av oss.

Prodibs servicebilar

Den kommer till dig för ett fast pris
som inkluderar alla transporter, färdigskrivna fraktsedlar och så vidare.
Alltså ett minimum av besvär för dig.
Önskar du en maskin att jobba på när
din egen är på service beställer du en
Hyrmaskin. Hyrmaskinen levereras i
din Black-Box.

RESERVDELAR

För att kunna erbjuda en service utöver det vanliga krävs det ett gigantiskt
reservdelslager, för man vet ju aldrig
vilka delar som kan komma att
behövas. Vi lagerhåller reservdelar för
mer än 1 miljon och vi är stolta över att
ha det mesta på lager.
Andra delar kan vi få från fabriken
i Italien på bara några dagar, vi har
flygfrakter tre gånger i veckan och
lastbilsfrakt en gång i veckan.

Prodib black-box

delslager
Prodibs gigantiska reserv
Keyway news #1 januari 2012
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EGRET
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MADE IN SHANGHAI. CHINA

Mässinghänglås med std bygel
Artnr

Storlek

161-20

20 mm

162-25

25 mm

163-30

30 mm

164-40

40 mm

165-50

50 mm

166-60

60 mm

167-75

75 mm

Pris

Mässinghänglås med lång bygel
Artnr

Storlek

Pris

163-30L 30 mm
164-40L 40 mm
165-50L 50 mm

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

MADE IN

EGRET
priserna är exkl. moms

Stämpelsats
Art.nr: PTY 25 A-Ö
Stämpelsats i stål för märkning av
t.ex nycklar. Storlek 2.5 mm.

46

Keyway news #1 januari 2012

CHINA
1/1

Var först med det senaste!
Gör en beställning på vårt NYA
sortiment av Artkeys.

1/1

ID30AC50AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring.
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från
nyckelringen. Levereras i ask om 50 st brickor i sorterade färger.

Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

50 st

Färg

Sorterade

ID5AC100AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring.
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från
nyckelringen. Levereras i ask om 100 st brickor i sorterade färger.

Brick storlek

55 x 30mm

Skrivyta

37 x 20 mm

Antal

100 st

Färg

Sorterade
Keyway news #1 januari 2012
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Security Tech Germany

Diskus Integral

Art nr: 141/200WH

Art nr: 141/200BL

Universal hasp integrerat med ett Diskus
hänglås anpassat för låsning av dörrar,
grindar mm. Idealiskt som extra lås för
dubbel dörr som t ex. skåp- och lastbil,
förråd mm. Finns i svart eller vitlackat
hölje.

• Kan användas på både höger- och vänster

Fördelar:
• Ett extra skydd - För säker låsning.

• Extremt motståndskraftigt solitt stål.

• Dubbla skydd - Det integrerade Diskuslåset
är i sig skyddat med ett solitt metallhölje
som gör det nära nog omöjligt att forcera.

• Öppnas med ett enkelt handgrepp.
• Diskuslåset sitter kvar i haspen även efter
att det öppnas, vilket gör att det inte
glöms eller tappas bort. Man kan enkelt
byta ut låset mot ett annat Diskuslås om
man vill.

news #1 januari 2012
48 Keyway
ABUS
- The
good feeling of security

öppnade dörrar.

• Material medföljer som möjliggör

installation på ojämna dörrhalvor,
upp till 5 mm.

• Extra bra Korrosionmotstånd genom
förzinkning och pulverlackering.

• Skydd för cylinderöppning för att förhindra

att vatten och smuts tränger in i cylindern.

• Rostfritt hänglås Diskus 26/70 ingår samt

monteringssats, borrmall och nivåreglering.

1/1

Marknadens bästa maskiner
För att läsa mer om vårt maskinsortiment, gå in på www.prodib.se

1/1

40- kroks ställ
inkl. toppskylt
12- kroks ställ
inkl. toppskylt

48- kroks ställ
inkl. toppskylt

7

SilverSEVEN
Snyggt! Mycket säljande
Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar
12, 24, 40 & 48 kroks
Keyway news #1 januari 2012
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Artkey
ASS 52R-329 Sun/moon

ASS 52R-319 Spelkort

ASS 52R-C05 Sälunge

ASS 52R-335 Ny Pirat

ASS 52R-318 Pirat &

ASS 52R-C06 Hundvalp

ASS 52R-334 Racing

ASS 52R-321 Lejon

ASS 52R-295 Blixt

ASS 52R-323 Svärd

ASS 52R-332 Fairy Star

ASS 52R-333 Elgitarr

ASS 52R-331 Fairy Moon

ASS 52R-C01 Ekorre

ASS 52R-C07 Isbjörn

ASS 52R-C08 Apa

ASS 52R-S2 Bart cupid

ASS 52R-S3 Homer TV

ASS 52R-330 Fairy

ASS 52R-C02 Gris

ASS 52R-292 Pink Dog

ASS 52R-C03 Kattunge

ASS 52R-S4 Maggie

ASS 52R-S6 Bart skate

ASS 52R-S7 Homer
ASS 52R-294 Ballong Ko

ASS 52R-C04 Kyckling

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

Nyckelställ
Art.nr: STÄLL 96
Snyggt och praktiskt snurrställ med
plats för 96 st krokar.
(Ämnen ingår ej.)
50
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Artkey

ASS 52R-S9 Krusty

ASS 52R-185 Pirat

ASS 52R-188 Leksand

ASS 52R-S10 Marge

ASS 52R-184 Flame

ASS 52RV3AI AIK

ASS 52R-S18 Liza

ASS 52R-194 Älg

ASS 52R-157 Göteborg

ASS 52R-S8 Maggie bowling

ASS 52R-122 Hjärta

ASS 52RV3HI Hammarby

ASS 52R-S3 Homer TV

ASS 52R-205 Djurgården

ASS 52R-163 Malmö

ASS 52R-S4 Maggie

ASS 52R-195 Modo

ASS 52R-247 Syrianska

ASS 52R-S6 Bart skate

ASS 52R-253 Mora

ASS 52R-290 Färjestad

ASS 52R-S7 Homer

ASS 52R-S18 Liza

ASS 52R-266 Södertälje SSK

ASS 52R-289 Luleå

ASS 52R-207 Brynäs

ASS 52R-340 Timrå

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se
2/1

Nyckelställ

Art.nr: STÄLL 32

Snyggt och praktiskt ställ med
plats för 32 st krokar
(Ämnen ingår ej)
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Fräsar till nyckelmaskiner
Unocode U01W Nippon
Art.nr: D705933NI
Yttermått: Ø 60.4 mm
Tjocklek: 5,25 mm
Hålmått: Ø 9.52 mm

Nippon 80X1.25 Std
Art.nr: 80X1.25NSU
Yttermått: Ø 80 mm
Tjocklek: 1.5 mm
Hålmått: Ø 22 mm

ABUS ROCK Serie 2
Klass 2

Klass 3

2/1

Klass 4

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 lås
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Begagnat

Se mer maskiner på www.prodib.se

DELTA 2000 SA

QUATTROCODE

BÖRKEY

Maskintyp:
Cylindermaskin

Maskintyp:
Toppfräsmaskin

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad. Ny fräs.

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad. Endast 1.900 nycklar
körda.

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Pris: 9.000 ex.moms

Pris: 120.000 ex.moms

Pris: 5.000 ex.moms

UNOCODE CLASSIC (1) MAGASIN UC 399

Serienr: 1156331102303

UNOCODE CLASSIC (2)

Serienr: 1163971012404

Maskintyp:
Cylindermaskin

Maskintyp:
Magasin

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Pris: 44.000 ex.moms

Pris: 59.000 ex.moms

Pris: 48.000 ex.moms
1/1

ID25PL BAGAGETAG
Bagagemärkning för resväskor. Med stor och tydlig skrivyta.
Ett litet kombinationshänglås medföljer.

Brick storlek

140 x 50 mm

Skrivyta

45 x 65 mm

Antal

2 st

Färg

Sorterade
Keyway
#3 maj
2011
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Hasplås

Art.Nr: 2625
Längd: 65 mm
Bredd: 32 mm

2/1

Art.Nr: 2630
Längd: 80 mm
Bredd: 32 mm

Art.Nr: 2640
Längd: 105 mm
Bredd: 40 mm

Art.Nr: 2645
Längd: 120 mm
Bredd: 40 mm

Saturnus
Snöskoterlås 37/55HB535

Saturnus produkter hittar du hos Prodib AB
se hela sortimentet på www.prodib.se
1/1

Inkapslat lås med extra lång bygel,
för snöskotrar.
Mått A: 55mm
Mått B: 11mm
Mått C: 535mm
54
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2 st nycklar medföljer.

Security Tech Germany

Wire Cobra 10 m 10/1000
Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. Släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler.

10/500

10/200

12/120

5m

2m

1,2 m

ABUS - The good feeling of security
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BESTÄLL NYA ARTKEYS
EW!
N
REDAN NU!
SORTIMENT

MINI

ASS52R-2020
ASS52R-2120
ASS52R-2220
ASS52R-2320
ASS52R-2420
ASS52R-2520
ASS52R-2620
ASS52R-2720
ASS52R-2820
ASS52R-2920
ASS52R-3020
ASS52R-3120
ASS52R-3220
ASS52R-3320
ASS52R-3420
ASS52R-3520
ASS52R-3620
ASS52R-3720

2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st

SN1
SN2
SN3
SN4
SN5
SN6
SN7
SN8
SN9
SN10
SN11
SN12
SN13
SN14
SN15
SN16
SN17
SN18

Bart Ängel		
Bart yeah		
Maggie dummy
Maggie Star		
Bart Tongue		
Maggie & Bear		
Marge			
Edna Lesson		
Krusty			
Apu			
Homer work		
Mr Burns		
Homer black guitar
Winchester		
Apu come again
Barney			
Lisa flowers		
Lisa sax		

MEDIUM
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st
5 st

STD
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st
10 st

ASS52R-2020

ASS52R-2021

Företag/Kundnr:
Namn:
Stad:

ASS52R-2022

ASS52R-2023

ASS52R-2024

ASS52R-2025

ASS52R-2026

ASS52R-2027

ASS52R-2028

ASS52R-2029

ASS52R-2030

ASS52R-2031

ASS52R-2032

ASS52R-2034

ASS52R-2035

ASS52R-2036

ASS52R-2037

ASS52R-2033
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Telefon: 016-16 80 00

Fax: 016-14 55 90

E-post: prodib@prodib.se

www.prodib.se
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I detta nummer av Keyway News är det vår säljare
Daniel Gahnfelt som utsätts för frågor.
Arbetsuppgift på Prodib?
Säljare på region norr, som sträcker sig från
Stockholm och uppåt.
Hur länge har du jobbat på Prodib?
Det är lite drygt ett år nu, jag började i
november 2010.
Vad är det bästa med Prodib?
Arbetsuppgifterna är många och roliga. Vi
är många som kan mycket om det mesta.
Allt är väldigt strukturerat och tillsammans
har vi kul.
Vad tycker du är mest intressant på
jobbet just nu?
Vår nya maskin ProTech, utan tvekan.

Bor?

I ett trelägenhetshus i centrala Eskilstuna.

Familj?

Bor tillsammans med flickvännen Ulrica, men
jag tar nästan dagligen del av hennes familj
som bor i samma byggnad.

Sport?

Genom åren har jag utövat två sporter
seriöst. Den ena är fotboll och den andra
är armbrytning. I dagsläget är vikterna på
gymmet det närmsta jag kommer sport.

Favorit nyckel?
En av de nya Simpsonsnycklarna
(3220), där Homer spelar gitarr. Riktigt
schysst.

TV?

Deckarserier gillas, även frågesporter. När
det gäller filmer är jag mycket för action,
thriller och svart komedi.

Musik?

Bruce Springsteen, Johnny Cash, Mark
Knopfler (och därmed även Dire Straits),
Coldplay, Iron Maiden och Metallica är
ett axplock av vad som finns med i mina
spellistor.

Vilken film såg du senast?

Limitless, med Bradley Cooper och Robert
De Niro. En film helt i min smak.

Vad gör du helst på fritiden?
Jag tycker om att träna, när jag lyckas
övervinna latheten. I somras skaffade
jag en Yamaha R6 som givetvis har
blivit ett stort intresse. Nu inväntas
våren med ivrighet, till dess får jag nöja
mig med att springa och putsa på den.
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Red Rekord AY
Ny maskin från Silca för att fräsa stora och lilla
Abloyämnen efter kod

exkl. moms

För mer information om denna maskiner, kontakta er säljare eller
ring in till kontoret så hjälper vi dig.

Telefon: 016-16 80 00
58
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Klass 2 med hölje 1,05 m
Artnr: 09721

Oklassad med hölje, 1,5 m
Artnr: 09722

Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Kvalitetskätting från BEMA, oklassad i slitstarkt
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis.

Klass 2 med hölje 2,5 m med löpögla
Artnr: 09723

Klass 3 med hölje 2,5 m löpögla
Artnr: 09744

Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis.
SSF/SBSC godkänd.

Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis.
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,05 m
Artnr: 16631

Klass 3 med hölje 1,5 m löpögla
Artnr: 09745

Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis.
SSF/SBSC godkänd.
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- MOTORVÄRMARÄMNEN -

BT 2

BT 2R

BT 5R

GEA 4

LF 12

LF 23R

WAS 14R

SEL 1

- SNÖSKOTERÄMNEN -

HY 6
ASS 181

SS 10

VO 12

HD 1

HD 1R

CY 12R
CY 14

AKTIV		

HY5, (HY 5R), BH4

ARTIC CAT		

CY 12R, HD 1, HD 1R,

			

CY 14

LYNX			

HY 5R

OCKELBO		

HY 5, 5R, 6, 7, 7R

POLARIS		

CY 13R, CY 14R

SKI DOO, mfl

CN 1

YAMAHA-VIKING

YH 21R

ÖVRIGT		

HN 1

(Piratlås mfl)
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HN 1

YH 21R

CY 13R
CY 14R

CN 1

HY 5

HY 5R

HY 7

HY 7R

BH 4

OBS! Bilderna är ej i skala 1:1

Heltäckande Butikslösning från PRODIB AB
Art.nr: PRO0110
Kraftig ring 60 mm
2-pack

1/1

- Se hela sortimentet på www.prodib.se

1/1

- Vi har de ämnen
du behöver!
Keyway news #3 maj 2011
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Klass 3 med hölje 1,6 m
Artnr: 09746
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

1/1

Nyckelhållare
Art.nr: SIMB-120

Handemaljerade nyckelhållare i metall.
Simpson. Levereras styckvis med 24 mm
stålring.

LÅSSERVICE HAUGESUND
KJØPER NY MASKIN
Låsservice Haugesund er et TrioVing
Sikkerhetssenter med stor erfaring innen
lås og nøkler. På systemavdelingen har
de hatt en Unocode classic som nå var for
oppgradering til også å kunne file d12.
Valget falt på en Unocode 399 Evo med
magasin. Vi gratulerer!

På bildet: Aina

, Kjetil og Hild
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Red Rekord
Nå også for d12!

Nyhet
!

Bravo W-Max
Markedets beste halvautomatiske nøkkelfilemaskin,
nå også for d12!

Nyhet
!
For kopiering
av nøkler
4-sidige bakker
Hardmetallfres
Autostart
Patentert
hurtigvendende
bakker med
friksjonsgrep

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

Bakker og
adaptere

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

Triax Quattro
Ny maskin for toppfreste bil- og sylindernøkler

Nyhet
!

Alt du trenger
for å kopiere
d12-nøkkelen,
-TrioVings nye
standardnøkkel!

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

- 4 akser gir mulighet
for filing av hakk i
vinkel
- stort fargedisplay og
meny gir enklere
bruk
- integrert holder for
freser og dekodere
- graverer også tekst
på nøkler

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
Keyway news #3 maj 2011
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AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Vi har bilämnena
du behöver!
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