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 ÖPPET HUS 2016 SUCCEN!
	 	-	Flera	sidor	bilder

 PRODIB LEVERERAR
	 	-	Mängder	med	sidor	kundköp!	Finns	du	med?

 REPORTAGE!
		 -	Norska	låssmeder	besöker	Silca	i	Italien!

 TEKNISKA SPALTEN
		 -	Missa	inga	viktiga	nyheter!



Hej	!
Här	kommer	Keyway	igen!

Rättelse, i förra numret av KEYWAY 
insmög sig några fel ang bilder och text för 
gatukonsten från Oslo.
Vi ber om ursäkt för detta och korrigerar.
Byggenytt.no var källan  och vår kontakt 
Björnar Tönne och inget annat.

Sedan senaste numret har det hänt en hel del.
Vi har gjort väldigt många maskinleveranser 
och de flesta finns i detta nummer, några 
kommer i nästa.
En stor anledning till detta är att många 
kunder känner mer och mer att det är viktigt 
att det hos leverantören finns en riktig back-
up i form av en serviceorganisation.
När man köper en vara som man skall ha 
i 10,15 eller kanske till och med 20 år är 
det viktigt att den organisationen finns och 
fungerar, på riktigt.
Hos oss på Prodib finns det, vi har byggt 
robusta system för att det skall vara så, vi 
har satsat mycket pengar på något vi tror 
på och vi har förmånen att ha medarbetare 
som trivs och som stannar länge och det blir 
bra för kontinuiteten, sen har vi system för 
kunskapsöverföring så att vi hela tiden kan 
förvalta kunskaper vi har skaffat oss och 
utveckla dem.

Efter 35 år som kund i Prodib tackade jag 
av Birgit Andersson på Rikstvåans Service i 
Uddevalla, i maj.
Generation 2 och 3 av Anderssons har vi 
sedan lång tid kontakt med som goda kunder 
och supporters, så nu väntar vi på generation 
4a.

Hemsidan har vi uppdaterat och även gjort 
sökfunktionen i webhandeln bättre, vi bytte 
plattform till en som enklare kunde hanteras 
av fler personer här, så nu blir det enklare och 
snabbare att uppdatera med nyheter. 

Service avdelningen ger värdefulla tekniska 
tips i detta nummer och så presenterar vi ett 
antal nya produkter.

I detta nummer har vi också ett stor reportage 
från vårt Öppet Hus som gick av stapeln 
10/11 sept.
Det var en liten chansning i år att ha det i 
Sept istället för vår vanliga tidpunkt i oktober, 
men vi var tvungna att flytta det för mässan 
SKYDD 2016 i Stockholm hade tagit vår plats 
i kalendern och det kan ju inte vara för många 
saker samtidigt om man skall få besökare.
Hur som helst det gick bra vi hade massor 
av folk och det var festligt med många olika 
aktiviteter.
Våra tiotal leverantörer från Australien, Usa, 
Tyskland, Italien och Sverige verkade trivas 
dom också.
BENINOS BAR där det serverade massor av 
läckerheter var som vanligt fullsatt mestadels, 
så vi hade ordnat med ytterligare sittplatser.

Många besökare nyttjade att gå på de många 
utbildningar och kurser som vi ordnat och 
många roliga tävlingar med priser fanns att 
prova på.

Sist i tidningen är ett reportage om en resa 
till Italien och Silca som vi gjort med Norska 
låssmeder, sammanlagt var det 93 personer 
som deltog.
Reportaget får tala för sig själv.

I övrigt så är våra nya DEMO Bussar under 
byggnation och så här långt ser det bra ut, 
hoppas dom blir klara under November.
På lagret ligger vi lite efter, det beror på att 
vi haft väldigt mycket att göra, det drabbar 
inte dig som kund utan det är mer vår interna 
ordning  för att ha allt i perfektion.
Det får vi jobba lite på.

Tack till alla er som supportar oss, med era 
köp, med besök på Öppet Hus och på resor.

Cebastian en av våra innesäljare är pappaledig 
till årsskiftet så vi är en ”tidningsmakare” kort 
för tillfället så nu får vi sätta  fart med nästa 
nummer, får se om vi hinner innan jul.

Ha det bra tills vi hörs eller ses.
BENNY

PS , vi ställer som vanligt ut på 
SKYDDSMÄSSAN i Stockholm, kom 
och se oss där
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DALA	LÅS	&	LARM

Falu Lås & Nyckelservice byter namn till Dala Lås 
& Larm och byter även butikslokal.
Dala Lås & Larm i Falun har flyttat runt hörnet 
till en betydligt större och fräschare lokal än 
den tidigare. Man öppnade sin ”nya” butik 
den 4/4-2016 och håller nu på att slutföra det 
sista i lokalen. Nu har man fått en butiksdel på 
nästan 200 kvadratmeter samt nyckelverkstad 
och personalutrymmen som gör att man kan 
arbeta mer effektivt och hjälpa sina kunder med 
ett större sortiment.  I butiken arbetar bland 
annat Lotta Jarkell, Ralph Hedman samt Jonas 
Sundkvist. 
Vår duktige säljare på distrikt norr, Jan Fröjdman,  
hjälpte Dala lås & larm att få säljande avdelningar 
med Abus, Key- bak samt Prodibs butikspackade 
varor. Vill du också ha hjälp med din butik 
kontakta din säljare för ett första besök där vi går 
igenom era önskemål.

Grattis till en fin butik önskar vi på Prodib!

Stora fina ytor hos Dala Lås & Larm

prodibomhängning

Ralph Hedman, Lotta Jarkell & Jonas Sundkvist på Dala Lås & Larm



LÅSLÄRA	I	ÄLVSJÖ

Michael Prietzel öppnar nytt företag 
kallat Låslära i Älvsjö. Här kan du få hjälp 
med passage, kort- & kodlås, larmsystem, 
värdeförvaring, brandskydd och 
kameraövervakning. För att kunna hjälpa 
sina kunder med nycklar, så föll valet på 
Prodib och en UNOCODE 199. 
Vår serviceman Jonas var på plats och 
levererade och utbildade. Vi får önska 
lycka till, och gratulera till ett bra val av 
nyckelmaskin!

BYGGBESLAG	I	LULEÅ

Vi har varit i Luleå och installerat nya maskiner hos 
Byggbeslag. En ny UNOCODE 399 EVO och en Cielle 
ETA gravyrmaskin fick de hjälp av vår säljare Daniel 
att investera i. Jonas från vår serviceavdelning 
fick äran att leverera och utbilda, så nu fräses och 
graveras det nycklar i en rasande fart i Luleå! 

Vi från Prodib önskar lycka till med de nya 
maskinerna.

Mathias, Michael & Jessica på Låslära

prodibkundköp

Jonatan på ByggBeslag, det är oftast han som tar emot kunderna i butiken och tillverkar nycklar.

BB-Gruppen i Luleå
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Maskinen som läser av både 
profil och delning av din 
nyckel. 
Den enda maskinen på mark-
naden som identifierar cylin-
dernycklar, kassaskåpsnycklar, 
laserskurna nycklar och nycklar 
av Kaba-typ.

RING,	SÅ	HJÄLPER	VI	DIG!

En OPTIKA från SILCA 
hjälper dig!

Prodib	AB
Box	34,	631	02	Eskilstuna		Tel	016-16	80	00,	Fax	016-14	55	90	www.prodib.se

Nycklar, 
nycklar, nycklar...

Hur ska man kunna 
hitta rätt?



prodibkundköp
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BYGGBESLAG	I	KIRUNA

BB-Gruppen i Kiruna expanderar med låsverkstad och 
ärver Byggbeslag i Luleås UNOCODE 399 EVO och 
Cielle ETA som i sin tur köpt nya maskiner. Det var vår 
duktige serviceman Jonas som installerade de båda 
maskinerna. På bilden ser vi Thomas i det nya rummet för 
nyckelmaskiner, ämnesförvaring, cylinderläggning m.m. 

Vi kan bara önska lycka till!

LÅS	&	SÄKERHET	I	RONNEBY

Kent på Lås och säkerhet i Ronneby köper en Optika av Prodibs duktige säljare Krister. Jonas från vår serviceavdelning 
levererade och utbildade. Så nu kommer det att gå lekande lätt att identifiera nycklar i Ronneby! 

Gratulerar till ett utmärkt val av maskin, önskar vi på Prodib.

Thomas på ByggBeslag

Kent & Krille på Lås & Säkerhet

Lås & Säkerhet i Ronneby
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Maskinparken på Järfälla Lås

Åke på Järfälla Lås

Först i Skandinavien!
Den första TRIAX PRO att bli såld och levererad i 
Skandinavien hamnade hos Åke på Järfälla Lås! 
Åke är lång och trogen kund till Prodib & Silca och förutom den nya 
TRIAX PRO finns även nyckelmaskiner som Quattrocode med roterande 
J4 back, Unocode 399, Optika profillsökningsmaskin och Cielle Eta 
gravyrmaskin.

På Järfälla Lås kan du få hjälp med allt från konsultation till installation 
av mekaniska och elektroniska säkerhetslås och passersystem. Här säljs 
också bland annat lås, beslag och dörrstängare, galler, gallergrindar och 
säkerhetsdörrar. Och med hjälp av ETA gravyrmaskin tillverkas också 
dörr och namnskyltar här.

Micke Bengtsson från vår serviceavdelning lastade bilen med den 
nya TRIAX PRO maskinen och begav sig till Järfälla för installation och 
leverans, och med sig hade han även en blombukett från Decoflor i 
Eskilstuna som gåva.

Vi önskar Järfälla Lås lycka till med tillskottet i 
maskinparken och vet att ni kommer att bli mycket 
nöjda!

NEW!

Kevron	nyckelbricka	med	din	egen	logotype,	skrivyta	37	x	20	mm.	
Beställes	från	Australien	i	1000-pack	i	den	färg	du	själv	väljer,	
antingen	enfärgade	eller	blandade	färger.	

Vi	hjälper	gärna	till	att	ta	fram	ett	förslag	på	logotype	
om	så	önskas.		

Du vet väl att du kan beställa KEVRON brickor 

med DIN logotype på!
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EKC
ELECTRONIC KEY CATALOGUE

Registrera dig på https://ekc.silca.biz
- Vill du översätta från tex. JMA eller Orion till SILCA klickar du  på Comparative Key Reference.

- Vet du vad nyckeln går till och har en tillverkare klickar du på Key Type
- Vet du BARA vad nyckeln går till klickar du på Use

- Har du mått på en tillhållarnyckel klickar du på Dimensions

PROGRAMMET ÄR GRATIS OCH UPPDATERAS AUTOMATISKT

Hjälper dig när du letar ämnen

AGA

Fler AGA produkter 
hittar du på www.prodib.se

TREKANTS
NYCKEL

AGA Trekantsnyckel 
finns i 4 storlekar 
6, 7, 8 & 10 mm

Säljs styckvis.

FYRKANTS
NYCKEL

AGA Fyrkantsnyckel 
finns i 4 storlekar 
6, 7, 8 & 10 mm

Säljs styckvis.
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Dags	för	pension

Fredagen den 13 maj besökte jag 
RIKSTVÅANS SERVICE i UDDEVALLA för att 
säga TACK för ett otroligt långt samarbete 
och partnerskap med Birgit Andersson 
som beslutat sig för att gå i pension.
Samarbetet med mig och Prodib har varat 
i 35 år och det är ett år längre än Prodib 
funnits.

Det började redan 1981 då Låsbolaget AB 
(nuvarande Kaba) hade agenturen för Silca 
under några år.

Riks2an som vi kallar dom i vardagslag 
hade köpt en maskin för Abloynycklar av 
Låsbolagets företrädare, Agenturfirma 
Lorenzo Nacka, som krånglade, en AY-100 
som den hette.

Maskinen skickades in till Låsbolaget för 
åtgärd och med mina grunda kunskaper 
på den tiden kunde jag inte finna felet, 
bara konstatera att nycklarna blev fel.
Kjell Johansson på den tiden Låsbolagets 
tekniker kopplades in och han fann felet, 
det var ett gjutfel på en vagga, detta 
åtgärdades och sedan gick maskinen 
felfritt under många år.

Det är mitt första minne av denna firma, 
efter det finns det tonvis med roliga 
minnen under åren från Öppna Hus , 
låssmedsträffar, resor vi gjort tillsammans 
och intressanta samtal i Anderssons hem.
Familjen som från början bestod av 
Lennart, Birgit och Jan har alltid legat 
i framkant på maskinutrustning och 
under dessa 35 år har vi levererat massor 
av maskinutrustning till dem, oftast av 
senaste och ”värsta” modellerna.

Nu har det kommit barn och barnbarn, 
så vi på Prodib är snart inne på att göra 
affärer med generation 4:a. 

Birgit är vid snart 80 fyllda en pigg och 
käck tjej, kvick i huvudet som få, så det 
känns nästan som lite slöseri att hon går i 
pension, men någon gång måste man ju 
sluta. 

Talar man politik så får man väl säga att 
Birgit står för ”arbetslinjen” började vid 17 
år och slutar vid 80 år.
Hur tackar man för 35 års vänskap? 
Det går liksom inte. 

Men	TACK	Birgit	för	alla	dessa	år,	utan	att	
kanske	helt	veta	det	så	har	du	och	Lennart	
varit	viktiga	rådgivare	och	inspiratörer	för	
mig.

/BENNY HANSSON

På Bilden ser vi 3 generation Andersson, Terese, Birgitt, Prodibs Benny Hansson och Jan. En ny generation finns i magen på Terese, för leverans i September. 

För den som vill veta mer om 
Rikstvåans service, deras historia eller 
är allmänt intresserad av motorist 
historia så har dom givit ut en 
förträfflig bok  “Det skall bärgas i tid”  
som kan beställas på 0522-10140.



Kvalitets verktyg från England
LÅNGBORR MED FÄSTE FÖR HÅLSÅG

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

Art.nr. 1701-0

prodibkundköp
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CAVERION	I	UPPSALA

Ännu en UNOCODE PRO har blivit levererad i Sverige, närmare 
bestämt i Uppsala. Det är Caverion Sverige som utökar sin 
verksamhet med lås, och Jonas från serviceavdelningen fick äran 
att leverera och installera den nya maskinen till den provisoriska 
verkstaden.

Stort grattis till en mycket bra nyckelmaskin och lycka till önskar 
vi från Prodib!

Thomas Bohman på Caverion i Uppsala

B.R.A	LÅSTEKNIK	AB	I	ARVIKA

Den första UNOCODE PRO att levereras i Sverige 
blev till Arvika och B.R.A LÅSTEKNIK. Så nu finns det 
förutom
Marker
Idea
Futura
Optika
RW4-plus med ID48 kit, även en UNOCODE 
PRO hos B.R.A. i Arvika. Micke Bengtsson på vår 
serviceavdelning levererade och installerade den 
nya nyckelmaskinen, och lämnade dessutom över en 
blombukett från Decoflor i Eskilstuna som gåva. 

Stort grattis till nya maskinen och lycka till!

Torbjörn & Roar på B.R.A Låsteknik AB

NEW!



PRODIB WEB SHOP - Tips!
Beställa via HEMSIDAN

Att beställa dina varor från Prodib AB´s hemsida är enkelt och snabbt! Här får du några smarta tips på hur du enklare kan söka i vår 
WEB SHOP och spara din order för att enkelt plocka upp den när du vill göra din beställning.

1.
För att komma till 
vår WEB SHOP går 
du först in på vår 
HEMSIDA, 
www.prodib.se
Här i menyn hittar 
du “SHOP”
klicka på länken 
så kommer du till 
shopen.
På hemsidan 
hittar du NYHETER 
och andra 
spännande saker!

2.

Nu möts du av den här menyn, du är inne i WEB 
SHOPEN! Nu kan du söka i web shopen.
HÄR söker du, se pil.

3.
Vi har gjort en sökning på “ass52r”, och fick fram 239 träffar.
Lägg märke till att du INTE kan beställa om du inte loggat 
in först! 
Det gör du HÄR.

4.

Här skriver du in dina uppgifter. Nu kan du beställa, du 
får fram en ruta med antal och du ser priser.

5.När du gjort en 
order får du ett 
val. Vill du spara 
din order för att 
beställa senare, 
eller beställa 
direkt. För att 
komma vidare 
MÅSTE du gå TILL 
KASSAN, här.

6.

Härifrån tar du dig vidare till “MITT KONTO”

PÅ “Mitt konto” 
hittar du en flik 
“FAVORITER” där 
går du in. Nu 
måste du skapa	en	
lista	här.

Nu finns det en 
lista “min lista” 
eller vad du vill 
döpa den till.

Tryck HÄR, så sparas din 
varukorg!

7.

HÄR söker du ENDAST i undermappen INTE i hela web 
shopen, om du inte får fram det du söker, kolla efter att du 
är i “rätt” sökruta!
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PRODIB WEB SHOP - Tips!

9.

Här har vi loggat in, gått till MITT KONTO, FAVORITER och hittat “min lista”.
Nu går du HIT (se pil), “Lägg alla artiklar i varukorg”. Om du nu går TILL KASSAN, så kan du välja att FORTSÄTTA HANDLA eller 
SLUTFÖR KÖP. 
OBS! Din lista uppdateras INTE automatiskt, du måste göra det valet INNAN du SLUTFÖR KÖP om du nu vill spara din lista förstås.

Tryck på “spara varukorg”, sedan “spara varukorg i lista”, först DÅ uppdateras din lista. Nu kan du gå tillbaka (om du vill) och 
SLUTFÖRA KÖPET.
Listan eller listorna sparas tills du själv väljer att ta bort dom, du kan spara mycket tid genom att göra listor på de varor du ofta 
köper hem. 

Tveka inte för att fråga! Vi hjälper gärna till!

Du kan nu i lugn och ro logga ut för att 
plocka upp din sparade varukorg när 
du vill! 

Kom ihåg att du måste:

LOGGA IN
gå till MITT KONTO
vidare till FAVORITER för att se Mina 
favoritlistor (sparade varukorgar)

8.

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

SILCA:

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

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

80 x 1.25 x 22 mm.

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

80 x 1.25 x 22 mm.

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

80 x 1.25 x 22 mm.

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

80 x 1.25 x 22 mm.

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

80 x 1.25 x 22 mm.

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

80 x 1.25 x 22 mm.

KEYLINE:

BIANCHI 202, 203, 204
BIANCHI RS206, 
EURO JOLLY

ORION:

MERAK
MIZAR

HITTAR DU INTE DIN 
MASKIN?

- RING OSS!
016-16 80 00

* NIPPON-TOOL fräs - Alternativ till originalfräs

* Fräsar med SPECIALBELÄGGNING



Unocode Pro Professional key cutting machine

Fyrsidig-snabbroterande back

Ny fräs

Utrustad med USB port

Användarvänlig

5.7” tydlig färgdisplay

Topplåda för ordning & reda

2-års garanti






Fyrsidig-snabbroterande	back Ny	fräs

Användarvänlig Topplåda	för	ordning	&	reda







prodibkundköp
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A-LÅSSMEDEN	I	KARLSTAD

A-Låssmeden i Karlstad utökar och köper en TRIAX QUATTRO. De fick hjälp att välja nyckelmaskin av vår duktige säljare Gustav 
Holmberg på region mitt. Leverans, installation och utbildning stod Micke Bengtsson från vår serviceavdelning för, så nu 
tillverkas det nycklar i Karlstad i rasande fart!

Grattis till ett bra köp önskar vi dessa glada killar!

Thomas Malmborg & Joakim Persson på A-Låssmeden i Karlstad

LÅSET	I	CENTRUM

På Låset i Centrum i Göteborg får den gamla trotjänaren Unocode 399 stå åt sidan för nyare förmågan i form av 
pinfärska Unocode PRO.
Den levererades av Jonas Eklund, vår duktige serviceman, i början av sommaren, och togs emot med öppna armar av 
Petter på Låset i Centrum.

Vi kan bara gratulera ännu en lycklig ägare av Unocode PRO, och önska lycka till i framtiden!

Petter på Låset i Centrum

NEW!



Unocode Pro Professional key cutting machine

Fyrsidig-snabbroterande back

Ny fräs

Utrustad med USB port

Användarvänlig

5.7” tydlig färgdisplay

Topplåda för ordning & reda

2-års garanti






Fyrsidig-snabbroterande	back Ny	fräs

Användarvänlig Topplåda	för	ordning	&	reda
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KA-MA	SÄKERHETSTEKNIK	AB

Nu kan det graveras med stil hos KA-MA i 
Avesta, en Cielle ETA gravyrmaskin har nämligen 
levererats till dem. Vår serviceman Mårten 
Lindberg var och levererade och installerade 
maskinen till de glada grabbarna Markus & Kalle.
Så nu finns det förutom en Unocode 199, även en 
gravyrmaskin i Avesta.

Gratulerar till ett mycket bra köp!

Markus & Kalle på KA-MA Säkerhetsteknik 15

prodibkundköp
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prodibkundköp

LERUMS	LÅS	&	LARM

Johan på Lerums Lås & Larm poserar stolt vid deras nya medarbetare en MARKER från Silca!
Jonas Eklund från serviceavdelningen levererade och installerade deras nyförvärv, så nu är Silca OEM Client komplett med 
Unocode, Triax och Marker.

Gratulerar till ett ännu en bra affär från Prodib!

Johan på Lerums Lås & Larm

ALINGSÅS	LÅS

Ännu en lycklig ägare av Nya Unocode PRO har 
fått sin nyckelmaskin levererad, en av de fem 
första beställda i Sverige! Denna gång hamnade 
en Unocode PRO i Alingsås, närmare bestämt hos 
Alingsås Lås. Vår serviceman Jonas Eklund var och 
levererade och installerade deras nya maskin i 
början av sommaren. 

Joakim på Alingsås Lås - Unocode Pro

NEW!



LÅFA

LÅFA i Göteborg har utökat sin maskinpark med ännu en maskin från Prodib, nämligen en ETA gravyrmaskin. Så förutom
Prima Laser
Unocode 399EVO
Lector
RW4 PLUS + ID48 Mbox kan nu även Låfa gravera på ett proffsigt sätt! Installation och leverans sköttes av vår serviceman Micke 
Bengtsson.

Grattis till ännu en bra affär önskar vi på Prodib!

Jonas & André på Låfa i Göteborg Keyway news #3 oktober 2016

prodibkundköp
SKO	&	NYCKELSERVICE	ETC

Besöket på Prodibs Öppet Hus i September resulterade i att Carlos blev 
en lycklig ägare av en OPTIKA LIGHT. Vår duktige säljare Andreas Eklånge 
både sålde, levererade och installerade maskinen, så nu kommer arbetet 
att leta nyckelprofiler i Flemmingsberg gå avsevärt mycket lättare och 
snabbare.

Stort grattis till ett bra val, önskar vi på Prodib!

Carlos på Sko & Nyckelservice ETC i Stockholm

1�
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Service tipsar:

Tippar dina nycklar ibland när du spänner fast dem i standardbacken?
Då finns det en fiffig produkt som ger extra stöd åt nycklarna.
Stödet heter D908699ZR Extra stöd V100 uc399.

Stödet monteras enkelt i det lilla hålet som finns på standardbacken, passar både till frässidan och till 
lasersidan.

Undrar du hur du skall kunna decoda dina FAS309 Evolution i 
din Idea?
De är ju mycket bredare än vanliga 309.
Lösningen finns och heter D733998ZB Avläsare Fas 309 
Evolution Idea.

Den är framtagen för den bredare stammen och monteras lika 
enkelt på lasersidan som den vanliga avläsaren.



prodibkundköp
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ÖBERGS	LÅS	&	NYCKLAR	HELSINGBORG

Öbergs Lås och Nycklar i Helsingborg storsatsar! 
Håkan & Uffe investerar nu i Silcas senaste maskiner Triax Pro och 
Unocode Pro. 
Då Kaba Turbon efter många års tjänst lade ner, så blev valet TRIAX 
PRO med motoriserad back för tillverkning av Kaba ExperT och 
ExperT Plus och en UNOCODE PRO för att ha dubbelkommando. 
Allt för att kvalitetetssäkra tillverkningen och bibehålla och öka 
på kapaciteten med dubbel maskinuppsättning. Deras första 
Unocode börjar ju närma sig 25 år men snurrar fortfarande. 
De har sedan tidigare både Triax och Unocode 399, men 
även två Unocode Classic. Marker, Optika samt den senaste 
transponderutrusningen finns också, så komplett med kapacitet 
är ordet för denna låsverkstad.
 
Vi på Prodib lyfter på hatten för att ännu en gång få leverera en 
komplett lösning av Silcas maskiner! 

Maskinparken hos Öbergs Lås & Nycklar

Håkan på Öbergs Lås & Nycklar

ELIAS	SKOMAKERI	

Efter att ha besökt Prodibs Öppet Hus 10 & 11 September, slog Elias 
Skomakeri i Stockholm till och köpte sig en OMNIA av vår säljare 
Gustav Holmberg. Det var även han som levererade och installerade 
nyckelmaskinen några dagar senare, så nu fräses det nycklar med både stil 
och finess på Vikingagatan i Stockholm!

Grattis till ett utmärkt val!

Elias Skomakeri i Stockholm

Mikael på Öbergs Lås & Nycklar

NEW!



LÅSKÄTTING BKM-4 KLASS 3 med löpögla

Art.nr: Benämning: Längd:

16157 Klädd låskätting med löpögla 2,5 m

Stark seghärdad kärna
Ythärdad hård yta

Zinkfosfatering o. passivisering
Miljövänlig CTP
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NYCKELMÄTNING

Är Era maskiner korrekt kalibrerade?

På marknaden i Sverige har lås och nycklar en ganska liten tolerans, oftast 
bara några hundradelars millimeter, vilket gör att det är extra viktigt att 
maskinen är korrekt kalibrerad.

Även med normal förslitning av fräs och backar kan man få nycklar som är 
utanför tolerans om man inte regelbundet kontrollerar sina nycklar.

Då mätutrustning kostar en del att köpa och underhålla med årliga 
kalibreringar är det inte var mans egendom, men vi på Prodib har två 
mätfixturer för uppmätning av nycklar och kan hjälpa Dig att hålla måtten 
inom tolerans.

GÖR SÅ HÄR:

Fräs en OFG96754 på ett ASSA originalämne.

Gör du ASSA dp?
Fräs ett ASSA Twin-ämne (vilket som helst) på kort 
2880.
Delningar från grepp: 794512

Gör du ASSA d12?
Fräs en nyckel på koden: AHQFVU.

Krasta	inte	nycklarna!

Skicka dina nycklar till:
PRODIB AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Märk försändelsen ”Nyckelmätning”.
Glöm inte skicka med dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig, så hjälper vi dig 
att justera maskinen. 
En avgift kommer att debiteras för nyckelmätningen.



21Keyway news #3 september 2011

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Ekologiskt hänglås

Bredd:  49 mm
Bygeltjocklek: 8 mm
Bygelhöjd:  24 mm
SECURITY

LEVEL 1  2  3  �         6  �  �  �  105 M
A

X

Specialsmörjmedel,
även lämplig i 
livsmedelsindustrin.

Inget avfall i pro-
duktionen, allt tas 
tillvara.

Förpackning i 
återvinningsbart 
material.

Produkt och för-
packning är PVC 
fria.

Bästa skydd mot 
korrossion, ger lång 
livslängd.

 Låshus av solid mässing.
 Helkapslat låshus med dräneringskanaler för 
       att skydda cylindern mot smuts och vatten. 
 Stötdämpande vinylhölje som förhindrar känsliga 
       ytor  från skador.
 Rostfri vinylinkapslad bygel av härdat stål.
 Dubbel förreglad bygel.
 Inre komponenter av rostfritt stål.
 Självlåsande, ingen nyckel krävs.
 2 st nycklar/lås ingår.
 Levereras styckvis i box eller blisterförpackning.
 Ämne som passar: Ä65/40-45N 

      70IB/45ECO  

LÅSKÄTTING BKM-4 KLASS 3 med löpögla

Art.nr: Benämning: Längd:

16157 Klädd låskätting med löpögla 2,5 m

Stark seghärdad kärna
Ythärdad hård yta

Zinkfosfatering o. passivisering
Miljövänlig CTP

Verktyg för låsproffs

1150
Borrmall

För modullås med skjutbar stolpe för SYM/OSYM 
med märkhål för täckskyltar.

1152
Borrmall

För smalprofillås typ ASSA 13787, 1361, 
1362, 1385, 13585 samt motorlåset 8087

   

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

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

Passar alla dörrar, tjocka eller smala - plana eller överfalsade



Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

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

Security Tech Germany

�0IB/50HB�0 SLÄPVAGNSHÄNGLÅS

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 Låshus av solid mässing.
 Helkapslat låshus med dräneringskanaler för att skydda cylindern mot smuts och vatten. 
 Stötdämpande vinylhölje som förhindrar känsliga ytor  från skador.
 Rostfri vinylinkapslad bygel av härdat stål.
 Dubbel förreglad bygel.
 Inre komponenter av rostfritt stål.
 Självlåsande, ingen nyckel krävs.
 2 st nycklar/lås ingår.
 Levereras styckvis i box eller blisterförpackning.

 Ämne som passar: Ä65/40-45N   

Bredd:   55 mm
Bygeltjocklek:  9 mm
Bygelhöjd:  80 mm

SECURITY
LEVEL 1  2  3  �         6  �  �  �  105 M

A
X

Går att beställa hos 
ABUS i likalåsning

Bygeln låses på 
båda sidor

Svårdyrkad, pga 
profilens utformning

Rostfri

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

Art nr: �0�.00

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

Wood Working Tools

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

www.prodib.se



* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

Security Tech Germany
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ID25PL BAGAGETAG 

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

ID�AC30 BAGAGETAG 

Bagagemärkning för resväskor. I sortimentsask 
att ställa på disken.

Svensktillverkade nyckelfodral av hög kvalitet i skinn med 25 mm 
nyckelring och dragkedja.
Har en myntficka på framsidan.

135 x 77 mm

Nyckeletui i äkta läder

Art.nr:  10-48-2SVA

Art.nr:  10-48-2BRU

Art.nr:  10-48-2RÖD

Brick storlek 140 x 50 mm
Skrivyta 45 x 65 mm
Antal 30 st
Färg Sorterade

Brick storlek 140 x 50 mm
Skrivyta 45 x 65 mm
Antal 2 st
Färg Sorterade



Extraktor
verktyg
HPC-EZ3

Extraktor
verktyg
HPC-EZ1

Extraktor
verktyg
HPC-EZ5

Extraktor
set
HPC-ES2000

Extraktor
set
HPC-BKES

Extraktor
set
HPC-EZ6

Reservnålar
till HPC-EZ6
HPC-EZ�D

2��

Hotellnyckelhållare

Art.nr:	6465G	Guldfärgad
Art.nr:	6465S	Silverfärgad
110 x 30 mm

Art.nr:	6465KG	Guldfärgad
Art.nr:	6465KS	Silverfärgad
72 x 30 mm

i gedigen metall



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

Längd 900 mm
Diameter 42 mm

Art nr. 6

10
Nycklar

6 ozOR

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

Längd 900 mm
Diameter 42 mm

Art nr. 6C
10
Nycklar

6 ozOR
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Hänglås

Art.nr TC 20
Bredd 20 mm
Bygelhöjd 11 mm
Bygeltjocklek 3,2 mm

Art.nr TC 25
Bredd 25 mm
Bygelhöjd 12 mm
Bygeltjocklek 4,5 mm

Art.nr TC 32
Bredd 32 mm
Bygelhöjd 17 mm
Bygeltjocklek 5,4 mm

Art.nr TC 38
Bredd 38 mm
Bygelhöjd 18,5 mm
Bygeltjocklek 6 mm

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

tri-circle lås 38 mm

tri-circle lås 32 mmtri-circle lås 20 mm

tri-circle lås 25 mm

Hotellnyckelhållare
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Prodib sätter i focus

KIT ID 48 M-BOX

Art.nr: D746466ZB
Tillsats som uppgraderar din 

transpondermaskin RW4 Plus 
och Fast Copy Plus som gör 
att du kan kopiera bilnycklar 

med transponder för ID48, över 
200 bilmodeller NEW!

www.prodib.se

- Nytt utseende
- Mobilanpassad
- Enklare menyer

- Mer transponderinfo
- Mer info om våra nya maskiner

- Mer info om våra begagnade maskiner
- Shopen får bättre sök, kommer stegvis att bli ÄNNU bättre

- NYA EVENT BILDER

VI FÖRBÄTTRAR VÅR HEMSIDA!



prodibkundköp

AXET	LÅS	I	MJÖLBY

Axet Lås i Mjölby kompletterar maskinparken med TRIAX PRO och MARKER samt OEM Client för att göra 
ASSAs Triton och Neptun. Det var vår duktige säljare Jan Fröjdman som hjälpte Axet fram till rätt val. 
Leverans, installation och utbildning stod Prodibs serviceavdelning för. 

Ett stort grattis till valet av maskiner önskar vi på Prodib AB!

GP,  Göran Peterson på Axet Lås Mjölby

NEW!

ROGER	PERSSON	LÅSSERVICE	I	ULRICEHAMN

En FUTURA har levererats till Roger Persson Låsservice i Ulricehamn. Så inte nog med 
att de nu kan göra toppfrästa nycklar i ett nafs, det finns även en cylindermaskin till 
hands då de skickar in sin Unocode på service. 

Smart tycker vi, och önskar lycka till med nya maskinen!

Roger & Pontus på Roger Perssons Låsservice.

2�Keyway news #3 oktober 2016
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Nya produkter

Visa dina känslor med en EMOJI nyckelring i metall! 
Har en 25 mm ring och en 30 mm liten kedja. Säljs 
styckvis, och du hittar alla olika EMOJIS i vår 
WEBSHOB, www.prodib.se

Art.nr: E-B113

NYCKELRING TUMMEN UPPNYCKELRING TUMMEN UPP

Är inte Mamma & Pappa värd en egen nyckelring?
Har en 25 mm ring och en 30 mm liten kedja. Säljs 
styckvis.

Art.nr: SUPERMAMMA, SUPERPAPPA

NYCKELRINGNYCKELRING

NYA ARTKEYSNYA ARTKEYS
ASS52R-HZ
Crazy Emoji

ASS52R-IA
Smile Emoji

ASS52R-IF
Tummen upp 
Emoji

ASS52R-HY
Glasögon 
Emoji

ASS52R-IB
L O L Emoji

ASS52R-HX
Arg Emoji

ASS52R-IE
Apa Emoji ASS52R-IH

Nöjd Emoji
ASS52R-IC
Kärlek Emoji

ASS52R-IJ
Skrattar 
Emoji

ASS52R-IK
Blink Emoji

ASS52R-II
Puss Emoji

ASS52R-IG
Brun lort 
Emoji
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Halvautomatisk nyckelmaskin i 
proffsklassen för cylinder och bilämnen. 
Med fyrsidiga backar.

RING,	SÅ	HJÄLPER	VI	DIG!

993 kr/mån
Pris från:

En RED REKORD från 
SILCA hjälper dig!

Trött på 
utrustning som 
inte håller 
måttet? 



Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara	backar Integrerad	fräshållare

Gravering Snabbrelease	av	fräs

Nytt i tidigare nummer



Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara	backar Integrerad	fräshållare

Gravering Snabbrelease	av	fräs 31

Security Tech Germany

USA TSA RESELÅS

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 Ett enkelt kombinationslås för ditt bagage. Låser du ditt bagage 
med ett vanligt lås kan flygplatspersonal klippa upp det om de behöver 
inspektera bagaget, men låser du med ett TSA lås, klipps inte låset upp 
utan låses efter inspektion. 
Säljs separat eller i hel ask om 6 st lås.

  

SECURITY
LEVEL 1           3  �  5 6 �  �  �  102 M

A
X

Inviduellt ställbar 
kod

Art.nr: 147TSA/30

Art.nr: 148TSA/30
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No1

UNOCODE 199 * UNOCODE 299 * UNOCODE PRO

PROTECH PLUS

     TRIAX PRO       *       IDEA

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

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

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

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

VI JOBBAR BARA FRAMÅT MED VÅRA 
PRODUKTER OCH SERVICE.

PRODIB AB

ORIGINALEN
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PRODIB ÖPPET HUS 2016

Matilda radar upp glasen i baren. Här råder lugnet före stormen!

Torget. Här kan man verkligen fynda! Men det gäller att komma tidigt, det bästa går först!

Hans Uhlan, Huvab provar att kasta ring innan kunderna strömmar till.
Pontus, Cebastian och Per från Prodib tittar imponerat på.

Mats från Prodib i samspråk med Magnus och Adam fråm BEMA.

ÖPPET	HUS	2016

Då var årets Öppet Hus avklarat för denna gång! 
Det vackra vädret till trots, kom det många besökare 
till Eskilstuna. Kursena var ett välbesökt inslag under 
mässdagarna. Transponder, Nyckelletning och Manuella 
maskiner var några av kurserna på Öppet Hus som lockade 
många besökare. 

Nyheter för i år var bland annat Silcas nya nyckelmaskiner 
UNOCODE PRO och TRIAX PRO som visades upp på vår 
utställning en trappa upp, tillsammans med andra nyheter 
som nya nyckelringar, nya artkeys och mängder med nya 
butiksställ.

Tack alla ni som hjälpte oss att göra årets Öppet Hus till den 
succé som det blev! Vi ses igen nästa år!
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PRODIB ÖPPET HUS 2016

Johan, Micke, Mårten och Jonas laddar upp innan “insläpp” Daniela, Matilda, Mattias och Cebastian i baren, redo att servera.

Benny och Phil, Kevron  i startgroparna. Bough från USA i KEY-BAK montern väntar ivrigt på kunderna. 

Johan, ABUS passar på att ge Cebastian stryk innan kunderna vill prova fotbollspelet. Jonas säger hej, hej!
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PRODIB ÖPPET HUS 2016

Paul, Kevron ser till att rätt kvinna vinner. I alla fall i detta race. Krister från Prodib och Peder, ABUS pratar lås.

Många var besökarna som funderade på nyköp.

Per och Bosse Richardson från Vadsbolås i Mariestad tog sig 
en tur till Eskilstuna.

Özmen Sko spanar in ABUS lås.
Glada miner på Ahlam och Ali.
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PRODIB ÖPPET HUS 2016

Micke håller kurs i manuella nyckelmasiner. Mårten visar Aspuddens Lås 
Den Digitale Låssmeden

En glad kund får experthjälp av Johan att leta nycklar.

Det fyndades friskt  på Torget hos Tina.

Vad händer här då? En nyfiken liten flicka kikar in i bilgaraget.
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PRODIB ÖPPET HUS 2016

Phil, Kevron skriver ordrar för brinnande livet.

Kunder i ABUS montern.

Jan visar olika butikslösningar för kunder.

Intresset  var stort på Prodibs NYHETSTORG en trappa upp.

Godsaker bjöds det på i Baren.

Öbergs Lås & Nycklar köper nya maskiner av Krister.



3�

PRODIB ÖPPET HUS 2016

Många besökte utställningen en trappa upp!

I Baren serverades det läckerheter som äkta parmesanost från Italien, parmaskinka och smörgåstårta.

Reneé, Nyckelkopia hälsar på i Abusmontern. Daniel  får tjejerna från Mariefred att le.

Dan på Zladd fick visa upp sina smycken.

Jan hjälper kunderna tillrätta.

Keyway news #3 oktober 2016

Tina och Mattias pratar med en kund.
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PRODIB ÖPPET HUS 2016

En Protech till Lidingö Lås kanske?

Jourlås provar lyckan med ringarna! Aspuddens lås kastar in rabatten!Låssmed.nu kastar ring.

Johan höll en välbesökt kurs i nyckelletning.

Globens Lås koncentrerar sig. Magnus på Bema gör ett försök. Vad kan man vinna? Åh hej! det gäller att hålla tungan rätt  i 
mun.

Stilarna var olika vid de olika tävlingarna under 
Öppet Hus, men priserna fina, så att koncentrera sig 
var en god ide!
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PRODIB ÖPPET HUS 2016

En Protech till Lidingö Lås kanske?

Andreas hjälper Hälla skomakeri med nyckelmaskiner.

EN	RIKTIG	VINNARE!

Efter 2 dagars hårt tävlande i 
bilbanekörning korades vinnaren! 

Claes Wallén från Stuvsta Lås kammade 
hem vinsten i form av en egen bilbana 
och en bil till denna! Bilen vann han 
för “dagens bästa tid” och bilbanan var 
priset för “bästa tiden”!

Grattis säger vi till vinsten!

Och inte nog med det, Claes var 
även den som hade flest rätt på 
tipspromenaden! Vinsten har kommit 
i brevlådan!

Benny med den vackra blomman som Birgit på Rikstvåan 
i Uddevalla lämnade över under Öppet Hus.

Fler	bilder	hittar	du	på	vår	
hemsida!

www.prodib.se/event

Fotograf Mats Boussard tog bilder under 

Öppet Hus.



- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING
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ÄRF-360

prodib NYA ÄMNENNEW!

ÄNW52

TRK11DP

STS5
SOP1�RP

EU22RPHU�2RKP

ER3R

5CER12 5MT23T

RO��R

5FI13

BUR61RBES16 BES1� ASS63R

Teleskåpnyckel!

AB��
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prodib begagnade maskiner

Silca Unocode Classic
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Nytt motorstyrkort

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: ME31639

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

Silca Unocode Classic
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny kondensator

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: NN30579
Frästa nycklar: 19 717 st

Silca Magasin UCC
Tillbehör

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: NB36119

Silca Delta Manuell
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1161221712500

Orion Toppdrill
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0104102

Orion Keymatic
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: LM63C4

Börkey Euroliner
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: A1559841

Keyline Euro
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 02-236
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KEYWAY KORSORD 3-2016
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Här får du en ny chans 
att lösa ett korsord. 
3 vinnare drar vi från 
de rätta inskickade 
korsorden.

Lycka till!
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Korsord

Rätt svar och 
vinnare presenteras 
i nästa nummer av 
KEYWAY NEWS

Företag	&	namn:

Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02 Eskilstuna eller mail prodib@prodib.se
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Ny maskin för att tillverka cylinderämnen.
Liten och smidig. Snygg design.

FLASH 008

För mer info gå in på www.prodib.se

NEW!

Kvalitets verktyg från England
Nyckelvridare för tillhållarlås. Används för att öppna en låst dörr som har nyckeln 
kvar på insidan. Fungerar på de flesta 2 och 3-tillhållarlåsen Klassas som 
dyrkverktyg, tillstånd krävs. 2 delar, höger eller vänster vridare.

Art.nr. KT1 
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prodibkundköp

TELLUS	SKOMAKERI	I	LJUNGBY

Basim Chamoun på Tellus Skomakeri i 
Ljungby satsar vidare på Transponder 
och investerade denna gång i Silcas 
M-BOX. Uppgraderingen för att kunna 
tillverka nycklar till VAG och Volvo och 
många fler. 
Basim berättar att han redan har kunder 
på kö, för att tillverka volvonycklar. 
Brett sortiment och mycket kunskap i 
stor och fin butik, är det som för övrigt 
speglar Tellus Skomakeri. 

Vi på Prodib önskar Basim ett stort 
lycka till och ett grattis till ännu en 
Silcamaskin. 

Basim Chamoun på Tellus Skomakeri i Ljungby.

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

Rikard och Patric på ProtectYou i Västerås med den nya maskinen

FINLARM	AB	PROTECT	YOU	I	VÄSTERÅS

En ny medarbetare finns nu i Västerås hos Finlarm 
AB Protec You. Valet föll på en sprillans ny UNOCODE 
PRO från Prodib AB. Jonas på vår serviceavdelning 
var snabbt på plats i Västerås och levererade deras 
nyckelmasin. 

Ett stort grattis till 
perfekt val av 
nyckelmaskin, 
önskar vi på Prodib!

NEW!



Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

24- kroks ställ
inkl. toppskylt, 4 st
(produkter ingår ej)
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Kvalitets verktyg från England
Nyckelvridare för tillhållarlås. Används för att öppna en låst dörr som har nyckeln 
kvar på insidan. Fungerar på de flesta 2 och 3-tillhållarlåsen Klassas som 
dyrkverktyg, tillstånd krävs. 2 delar, höger eller vänster vridare.

Art.nr. KT1 
 

KARBINHAKE i färg

Se hela sortimentet på www.prodib.se

Saturnus

Art.nr:	509CS
Multifärgad	
65	mm

Art.nr:	CAR2/12
Blandade	färger	
60	mm

Art.nr:	CAR3/12
Blandade	färger	
80	mm

Art.nr:	75
Blandade	färger	
70	mm
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prodibkundköp

LÅS-ARNE	MALMSTRÖM	AB

Lås-Arne uppdaterar maskinparken!
 
Det var under årets Öppet Hus som Arne fick upp 
ögonen för Silcas nya TRIAX PRO. Nya funktioner och 
smidiga backlösningar, samt att utöka kapaciteten 
avgjorde köpet denna gång. 
Hos Lås-Arne finner vi redan en modern 
maskinpark med elektroniskt styrda maskiner 
för tillverkning av alla typer av nycklar. 
Leverans och installation stod vår duktige
säljare Krister för, som för övrigt även
sålde maskinen till Arne.
 
 
Vi  lyfter på hatten och 
önskar Arne med personal 
ett varmt lycka till med sin 
nya TRIAX PRO! Arne på Lås-Arne, trogen kund till Prodib  poserar med sin Triax Pro.

NEW!

MISTER	MINIT	I	NYKÖPING

Vår säljare Daniel Bergh har varit och levererat nya 
nyckelmaskiner till Mister Minit i Nyköping. En DELTA 
MULTICOPY, BRAVO PROFESSIONAL samt en OPTIKA blev det. 
Så nu kan inget stoppa Mister Minit, här skall det fräsas nycklar!

Gratulerar till ett mycket bra val av nyckelmaskiner, och lycka till 
önskar vi på Prodib AB!

Mister Minit i Nyköping i full färd att prova sina nya maskiner.



1846 kr/mån
Pris från:

Trött på 
utrustning som 
inte håller 
måttet? 

CODE

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.

RING,	SÅ	HJÄLPER	VI	DIG!

En FUTURA ONE från 
SILCA hjälper dig!

��Keyway news #3 oktober 2016



EGRET
MADE IN

CHINA

Mässingshänglås med standardbygel

7 storlekar, säljs styckvis eller i hela askar. 
3 nycklar / lås medföljer.
Silcaämne som passar till är:

20 mm - GL1, GL1R
25 & 30 mm - GL18R
40 mm - GL17R
50 & 60 mm - GL6
75 mm - GL7, GL7R

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

Prisvärda 
hänglås!50 Keyway news #3 oktober 2016

ARTKEYS i profil HH, ASS 52R

ASS	52R-M03

Fler	Artkeys	hittar	du	på	www.prodib.se

ASS	52R-M01

ASS	52R-C07ASS	52R-R01

ASS	52R-C02

ASS	52R-R02

ASS	52R-C03ASS	52R-C04

ASS	52R-M02

ASS	52R-A04

ASS	52R-A06 ASS	52R-A07 ASS	52R-A09ASS	52R-A05 ASS	52R-A08 ASS	52R-FK ASS	52R-321

NATURE ARTKEYNATURE ARTKEY

ASS	52R-A10ASS	52R-A11

ASS	52R-C05ASS	52R-C06

ASS	52R-C11
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ASS	52R-431ASS	52R-427 ASS	52R-430

ASS	52R-2020 ASS	52R-2120 ASS	52R-2220 ASS	52R-2320

ASS	52R-2820 ASS	52R-2920 ASS	52R-3020 ASS	52R-3120 ASS	52R-3220

ASS	52R-3320 ASS	52R-3420 ASS	52R-3520 ASS	52R-3620 ASS	52R-3720

ASS	52R-S9

ASS	52R-S18

ASS	52R-2520ASS	52R-2420 ASS	52R-2620

ASS	52R-S7

ASS	52R-S2
ASS	52R-S6

ASS	52R-S3

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

Keyway news #3 oktober 2016

200 st mjuka runda stora nyckelsignaler 
i sortimentsask i färgerna: 
Mörkgrön, Neonorange, Vit, Mörkblå, 
Lila, Svart, Röd och Gul

Storlek: Ø 29 mm

Art.nr:  15/45.200.50

Nyckelsignal

Passar till bland andra 
ASSA D12 och nycklar 
med stora grepp.!



Eta gravyrmaskin
Eta	från	Italienska	Cielle	är	en	gravyrmaskin	i	absoluta	proffsklassen.		
Den	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	mycket	
kraftfull.

Gravera - vad du vill!

Nycklar,	hänglås,	ovalcylindrar,	runda	cylindrar,	Europacylindrar,	
plastbrickor,	skyltar.	Ja	möjligheterna	är	många	som	synes!	
Det	finns	backar	för	alla	ändamål.

Program på svenska

Tillhörande	program	är	naturligtvis	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!

ITALIENSK PRECISION

Back	för	plastskyltar/brickor

Back	för	ovalcylinder

Back	för	rundcylinder

Back	för	hänglås

Back	för	nycklar

Back	för	skyltar

Back	för	Europacylinder

52 Keyway news #3 oktober 2016

Nyckelsignal



ITALIENSK PRECISION

Back	för	ovalcylinder

Back	för	rundcylinder

Back	för	hänglås

Back	för	nycklar

Back	för	skyltar

Back	för	Europacylinder

Dyrkset
11 verktyg
HPC-PIP13

53

Dyrkpistol
5 verktyg
HPC-HPG10

Dyrkpistol
Tubular
TLP-CMODB

Dyrkpistol
Tubular
HPC-TLP�SB

Dyrkset
Tillhållare
HPC-PKS

Plug spinner

HPC-FIT2

Dyrkset
16 verktyg
HPC-NDPK

Keyway news #3 oktober 2016

Passar till bland andra 
ASSA TWIN COMBI och 
EVVA DPI!

Kan användas både 
liggandes och  ståendes. 

Allt för att passa fler nyckelgrepp.!
200 st mjuka 4-kantiga nyckelsignaler i sortimentsask i färgerna:  
Mörkgrön, Neonorange,  Vit, Mörkblå, Lila, Svart, Röd och Gul

Storlek:  29 x 25 mm

Art.nr:  16.200.50

Nyckelsignal



Nyckeljojo	med	kedja	i	blank	metall,	
50	eller	42	mm	Ø.	

Levereras	styckvis.	

NYCKELJOJO med kedja

Art.nr:	203A20
Ø	42	mm,	kedja	450	mm

Se hela sortimentet på www.prodib.se

Art.nr:	201A20
Ø	50	mm,	kedja	450	mm

Saturnus
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Security Tech Germany

PS�� LÅS SMÖRJMEDEL

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 Smörjer
 Skyddar 
 Rensar
 Tränger ut fukt
 Förhindrar isbildning

  

ID6�TUB60 RUNDA BRICKOR 

Kraftig rund nyckelbricka i plast med 18 mm stål-
ring. Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan 
att tas av från nyckelringen, skrivyta 32 x 32 mm. 
Levereras i burk om 60 st brickor i osorterade 
färger

Brick storlek Ø 59 mm
Skrivyta 32 x 32 mm
Antal 60 st
Färg Sorterade

Snart är vintern här, så passa 
på att köpa hem låsspray

Säljs styckvis eller i en låda om 
6 st blisterförpackningar.



Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB

Art.nr:
PRO0001

Art.nr: 
PRO0002

Art.nr: 
PRO0012

KARBINHAKAR

Se	hela	sortimentet	på
www.prodib.se 55

Security Tech Germany
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ART NR: GBM3632
Häng	upp	dina	produkter	på	ett	smart	sätt!	Golvställ	i	metall	
med	fyra	sidor,	snurrbart.	Du	kan	även	justera	höjden	på	stället	
så	det	passar	just	dig.	Krokar	köper	du	separat,	GBM3633.	
Stället	har	hjul,	så	det	är	lätt	att	flytta,	men	som	du	kan	låsa	
när	stället	är	på	plats	där	du	vill	ha	det.	Levereras	med	4	st	
toppskyltar,	men	utan	krok	och	produkter.

Silver 7 SEVEN 

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  39 cm
Höjd  ca 191 cm
Djup  90 cm (inkl. krok)
Antal krok Ingår ej

BUTIKSTÄLL



Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

6- kroks ställ
inkl. toppskylt, 1 st
(produkter ingår ej)

prodib NYA TRANSPONDERNYCKLARNEW!

HU66ARS8
Audi 3 button flip

NE78ARS2N
Citroen/Peugeot 2 button, no 
battery holder

NE78BRS8
Citroen/Peugeot 3 button

NE78BRS8N
Citroen/Peugeot 3 button, no 
battery holder

CY24RS2
Emty shell 2 button Chrysler

SIP22ARS1
Fiat 1 button

HURSG8N
Key shell 3 button, no battery 
conn. Opel/Vauxhall

HURSH2N
Opel/Chevrolet 2 button

VA2CRS7N
Peugeot 4 button, no battery 
holder

HURSA2
Seat/Skoda/Volkswagen 
2 button

SZ11RRS2
Suzuki 2 button

YM23RS8
Emty shell 3 button

Nya ämnen förberedda för GTI

DWO4CTE Ämne för DAEWOO

GT15RBTE Ämne för FIAT

HON66TE Ämne för HONDA

HU100TE Ämne för bla. CADILLAC, CHEVROLET, 

OPEL/VAUXHALL

HU101TE Ämne för bla. FORD och LAND ROVER

HU116TE Ämne för VOLKSWAGEN

NE66TE Ämne för VOLVO

TOY43RATE Ämne för bla. GMC och ISUZU



* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

5�

Prodib personal

Vår yngste säljare, Daniel Gahnfelt, för Norra distriktet 
utsätts för frågor i detta nummer av Keyway News.

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Säljare på distrikt norr. Oftast befinner 
jag mig ute på kundbesök eller i bilen 
någonstans mellan Gotland och Kiruna.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Snart är det sex år. Jag började på 
hösten 2010.

Vad är det bästa med Prodib?
Kollegorna. Även strukturen, och att alla 
tar sitt ansvar och gör sitt bästa för både 
företaget och kunderna.

Vad tycker du är mest intressant på 
jobbet just nu? 
Våra nya maskiner Unocode Pro och
Triax Pro.

Bor?
Jag bor i en lägenhet i centrala Eskilstuna.

Familj?
Just nu är jag singel. Förhoppningsvis blir 
det familjeliv i framtiden.

Sport?
Faktiskt ingen alls även om jag tycker det 
mesta är roligt. Håller kroppen någorlunda 
i trim med oregelbundna gymbesök och 
joggingturer.
 
TV?
Jag kollar nästan aldrig på TV, men 
det händer att jag ser Landet runt på 
söndagar. Annars är det Netflix som gäller, 
eller Twitch.

Musik?
Bruce Springsteen, Coldplay, Red Hot Chili 
Peppers, Bob Dylan, Dire Straits, Crash 
Test Dummies, Eminem, Nationalteatern, 
Perssons Pack, Lars Winnerbäck m.fl.

Vilken film såg du senast?
Snatch.

Favoritprodukt?
ABUS Rock demotavla.

Vad gör du helst på fritiden? 
Jag försöker så ofta det går att umgås med 
vänner och familj. När vädret tillåter så åker 
jag motorcykel, och om jag är hemma så 
lirar jag CS:GO eller kollar på serier.

DANIEL GAHNFELT

Säljare region norr

Keyway news #3 oktober 2016
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Rätt svar Keyway News #121 NR 2-2016

Grattis säger vi till: NYBERGS	LÅS	-	Daniel	Génetay
	 	 	 	 	 CERTEGO	MALMÖ	-	Kristian	Månsson
	 	 	 	 	 SOLLEFTEÅ	LÅSSERVICE	-	Cissi
	 	 	 	 	 AB	HARRY	PERSSON

nnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinn

Grattis säger vi till dessa 5 lyckliga vinnare av våran tävling Bildnöten. 
Rätta svaret på bilden som fanns på sidan 43 var KEY-BAK	0600-007,	
Secure-a-key.	

Vi skickar ett hemligt pris!

Stort Grattis till:  TEKNIKSERVICE	-Magnus	Fors
	 	 	 	 	 LÅS	&	SÄKERHET	TIDAHOLM	-	Henrik	Gustavsson
	 	 	 	 	 LÅSSMEDEN	I	NORRKÖPING	-	Elin	Andersson
	 	 	 	 	 LÅSSMEDEN	HÖGANÄS	-	Cvetka
	 	 	 	 	 TOOLS	I	HELSINGBORG	-	Agneta	Ljungberg
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TVSS Høstmøte 2016

Høstmøte for TrioVing Sikkerhetssentere ble i år lagt til Nord Italia, nærmere bestemt Lido Di Jesolo.
Vi bodde på Luxor Cairo Wellnes Hotell, hele 93 deltagere var med på hele eller deler av uken.
Lido Di Jesolo ligger nært Silca fabrikken i Vittorio Veneto, fredagen ble tilegnet et fabrikkbesøk her.
Kl. 9 fredag morgen ble vi hentet av 2 busser på hotellet, og fraktet til Silca.
Her ble vi møtt av representanter fra både Silca Italia og Prodib AB Sverige.
På Silca fabrikken ble vi delt i 3 grupper;
Silca 1 viste nøkkelproduksjon fra A – Å
Silca 2 viste produksjon av Silcas nøkkelfilemaskiner
Siste stasjon var Silcas Training room, hvor vi fikk demonstrert maskiner og svar på spørsmål.
Innimellom dette fikk vi servert lunsj ute i nydelig vær.
Kl. 16 kom buss 3 med ledsagere. Turen da gikk opp til fjellene, hvor vi besøkte en fortreffelig vingård.
Her fikk vi servert nydelig Prosecco vin.
Vi avsluttet med middag i nærheten av Conegliano.
En sliten men veldig forøyd gjeng kom tilbake til hotellet rundt midnatt.
 
Kerim Saidi
Teknisk support Silca
TrioVing a.s



TR4-LN
Blink Emoji

TR4-LM
Skrattar Emoji

TR4-LM
Tummen upp 
Emoji

TR4-LD
Smile 
Emoji

NYA ARTKEYS

TR4-LI
Brun lort

Emoji

TR4-LC
Crazy
Emoji

TR4-LG
Apa

Emoji

TR4-LF
Kärlek
Emoji

TR4-LE
L O L
Emoji

TR4-LK
Puss
Emoji

TR4-LB
Glasögon

Emoji

TR4-LJ
Nöjd
Emoji

NEW!
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Silcas	och	Prodibs	representanter	väntar	med	spänning	på	de	Norska	gästerna! Bussarna	anländer	med	förväntansfulla	gäster.

Man	kunde	på	långt	håll	se	vilka	som	var	i	samma	sällskap!	
Alla	deltagare	hade	svarta	Silca	T-shirt	på	sig.
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Samling	i	Silcas	konferenssal	innan	dagens	äventyr	börjar.

Benny	Hansson	VD	Prodib	AB	i	Sverige	presenterar	Silca	och	Prodib.

Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

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

Fabritzio	från	Silca	och	Benny	Hansson	från	Prodib	delar	in	det	stora	
sällskapet	i	mindre	grupper.

Alla	följer	spänt	med	i	Silcas	presentation.
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Framtida	Protech	kunder?

Den	fantastiskt	goda	Italienska	lunchen	serveras	ute	i	det	fria!

Mingel	i	solskenet,	Italien	visar	sin	bästa	sida!

En	av	de	tre	grupperna	får	en	demonstration	på	den	helt	
nya	UNOCODE	PRO,	elektronisk	cylindermaskin.

Den	helt	automatiska	nyckelmaskinen	PROTECH	trollbinder	alla.

Ännu	mer	mingel	i	den	härliga	solen!
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Intresset	var	stort	vid	rundvandringen	på	Silcas	lager.

Från	ax	till	limpa,	hur	går	det	egentligen	till	att	göra	en	nyckel?
På	bordet	visas	en	kort	presentation	av	alla	moment	i	processen	i	att	
tillverka	en	nyckel.

Benny	Hansson,	alltid	redo	att	hjälpa	till!

Rundvandrin	i	Silcas	lager.	
Silcas	Fabritzio	berättar	om	hur	lagret	
fungerar,	och	intresset	var	stort.	

Ett	par	bra	skor	var	att	föredra,	då	
lagret	och	fabriken	är	enorm!
Det	var	nog	en	del	av	besökarna	som	
var	lite	trötta	i	benen	när	dagen	var	till	
enda!
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