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 PRODIB ÖPPET HUS!
    - Se alla bilder!

 REPORTAGE!
  - Flera sidor med intressanta reportage!

 PRODIB LEVERERAR!
  - Nytt, Begagnat, vi levererar! Du finns väl med? 

 NYA PRODUKTER!
  - Missa inga nya produkter!

prodibas



Hej på er.
Slutet på November och ett år går mot sitt slut.
Det blir mitt 37e år med Prodib och mitt 
39e för Silca, jag började jobba med Silca på 
LÅSBOLAGET, som de hette då (Dormakaba nu).
Det har varit en fantastisk tid, men tid går fort 
numera.
Man tänker på något som hänt eller man varit 
med om, man tycker det var ganska nyss, men 
när man sedan räknar efter så kan det vara både 
20 och 25 år sedan.
Första Unocoden, det var ju inte så länge sedan, 
men, det var 30 år sedan nu i december.
Många av dessa maskiner fungerar felfritt 
än idag och det betyder, köper man rätt från 
början, då blir det billigast i längden.

I det här numret  presenterar vi många nya 
köpare i både Sverige och Norge, köpare som 
valt kvalitet, service och support.

PRODIB AS 
I Norge går allt framåt fort, alla system 
fungerar precis så som tänk, vi har höjt 
lagerhållningen 400% från sista tiden hos 
TrioVing, servicegraden är förbättrad mångfalt 
och restordrarna är väldigt få.
Det är precis så som jag alltid velat haft det, 
men inte riktigt fått.
Man måste ha grejor på lager, både A, B, och C 
sortimenten, och det har vi nu, igen vill vänta.
Det var en jobbig process att skiljas från 
TrioVing efter så många år, och det var jobbigt 
att sätta upp företaget till en så hög nivå på så 
kort tid, men nu är det skönt.
Jag har fått bra folk med mig, som vill sköta 
företaget på samma sätt som jag vill, och jag 
bestämmer själv.
Inga långbänkar, ett beslut fattas på en halv 
minut, det blir JA eller NEJ, sen går vi vidare.
Första året kan nog bli en liten förlust, det har 
jag liksom i planen, men då har vi också tagit 
dom flesta investeringar som direktkostnad, så 
det är betalt och klart, då blir allt bättre år 2-3 
osv.

Vi ökar
1 December adderar vi en större lokal i Norge, 
lokalen bredvid oss och i Januari kommer en 
säljare.
Hade nog inte riktigt räknat med att det skulle 
gå så fort men vi har fått många kunder snabbt 
och det är kul.
Jag hör mycket skryt om både Norska företaget 

och min personal där, och det sätter jag stort 
pris på, då har jag i vart fall delvis lyckats med 
ambitionen jag hade.

Nu skall vi vidare, jag vet vart jag vill, och dit skall 
vi, men som Petter Stordalen (en idol för mig) 
säger:  TTT, Ting Tar Tid, och så är det, fast jag är 
otålig.

PRODIB AB
Allt flyter på som vanligt, vi får fler och fler 
produkter.
Vi har fått lite nya medarbetare och i detta 
nummer presenterar dom sig.
Vi har också hållit ÖPPET HUS i Oktober och det 
var välbesökt, många gick våra kurser och blev 
lite mer kompetenta.

MATS JOHANSSON
Mats en trotjänare hos Prodib.
24 Oktober hade han avverkat dom första 25 åren 
i Prodibs tjänst.
Mats har haft många olika uppgifter/jobb hos 
Prodib, så som det blir när man varit med länge 
och är kompetent på mycket.
Prodib tackar för gott jobb och ser fram emot 
många år till.

Jag får frågan
Allt oftare får jag frågan:
- Hur länge skall du hålla på?
- Har du inte tänkt på pension?
- Skall du inte gå ner på deltid?
Och som svar på dessa frågor:
- NEJ!
Inget av det tänker jag på, jag är fullt frisk och 
älskar mitt jobb, och faktum är att jag fått ännu 
mer energi nu efter att vi öppnat i Norge, så jag 
har ingen tanke på något av det.
Faktum är att jag är rädd för pension, livrädd.
Jag har sett folk runt mig som gått i pension, 
några i tid, andra i förtid, en del med mycket 
pengar. Alla tycker det skulle bli så skönt, men 
för flera har det blivit problem, dom har blivit 
ensamma, uttråkade och olyckliga, en hobby var 
inte så kul 7 dagar i veckan...
Jag är/har varit lycklig att ha ett jobb som jag 
älskat att gå till under 4 decenier, så inte tänker 
jag avsluta det med en period av olycklighet.
Nej, jag jobbar på så länge jag fixar att hålla 
igång.

2020
Skall bli ett spännande år, vi har massor av planer 
vi vill fullfölja så det kommer inte att saknas att 
göra.

Tack för den här gången och ha det så bra tills vi 
hörs igen.
Är det något vi gör fel, eller något du kan tipsa 
oss om, du har min direktmail  benny,hansson@
prodib.se

Prodib AB
Tel: 016 - 16 80 00
Fax: 016 - 14 55 90
E-post: prodib@prodib.se
Internet: www.prodib.se
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VAD TYCKER DU?
Har du en fråga som du tycker att 
fler bör få svar på? Har du förslag 
på något du tycker vi ska ta upp i 
tidningen? Eller vill du bara göra 
dig hörd, tveka inte, skicka ett mail 
till oss: prodib@prodib.se

Skriv "Keyway" i ämnesraden.

Fotograf framsida: Mats Boussard

www.prodib.se
www.prodib.no

Prodib AS
Tel. 90 95 66 66
E-post: post@prodib.no
Internet: www.prodib.no
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Prodib kundköp

NOKAS TEKNIK AB MALMÖ

En Triax PRO med program, OEM Client 
och roterande back R13 samt fräsar 
levererades och installerades hos 
grabbarna på Nokas i Malmö. Det var 
vår serviceman Jonas som levererade.
I inbyte fick han med sig en Keyline DB 
laser.

Ken, André & Pär verkar nöjda med den nya nyckelmaskinen

JÄRN AB SÖDERTORG VISBY

Sen 1:a juli är det raukfritt utanför 
entrén till Järn AB Södertorg på 
Gotland, där Jonas steg in med en 
begagnad Marker.

Grabbarna i låsverkstaden behöver inte 
längre handstämpla nycklarna, och från 

Daniel, Joacim & Tommy är glada åt den nya medarbetaren

ASSA Security Master går all information till Unocode och Marker
utan att behöva slå in varken delningar eller märkning.

Lekande lätt!
Lycka till önskar alla vi på Prodib!

Vi tackar för förtroendet och önskar all lycka till med den nya medarbetaren!
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Prodib kundköp

MALMÖ LÅSTJÄNST AB
MALMÖ

En Unocode PRO med tillhörande 
d12 back och en Optika var vår 
säljare Krister och levererade och 
installerade hos Malmö Låstjänst. 

Så nu blir det lekande lätt att 
identifiera nycklar  i Malmö!

Tack för förtroendet, och lycka till 
med de nya medarbetarna önskar vi 
på Prodib!

Oliver med nya nyckelmaskinerna
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BRAVIDA SÄKERHET AB HÄGERSTEN

Fredrik på vår serviceavdelning åkte till sin namne Fredrik 
(Simonsson) i Bravidas helt nya lokaler i Hägersten.

 Där ska de tillhandahålla bland 
annat systemnycklar till sina 
kunder. Till detta har de valt 
att investera i en Futura Pro 
Engraving med Silca OEM Client, 
backar och tillhörande fräsar. Ett 
startpaket med de vanligaste 
nycklarna har också levererats till 
butiken.

Mycket var fortfarande i 
uppstartsfasen för dem så en del 
jobb ska till innan tillverkningen 
sätter igång i full skala. Med 
nyckelmaskinen, programvaran, 

fräsar och backar till den på plats så det är bara för 
dem att köra på vart efter de andra bitarna faller på 
plats. 

Tack för förtroendet, och lycka till!



Prodib kundköp
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Daniel & Jonas verkar nöjda med sin nya nyckelmaskin

NORRTÄLJE LÅSSERVICE AB

Vår säljare på Norr distriktet, Jan Fröjdman var och 
installerade och levererade en ny Unocode PRO till Joachim 
och Sivert i Norrtälje, närmare bestämt hos Norrtälje 
Låsservice AB.

Så nu finns det ännu en Silca maskin i den ljusa och mycket 
fina butiken i Norrtälje!

Stort grattis önskar vi på Prodib!
Joachim & Sivert välkomnar den nya nyckelmaskinen

Joachim bakom disken i den ljusa butikenInga tomma krokar här inte! Välfyllt och snyggt!

ÖRESUNDSLÅS AB MALMÖ

Serviceman Jonas packade bilen med en Idea och 
tillhörande adaptrar och backar och begav sig till 
Malmö och Öresundslås.  Väl på plats installerades 
maskinen och Daniel & Jonas fick en utbildning av 
nyckelmaskinen.

Tack för förtroendet, 
och lycka till önskar 
vi på Prodib!



Art.nr: 
8/200   2 m

Svart nyckel JoJo i metall 
med 25 mm stålring och wire. 
Clipsfäste för bältet. Levereras 

styckvis 

Art.nr: 203B34W
Ø 42 mm, kedja 1000 mm

Se hela sortimentet på www.prodib.se

Art.nr: 201B48W
Ø 50 mm
wire 1200 mm

Saturnus NYCKELJOJO med wire

Art. nr:
12/120  1,2 m
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ANCHOR KLASS 4 OVALCYLINDER

Ett kraftigt Klass 4 hänglås med standardbygel tillverkat i härdat stål, lämpligt för låsning av containers, lagerlokaler, grindar och dyl. 
Designat för ovalcylindrar som skyddas av en 5 mm tjock härdad täckbricka. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel , 
löstagbar bygel, och med väderskydd. Levereras styckvis.

KLASS 4, OVAL, STD BYGEL
840-4B27 Anchor Kl.4 Oval STD bygel

840-4LB27L Anchor Kl.4 Oval STD löstagbar

840-4B27WP Anchor Kl.4 Oval STD väderskydd

KLASS 4, OVAL, HÖG BYGEL 50 mm
840-4B50 Anchor Kl.4 Oval 50 mm bygel

840-4LB50L Anchor Kl.4 Oval 50 mm löstagbar

840-4B50WP Anchor Kl.4 50 mm väderskydd

Blisterförpackad cylinder för postboxar, passar 
till olika fabrikat av boxar.
Med i förpackningen finns även tre olika reglar, 
så du slipper beställa dessa separat, bara att 
hänga upp. 
Två nycklar per lås ingår. 
Levereras styckvis.

Art nr:  24802

Cylinder

JOMA - The  result of experience and innovation 



Prodib uppmärksammar
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- Vi har turordning på vem som läser eran 
tidning först.
Vi får ju helt enkelt vänta till Max är klar.

Bästa Hälsningar, Elin Låssmeden i 
Norrköping AB

I vilket skick tidningen återlämnas 
i förtäljer dock inte 
historien... 

Mr T är med där det händer

Krister hittade detta fina arrangemang hos Låshuset i Ängelholm



Hotellnyckelhållare
i plast i 13 färger

Päronformad hotellnyckelhållare i plast. 
Transparant plastlock och pappskiva för text medföljer. 

Levereras styckvis med 21 mm stålring.

Finns i färgerna:
Blå, Grön, Neongul, Röd, Svart, Vit, Lila, Gul, Brun, Ceris, 
Neongrön, Neonorange och Orange

Svarta plastlock med siffror efter önskemål går att beställa, 
leveranstid ca 1 vecka, siffrorna 1-25 (set om 25 st brickor) 
& 1-100 (set om 100 st) är lagervara. 

Prodib uppmärksammar
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Från Norr till Söder
- vi finns här för DIG!
Alltid nära dig! För att du som kund ska ha tillgång till 
bästa möjliga service och support. Med våra tre sälj-
team på sammanlagt sex säljare täcker vi nästan hela 
Sverige från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Vill du ta en titt  på de senaste produktnyheterna, är 
intresserad av en maskindemo, eller behöver hjälp 
med att gå igenom sortimentet för påfyllnad. Boka in 
ett besök med en utav våra säljare. 

Vi reser regelbundet och är alltid i närheten.
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Prodib Team, vi finns här för dig!

Jan Fröjdman
Tel: 070-676 96 85
E-post: jan.frojdmanl@prodib.se

Team Norr

Mikael Bengtsson
Tel: 070-676 98 08
E-post: micke.bengtsson@prodib.se

Team Mitt

Gustav Holmberg
Tel: 070-676 98 22
E-post: gustav.holmberg@prodib.se

Alltid redo för att ge dig en maskindemo på direkten. Våra maskiner används av 
alla låstillverkare, ASSA, DORMA, KABA, EVVA, RUKO och TRIO-VING.

Hemsidan och vår web shop uppdateras varje vecka och vi skickar vår tidning 
och regelbundna utskick med information och erbjudanden till dig, så du inte 
går miste om något.

Showbussar med  demomaskiner och produktnyheter så att du kan se och 
känna på nya saker  på en plats nära dig. 

Prodib servicebilar, alltid i närheten så att vi kan erbjuda service på plats hos dig 
om det är extra bråttom.

Team Syd

Krister Vieweg
Tel: 070-676 96 84
E-post: krister.vieweg@prodib.se

Andreas Eklånge
Tel: 070-676 96 98
E-post: andreas.eklange@prodib.se

Kim Gabrielson
Tel: 070-676 96 86
E-post: kim.gabrielson@prodib.se



Nyckelhållare
i metall i 6 färger

Handemaljerade nyckelhål-
lare i metall. Tuffa cowboy-
boots med fina detaljer och 
klara färger. 

Levereras styckvis med 
24 mm stålring.

Du hittar fler intressanta produkter i vår web shop!
www.prodib.se

Art.nr:  CB-B101
Grön/Grön

Art.nr:  CB-B106
Röd/Lila

Art.nr:  CB-B102
Röd/Brun

Art.nr:  CB-B105
Blå/Blå

Art.nr:  CB-B103
Grön/Beige

Art.nr:  CB-B104
Röd/Orange

LÅSBORGEN AB 
STOCKHOLM

Ännu en Triax PRO med 
Silca OEM Client, roterande 

back R13, Triton & Neptun & d12 backar samt fräsar 
levererades och installerades hos Låsborgen i 
Stockholm. Det var vår serviceman Jonas som fick 
äran att leverera och utbilda.

Gratulerar till ett 
klokt och smart 
köp, gör vi på 
Prodib!

Fredik poserar med nya medarbetaren

Prodib kundköp
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Du hittar fler intressanta produkter i vår web shop!
www.prodib.se

ID5AC150AS 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 burk om 150 st brickor i mixade färger.

Brick storlek 55 x 30 mm
Skrivyta 37 x 20 mm
Antal 150 st
Färg Mixade

Prodib kundköp

BRAVIDA AB 
HERRLJUNGA

Vår duktige säljare Gustav har vart i Herrljunga hos Bravida och 
levererat och installerat nyckelmaskiner. En begagnad Unocode 399 
med tillhörande d12 back, en begagnad Olympic och en ny Delta 
Multicopy. 

Vi i Eskilstuna önskar all lycka till med de nya maskinerna!

ROBERT framför de nya nyckelmaskinerna
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PROTECTUM AB HALMSTAD

En Marker har flyttat till Protectum i 
Halmstad. Det var säljare Gustav som 
fick äran att leverera, 
installera och utbilda 
när det var dags. 
Så nu stämplas det 
nycklar med stil och 
finess i Halmstad!

Lycka till önskar Prodib!

Martin tog emot Gustav och Markern



Roliga försäkringscitat

- När jag skulle köra hem, råkade jag åka in på fel gård och kolliderade med ett träd, som jag inte har på min tomt.

- Jag trodde rutan var nedfälld, men jag märkte när jag stack ut huvudet genom den att den var stängd.

- Jag hade kört bil i 40 år när jag råkade somna vid ratten.

- Min bil stod perfekt parkerad, när jag backade på honom.

- Jag sa till polisen att jag inte var skadad, men när jag tog av mig hatten, så upptäckte jag ett 
svårt skallbensbrott.

- Jag tutade, men bilhornet gick inte för det var stulet.

- Olyckshändelsen orsakades av att vägen kröktes.

- För att undvika kollision körde jag på den andra bilen.

- Jag kan inte betala reparationskostnaderna, ty jag underhålles av min svärmor, 
eftersom min hustru dog för tre år sedan.

- Jag kolliderade med en stillastående spårvagn som kom från motsatt håll.

- Jag körde över en karl, han erkände att felet var hans, för han hade blivit överkörd förut.

- Jag körde på en lyktstolpe som jag inte blivit varse eftersom den skymdes av några karlar.

- Den döde kom cyklande från vänster.

- Kon gick mot bilen, efteråt fick jag höra att hon inte var riktigt klok.

- Den här fotgängaren visste inte åt vilket håll han skulle springa, så jag körde över honom.

- Min man svimmade, så jag måste få tag på en annan man.

- En lyktstolpe for mot min bil och skadade den på två ställen.

- På torsdagar brukar min hustru ha stortvätt och när jag återvände på kvällen slog jag 
sönder vindrutan och två framtänder.

- Bilen skadades inte, vilket bestyrktes av grindstolpen.

- Ett hjul åkte i diket, min fot hoppade från fotbromsen till gaspedalen, for över vägen till andra sidan och hamnade 
mot en trädstam.

- Motorcyklisten avled senare av skadorna han tillfogades på Karlstads lasarett.

- Vid kollisionstillfället befann jag mig i sittande ställning på dr Lindgrens toalett varför jag inte kunde göra något för 
att avvärja skadan.

- Min man mådde illa så att det gällde att få tag i en annan man.

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
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Roliga och annorlunda nyckelhållare, 
Binky. Varierande ansikten och hårfärg / 
längd. Levereras styckvis med 22 mm stål-
ring och 18 mm kedja.

Nyckelhållare

Art.nr: 106

LÅSSMEDEN NORRKÖPING
 
När det var dags att uppgradera 
Låssmeden i Norrköpings trotjänare Lector, 
föll valet på Silcas Optika. Det var Jonas 
som levererade den nya maskinen som 
togs emot av Stefan. Den gamla Lectorn 
fick han med sig 
tillbaka hem i inbyte.

Ett stort lycka till och 
ett bra val, önskar vi 
på Prodib! 

15

Prodib kundköp

Så här glad blir man när man får en ny medarbetare! Stefan verkar nöjd!

15

Mats och Lars-Erik  tog emot den nya nyckelmaskinen

SVÄRDSJÖ JÄRN AB
 
Bolist i Svärdsjö har utökat sin kundservice 
med nyckeltillverkning!
Serviceman Jonas packade 
bilen med en Futura Edge, 
startpaket med nyckeltavlor 
och ett golvställ med tillbehör 
och begav sig till Svärdsjö. 
Så nu kan Mats och Lars-Erik 
serva sina kunder med både 
sågkedjor och extranycklar!

Vi tackar varmt för förtroendet 
och önskar all lycka till med 
nyckeltillverkningen!

Keyway news #3 november 2019



Nya produkter
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NYHETNYHET 

NYHET FRÅN ABUSNYHET FRÅN ABUS

Nyckelkappa för att färgmärka nycklar. Stor variant, 
passar bland annat till ASSA D-12 och nycklar med 
stort grepp. Levereras i ask om 100 st enfärgade 
eller i sortimentask om 200 st

Art.nr: 

27.200.50 - 200 st sorterade

27.100.02 - 100 st VIT
27.100.03 - 100 st GUL
27.100.05 - 100 st GRÖN
27.100.07 - 100 st BLÅ
27.100.08 - 100 st ORANGE
27.100.10 - 100 st RÖD
27.100.11 - 100 st LILA
27.100.14 - 100 st SVART

Nytt containerlås från Abus som monteras utan 
att behöva borra eller på annat sätt fästa det i 
containern.

Art.nr: 230/100

Kombinationslås med 4 snurror och huvudnyckelfunktion. För låsning av dörrar, 
portar, garderober, skåp, verktygslådor, källarfönster, förråd, kopplingsanläggningar, 
bommar osv. Robust hus av zinktryckgjutgods, bygel av härdat stål, fyrsiffrig kod 
som kan väljas fritt.
 
Art.nr: 
158KC45AP050 Kombilås, Huvudnyckel AP050
158KC45AP051 Kombilås, Huvudnyckel AP051
158KC45AP052 Kombilås, Huvudnyckel AP052
158KC45AP053 Kombilås, Huvudnyckel AP053
158KC45AP054 Kombilås, Huvudnyckel AP054

NYHET FRÅN ABUSNYHET FRÅN ABUS

Keyway news #3 november 2019



Prodib kundköp

BOLIST ALLERT JÄRN & BYGG KISA

Allt började med ett besök av Robert och gänget från 
Allert Järn & Bygg i Prodibs monter på Bolistmässan i 
Jönköping i våras 2019. 

Nyfiket tittade de på vår nyckelmaskin Futura Edge 
och våra andra produkter.
Efter några mail och ett par telefonsamtal så kom det i 
början av augusti 2019, ett mail från Robert.

- Vi köper en Futura Edge med nyckelpaket 
samt med nyckeltillbehör.

Prodibs serviceavdelning levererade Futura Edge samt 
de färdighängda nyckeltavlorna och butiksställen med 
tillbehör.
Bara att hänga upp tavlorna på väggen och ställa 
upp tillbehörsställen på disken så var man up-and-
running!

Micke Bengtsson, säljare på Prodib gjorde ett 
återkopplingsbesök i slutet av Augusti och höll en lätt 
upplärning om hur man letar nycklar i kataloger och 

Det var på Bolistmässan i Jönköping som intresset för Silca och nyckeltillverkning föddes

Lätt som en plätt tycker Robert!

Robert & Jonas med den nya Futura Edge Linus bekantar sig med Fastbit

på nätet. Då passade 
Robert även på att 
investera i en Fastbit 
tillhållarmaskin 
med topp-paket 
av tillhållarnycklar, 
då han fått många 
förfrågningar på 
tillhållarnycklar/
vapenskåpsnycklar. 

Nu har gänget 
på Allert Järn & 
Bygg en komplett 
nyckelverkstad!

Lycka till önskar vi på 
Prodib!



2050-0
Vredskydd/Påkörningsskydd

Rostfri monteringsplåt med skydd för vredet i 
t.ex. soprum, portar så att inte vredet skadas 
vid påkörning av sopvagn, truck eller annat. 
Skyddet kan också monteras för att försvåra 
att man enkelt kommer åt vredet på en grind 
eller liknande.

Levereras styckvis. 

Fler verktyg från HUVAB hittar du 
i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

Verktyg för låsproffs

Rätt svar Keyway 
News NR 2-2019

nnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinn

Tack för alla svar till korsordet! 
Ni blir bara fler och fler som löser och 
skickar in! Det uppskattas!
Här kommer den rätta lösningen, 
ny chans får ni på sidan 44 i detta 
nummer.

Grattis till er som 
vunnit!

Frida & Malka Låssmeden Boden

Christer Enander Låsproffsen Göteborg

Anders Strand AS Eslöv

Alexandra Ingvaldsson Certego Nyköping

Eva Lagerqvist Axlås Skärholmen
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Blisterförpackad cylinder speciellt framtagen 
för att kunna sitta utomhus.
Med i förpackningen finns även tre olika reglar, 
så du slipper beställa dessa separat, bara att 
hänga upp. 
Två nycklar per lås ingår. 
Levereras styckvis.

Art nr:  24799

Cylinder

JOMA - The  result of experience and innovation 

Kraftig nitbar väktarring, tjocklek 3 mm. 
Finns i 5 olika storlekar. Levereras styckvis 
inkl nit.

Väktarring

Art.nr:  31110 - 23 mm
 31120 - 35 mm
 31130 - 40 mm
 31140 - 45 mm
 31150 - 75 mm
 31190 - 5-pack kopparnit

ART NR: GBM3635

Ett litet bordsställ i snurrmodell med 3-sidor. Stället har 
18 krokar som passar även den minsta butiken för att 
exponera till exempel nyckelbrickor. Levereras med 3 st 
tåliga toppskyltar i hårdplast, men utan produkter.

BUTIKSTÄLLSilver 7 SEVEN 

Material Metall
Färg Grå
Bredd 260 mm
Antal st
Tjocklek 260 mm
Höjd 334 mm

Stället säljs tomt,

utan produkter
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Prodib uppmärksammar

Vi gratulerar på jubileumsdagen 
och hoppas på många 
framgångsrika år framöver!

SILCA EXPORT KONTOR VÄXER OCH FÖRNYAS

Silcas Export växer så det knakar pga att fler och fler 
kunder uppskattar Silcas kompletta sortiment av nyckeläm-
nen, maskiner och tillbehör i högsta kvalitet.

Maskinernas långa liv och höga performance är särskilt 
uppskattad bland professionella nyckelfräsare och många 
låsindustrier har senare år fått upp ögonen för Silca som en 
god leverantör av industriella och semi-industriella maski-
ner och lösningar.
I mer än 100 Lås och Bil fabriker runt om i världen jobbas 
det på Silca maskiner och våra programlösningar.

Det här ledde fram till att Export avd nådde sin peak för att 
hantera alla inkommande order och förfrågningar, så Silca 
tog en area inom fabriken, blåste helt rent och kommer 
inom 6-7 veckor att ha byggt upp en 
helt ny exportavdelning som kommer 
att vara streamlinad efter dom senaste 
rönen inom Toyota 5S och 
LEAN metoderna.

Prodib AB

Här blir nya exportkontoret

Inbjudande entré hos Silca i Italien



Med “BLACKBOX” reser din maskin säkert både till och 
från oss, försäkrad av oss.
Boxarna är specialdesignade för nyckelmaskiner vilket 
underlättar frakten. 
Du har också möjlighet att hyra nyckelmaskiner av oss 
under tiden din egen är på service/reparation.

Välkommen att göra en bra affär!
21Keyway news #3 november 2019

NOKAS LÅS ALVIK
 
Vår serviceman Fredrik styrde Caddyn till det 
glada gänget på Nokas Lås i Alvik. Just den här 
dagen kan det ha varit så att de var extra glada 
då han kom med deras två nya maskiner. Den 
ena var en Cielle ETA för att gravera nycklar 
och cylindrar och i förlängningen även börja 
gravera skyltar. Den andra var en Omnia för 
tillverkning av tillhållarnycklar. 

Ett stort grattis till era nya 
kvalitetsmaskiner från oss i 
Eskilstuna!

Prodib kundköp

Angelica, Jonathan & Ulrica snyggt uppställda vid sin nya medarbetare

NOKAS TEKNIK AB 
BLEKINGE
 
När det var dags för den gamla 
trotjänaren Lector att gå i pension, 
investerade Nokas i Karlshamn i 
en Optika från Silca. Det var säljare 
Krister som fick äran att leverera och 
installera nyckelletarmaskinen hos 
tjejerna på Nokas.

Tina & Anna kommer att hitta nycklar lekande lätt nu



Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS KOMBINATIONSLÅS 158-serien
 Robust hus av zinktryckgjutgods

 Dubbel låsning av bygeln 

 Bygel av härdat stål

 Omställningsbar kod

 För låsning av dörrar, portar, garderober, skåp, verktygslådor, 
källarfönster, förråd, kopplingsanläggningar, bommar osv.

 Levereras styckvis eller i kartong om 3-6 st
  

Art.nr: 
158CS/65C

Art.nr: 
158/65C

Art.nr: 
158/50HB50C

Art.nr: 
158CS/50C

Art.nr: 
158/50C

Art.nr: 
158/40C

Prodib kundköp

CERTEGO AB LUND

Semesterperioden började lida mot sitt slut och Augusti 
hade hunnit halvvägs när Fredrik på serviceavdelningen 
besökte Emma på Certego i Lund. 

Med sig hade han deras nya Triax PRO med roterande 
backen R13 och Silca OEM Client. Triaxen med R13-
backen var något som de hade jobbat under en längre 

period för att få till 
butiken och efter många 
turer fram och tillbaka så 
var den, till Emmas glädje, 
äntligen på plats. 

Certego i Lund har fått sig en ny trotjänare, levererad av Prodib

Gammalt och nytt, Triax eCode och nya Triax PRO

Genom att fylla på sin maskinpark med den 
och Silca OEM Client har de sett till att deras 
nyckeltillverkning blivit effektivare än innan.  

Vi tackar för förtroendet och önskar lycka till!



Security Tech Germany
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VADSBOLÅS AB SKÖVDE
 
En ny Bravo Maxima har levererats till Vadsbolås i Skövde. 
Det var vår säljare Gustav som levererade och installerade 
nyckelmaskinen, som togs emot av Sebastian.

Vi kan bara 
önska lycka till 
med den nya 
medarbetaren! 

Prodib kundköp

Sebastian med den nya medarbetaren

LÅS & SÄKERHET BOLLNÄS
 
Vår utsände Mattias Widén fick äran att leverera 
och installera en Futura Pro och en Smart Pro till 
Lås & Säkerhet I Bollnäs AB. 

Det var Frida som instruerades under nästan en 
hel dag i de båda maskinernas egenskaper och 
möjligheter.
Frida är duktig med bilnyckelprogrammering och 
har sedan tidigare en RW4 Plus med M-box, samt 
en Smart Remote Programmer för att kunna göra 
fjärrkontroller. 

Frida med sina nya medarbetare

Futuran är ju en perfekt maskin även för bilnyckeltillverkning, så man har verkligen 
rätt maskiner i Bollnäs nu.

Vi önskar lycka till, och ser fram emot ett trevligt samarbete även i framtiden!
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Prodib uppmärksammar
Saxat ur dagens industri 13/8-19

Biltjuvarnas nya favoriter 
- låser upp bilen på 10 sekunder

Både i England och i Sverige drar ett antal bilmodeller till sig 
försäkringsbolagens blickar efter de ökade reläattackerna. 
- Vi bevakar stöldtrenderna, säger Stefan Brala på Trygg-Hansa.

I England är antalet bilstölder det högsta på åtta år, enligt BBC. 
Försäkringsbolagens branschorganisation Association of British 
Insurers sägs skylla uppgången på de nyckellösa bilarna.  
Den brittiska biltidningen What Car har gjort ett test på sju 
nyckellösa bilmodeller för att se hur snabbt det gick att stjäla 
dem. 

Samma tekniska hjälpmedel som biltjuvar nyttjar användes i 
testet. Ingen av bilarna lyckades motstå trycket i en minut.
PSA:s lyxåk DS modell DS 3 Crossback och Audi TT stals på tio 
sekunder. En Land Rover Discovery stod emot i 20 sekunder, 
följt av Land Rover Discovery Sport på 30 sekunder. 
Mercedes A-klass, BMW X3 och Ford Fiesta kapitulerade efter 50 
och 60 sekunder. 

Tjuvarna kan med hjälp av en reläsändare fånga upp signalen 
från bilnyckeln som ligger inne i huset, och öppna bilen utan 
att ägaren anar något.
Fenomenet är även känt på den svenska marknaden och för-
säkringsbolagen If och Trygg-Hansa har sett en ökning av de så 
kallade reläattackerna. 

- Vi upptäckte att det ökade kraftigt förra året och sedan dess 
har det fortsatt att öka något, säger Osvald Wiklander, pressan-
svarig på If.
- Vi har lagt ut information om det här på hemsidan, skickat 
mejl till kunder och försökt sprida det i media, säger han.

2018 var drygt 17.500 fordon efterlysta i Sverige, varav 8.000 
var personbilar. Det är en minskning med 200 personbilar 
jämfört med föregående år, enligt statistik från Larmtjänst. 
- Antalet går ned. Det beror på att vår bilpark byts ut och består 
av nya finare bilar som pundarna, som stal förr i tiden, inte 
klarar av. De nya bilarna kräver kunskap och medel, vi pratar om 
internationell organiserad brottslighet, säger Torbjörn Serran-
der, utredare på Larmtjänst. 

Han hävdar att bilfabrikanterna är medvetna om de här 
problemen och kommer med motåtgärder hela tiden. 
- Tjuvar och banditer hittar hela tiden svagheter och utnyttjar 
det tills fabrikanterna täpper till luckan med något annat, säger 
han. 

Reläattackerna har inte heller undgått Trygg-Hansa.
 - Visst är det en stigande trend att det är så här bilar stjäls. 
Bilarna stjäls inte med våld utan det är elektroniska tjuvar, säger 
Stefan Brala, specialist på motorförsäkringar på Trygg-Hansa.
Eftersom de här bilarna troligen försvinner ur landet och inte 
återträffas, får försäkringsbolagen betala ut pengar utifrån 
marknadsvärdet på bilen, konstaterar han. 

Hur stora belopp Trygg-Hansa har fått betala ut i form av 
ersättning, vill han inte uppge, men det handlar om bilar i 
400.000- till 500.000-kronorsklassen och däröver.
- De drabbade bilarna är framför allt Mercedes, Volvo och 
BMW som har det här key-less systemet, säger Stefan Brala. 
Planerar ni höja premierna på de här modellerna?
- Vi bevakar stöldtrenderna. Skulle det visa sig att en viss 
bilmodell har bristande system, kan det i långa loppet leda 
till att de bilarna blir dyrare att försäkra. Men vi ser samti-
digt tillverkare som tittar på möjligheten att förändra de här 
key-less-systemen och jobbar med att utveckla ett viloläge, 
att när nyckeln inte är i rörelse, avger den inte signaler, säger 
Stefan Brala. 

Stefan Bralas tips hur du skyddar din bil:

 Förvara gärna nyckeln i RFID-fodral som hindrar tjuven 
att läsa av nyckelns radiosignaler. En plåtburk går också 
bra, om du inte har ett fodral.

 Förvara inte nyckeln i nära anslutning till dörren. 
Många lämnar sin bilnyckel i jackfickan eller väskan i nära 
anslutning till ytterdörren. Reläattackerna fungerar så att 
det ofta är två tjuvar som opererar tillsammans. En tjuv 
ställer sig nära ytterdörren och den andra bredvid bilen. 
Det är lätt att fånga de här signalerna och skicka den vida-
re till tjuv nummer två som står vid bilen.

     Har du möjlighet, ställ bilen i ett garage i stället för på 
uppfarten.

     Har du slarvat bort en nyckel, åk omedelbart till en 
auktoriserad verkstad och avkoda den här nyckeln så att 
den inte går att använda. 
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Prodib reportage

MLA-MÄSSAN I TELFORD 2019
 
I Telford, England, anordnas vartannat år MLA-
mässan. Prodib skickade i år ut undertecknad för att 
se de senaste nyheterna, träffa kollegor och kunder, 
samt knyta nya kontakter.

MLA står för Master Locksmiths Association, och 
mässan är Europas största låssmedsmässa. Själva 
mässhallen är delad i 2 halvor, den ena för lås, 
passersystem och låsrelaterade produkter och 
utställare. 
Den andra delen är för bilnyckelbranschen med 
både nationella och internationella utställare som t 
ex Silca, och Advanced Diagnostics.

land kan vara så likt Sverige, och samtidigt så olika. Att man trafikerar 
vägarna på fel sida kan tyckas underligt, men historien kunde sett 
annorlunda ut för oss, även vi i Sverige ha kört bil på vänster sida om vi 
inte ändrat till högertrafik i september 1967. 
Storbritannien är väldigt mysigt och kanske som bäst i sina byar eller 
små städer, där arkitekturen fortfarande kan vara bevarad i hög grad. 
Man kan se det från två håll, gamla slitna byggnader, eller som jag ser 
det, mysig äldre arkitektur som berättar den typiskt engelska historien. 
Vårt lilla typiskt brittiska hotell var ett utmärkt exempel på detta.

Bra arrangerat
Nåja, Telford känns som att det ligger i en svag sluttning, och längst 
ned ligger konferenscentret där mässan hålls vartannat år, om man ser 
det från vårt hotells läge. Detta var första gången jag besöker mässan, 
och jag tycker att man skötte arrangemanget mycket bra. Allt från 
rymlig parkering i direkt anslutning till mässan, bra säkerhet genom 
hela eventet och väl organiserat inne på själva mässan, till väl anpassat 
schema för utbildningar och enkel tillgång till lunch och WC etc.

Två montrar hos Silca
Att besöka MLA i Telford är ett bra sätt att ta del av nyheter och träffa 
leverantörer och utställare. Dessutom träffar man på bekanta ansikten 
från Sverige, t ex från Bröderna Nykom! Det kändes jättekul att plötsligt 
höra dessa svenska röster i vimlet och sorlet på engelska. 
Silca hade två montrar, en i var ände av utställningshallen. I den 
ena fokuserade man på nyckelfräsning, med en line up av olika 
Futuramaskiner och nyheter. I den andra montern huserade Advanced 
Diagnostics och demonstrerade det senaste programmet för VW Golf 
och programmering med Smart Pro.

Informativa kurser
Kurser och utbildningar hölls löpande, och man hade goda möjligheter 
att öka på sitt kunnande om bilnyckelprogrammering generellt, eller 
maskinkunskap specifikt.
Advanced Diagnostics visade nya och gamla smarta användningstips för 
Smart Pro på sin föreläsning. Bland annat har Smart Pro nu utökats med 
en ny funktion, nämligen transponderhantering, vilket innebär att man 
t ex kan utföra Preset av en transponder direkt i Smart Pro med hjälp av 
Smart Aeriel.

Mässhallen för konventionella lås och behör. I förgrunden ses  
lunchserveringen.

Silcas och Advanced Diagnostics´ monter med demonstration av nya programmet för VW Golf. 

Petter Lindé provar en testrig för bilnyckelprogrammering. 

Silcas monter för maskiner och spännande nyheter.  

England är trevligt
Först några personliga reflektioner som jag gjorde 
under resan. Jag har varit i England några gånger, 
oftast i min yrkesroll, och det är intressant hur ett 



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: 80x1.25SUSW
Standardfräs som passar 
en mängd olika tillhållar-
maskiner på marknaden. 

80 x 1.25 x 22 mm.

* SWISS PLUS fräs - Alternativ till originalfräs
Art.nr: 80x1.25SSW
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NSU
Standardfräs som passar 
en mängd olika tillhållar-
maskiner på marknaden.

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: 80x1.25TISW
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
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Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se

MLA i England 
rekommenderas
Det var en givande resa, och det 
fanns många intressanta nyheter 
och smarta lösningar att reflektera 
över under resan hem. 
MLA är en mässa väl värd ett 
besök.

Vårt mysiga typiskt engelska hotell White Horse Tavern White Horse Tavern var lika mysigt på insidan som på utsidan  

Låsbar myntbox i metall. 
Löstagbar innerlåda i hård-
plast med 2 st fack. 

Levereras styckvis med 2 st  
nycklar. 

Art nr:  10011
Bredd: 160 mm
Höjd: 83 mm 
Djup: 130 mm 
Färg: Bordeaux 

Myntbox

JOMA - The  result of experience and innovation 

Låsbar myntbox i metall. 
Löstagbar innerlåda i hård-
plast med 8 st fack. 

Levereras styckvis med 2 st  
nycklar. 

Art nr:  10014
Bredd: 330 mm
Höjd: 113 mm 
Djup: 250 mm 
Färg: Bordeaux 



Nyhet från Silca! TRIOVING TR4 med färg på greppet. 
Finns som lagervara i 5 fina färger. 
Går även att gravera med utmärkt resultat! 
Säljs styckvis
Art.nr: 
TR4-MQ Orange
TR4-MO Röd
TR4-MN Rosa
TR4MS  Blå
TR4-MP Grön 

NYHETNYHET 

Velvet key 

graverad i en 

FUTURA

27Keyway news #3 november 2019

Nya produkter

NYHETNYHET 
Uppgraderad nyckelförvaring! 
Keygarage 787LED kan skruvas 
fast på vägg etc. och förvara 
exempelvis nycklar, kreditkort 
eller andra värdesaker. 2 st 
krokar. Omställningsbar kombi-
nation. När luckan för kodhju-
let öppnas tänds en lysdioder 
som lyser i 30 sekunder. Vanligt 
myntcellbatteri (CR2032) kan 
enkelt bytas ut, batteriets håll-
barhet när det används 1x per 
dag ungefär 2 år. 
 
Art.nr:  787LED

NYHETNYHET 
Dyna för cylinderstämpling, för oval eller rund 
cylinder. Kan skruvas fast i arbetsbänken, tillverkad i 
eloxerad aluminium. 
Levereras styckvis.
Art.nr: 1440-0

Bordfixtur för läggning av snowmancylinder, 
tillverkad i plast. 
Levereras styckvis.
Art.nr: 1442-0 
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Nya produkter

NYHETNYHET 
Grindlås i massivt, härdat stål 
med valsade kanter för enormt 
högt skärmotstånd, rostskyd-
dat. 
Kan monteras på båda sidor, 
för användning med hänglås. 
Levereras styckvis.

Art.nr: 131/140C

NYHETNYHET 
ABUS Touch öppnas med fingeravtryck. Lagrar upp till 10 fingeravtryck vilket 
gör att upp till åtta andra användare är möjliga. Säker lagring, data bevaras 
även om batterierna är tomma. 

För att säkra dörrar, skåp, verktygslådor, skjul, omkopplare etc.

Bredd:  49 mm
Bygeltjocklek: 7 mm 
Bygelhöjd: 32 mm

Art.nr: 56/50

NYHETNYHET 
Spirallås med kombination och hållare från ABUS. 
En särskild mörkeravkänningsfunktion underlättar 
låsanvändningen när det är mörkt, tack vare den särskilda 
präglingen av siffrorna. Låset har en 2-komponentssiffer-
vals som gör att siffrorna förblir läsbara under lång tid. 10 
mm tjock, högkvalitativ och superflexibel spiralvajer med 
plastöverdrag som skyddar mot lackskador.
 
Art.nr: 5510C18010BK-S



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-EZ7D

ART NR: GBM3630

Häng upp dina produkter på ett 
smart sätt! Golvställ i metall med 
två 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 2 st toppskyltar, men utan 
krok och produkter.

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  39 cm
Höjd  ca 191 cm
Djup  50 cm (inkl. krok)
Antal krok Ingår ej

Silver 7 SEVEN 
BUTIKSTÄLL

Stället säljs tomt,

utan produkter

Kvalitéts key-bak från USA med 71 cm 
kevlarlina för upp till ca 40 st nycklar. 
Modellen har RATCH-IT-LOCK SYSTEM, 
dvs stopp var 10 cm för maximal 
bekvämlighet. 

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:
0KR2-5A11 med karbinhake
0KR2-5A21 med clip

Ratch-It Key-Bak

Kvalitéts key-bak från USA med 90 cm 
kevlarlina för upp till ca 22 st nycklar. 
Modellen har RATCH-IT-LOCK SYSTEM, 
dvs stopp var 10 cm för maximal be-
kvämlighet. 

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:
0KR2-4A11 med karbinhake
0KR2-4A21 med clip
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Får du detta felmeddelande när du ska skicka över 
jobb från Silca Key Programs till din nyckelmaskin?
Detta beror på att Silca Key Programs och maskinen 
har tappat kontakten med varandra.

Har du maskinen kopplad till datorn via en USB-övergång? Börja då med att dra ut USB-kabeln ur datorn. 
Sätt sedan tillbaka den igen. Hjälper inte detta så löser du detta på följande vis:
Gå in på maskinlistan i Silca Key Programs:

Välj sedan maskin genom att dubbelklicka 
på raden för aktuell maskin eller markera 
den och klicka på ”Modifiera”.

Här ska du sedan välja rätt serieport:

För att ta reda på vilka portar 
som är aktiva behöver du gå in i 
Enhetshanteraren.

I Windows 10 så högerklickar du på 
Windows-ikonen så kan du sen välja 
”Enhetshanteraren”.

I tidigare Windows-versioner så når 
du den enklast genom att klicka på 
Windows-ikonen och skriva ”Enhets-
hanteraren” i sökfältet.   

Fel vid öppning av seriell port

Prodib service
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I Enhetshanteraren ser du vilka portar 
som är aktiva genom att klicka på 
”Portar (COM och LPT)”.

1. Gå sedan tillbaka till Silca Key Programs och radera informationen i fältet för ”Serie Nummer”. 

2. Byt därefter nummer vid ”Serie Port” till någon av de aktiva portarna som angavs i Enhetshantera-
ren och klicka sedan på ”Läs”.
Får du upp samma felmeddelande som tidigare så är det fel port.
Fortsätt att prova de andra aktiva port-numren tills du hittar en port där inget felmeddelande dyker upp 
när du klickar på ”Läs”. Du får även upp serienumret på maskinen i fältet för detta.  Du har då hittat rätt 
port.

3. Klicka på ”Spara”.

Nu har maskinen och Silca Key Programs kontakt med varandra och du kan återigen skicka över jobb till 
maskinen.

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se

Prodib service
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UNOCODE 199   *   UNOCODE 299   *   UNOCODE PRO

PROTECH PLUS

     TRIAX PRO       *       IDEA

    FUTURA PRO  *   FUTURA PRO ONE ORIGINALEN
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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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PRODIBS ÖPPET HUS 2019 
19 & 20 OKTOBER

Än en gång slog vi upp dörrarna till våra kunder under Öppet Hus, och ni var 
många som trotsade det vackra vädret och tog er hit! Med kunder från näst 
intill hela landet, och med en busslast från Norge och till och med kunder från 
Danmark, var stämningen hög och gemytlig!
Kurserna var välbesökta, och nytt för i år var ABUS Rock låsläggningskursen. 

Och vad vore Prodibs Öppet Hus utan parmesanost och parmaskinka? Likaså 
Benio´s Bar var ett välbesökt inslag under helgen.

Vi tackar alla våra kunder och leverantörer som hjälpte oss att göra Öppet Hus 
möjligt, och hoppas vi ses snart igen!

Vi tackar även fotograf Mats Boussard som hjälpte oss att dokumentera helgen 
med fina bilder!

Fler bilder från vårt Öppet Hus hittar du på vår hemsida, www.prodib.se/event

Ingar och Torodd har funnit varandra!

Två glada grabbar besökte Öppet Hus Susanne och Anders Strand från Eslöv Sandra och Annette går tipspromenad Stefan från Låssmeden i Norrköping

Ingemar och Fredrik tar en fika Två besökare under helgen i Eskilstuna Montrarna var välbesökta under helgenGott med korv!
Keyway news #3 november 2019



prodib ÖPPET HUS 2019

Det samlades en del folk på parkeringen innan öppningen på lördagen Många var det som gjorde klipp på torget!

Säljare Jan visar en maskin för en kund Abbe från Marieberg, Örebro var här Gustav visar maskin för Jourlås, Västerås Två kunder ser sig om under Öppet Hus

Gustav under en av sina låsläggningskurser under lördagen Våra Danska kunder samspråkar 

Prodib vs Silca, undrar vem som vann... Philip från Axlås Stockholm var glad Enkido från Åtvidaberg vill inte missa 
Öppet Hus

Roger Globens Lås kommer gärna till oss!
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PRODIBS ÖPPET HUS 2019  19 & 20 OKTOBER

Under Öppet Hus hade vi en mycket uppskattad tipspromenad. Här kan du se de rätta svaren. Vinsten gick till Eslöv, till Anders 
Strand x 2 st som lyckades pricka in 25 rätt av 26! Det var utslagsfrågan som separerade vinnaren - Susanne Strand!
Vi gratulerar så mycket, och tackar för att så många tog sig tid att svara på frågorna.

26 rätt: -
25 rätt: Susanne Strand
 Anders Strand

24 rätt: Roger Nyman
 Micke Valdemarsson

23 rätt: Jan Lyckman
 Stig Eriksson
 Adam Östlund
 Jonas, Väsby Lås
 Jesper, Väsby Lås
 Slåttås, Väsby Lås
 Susanne Nord
 Anette Dyjée
  

22 rätt: Roger Andersson
 Mats Klein
 Bengt Lindström
 Niklas Eriksson
 Fredrik Bohlin
 Yvonne Olsson
 Vegand Bratli
  
21 rätt: Rose-Marie, Safe team  
 Christoffer Illes
 Arne Malmström   
 Tommy Lundin
 Christoffer Davell
 Nora Illes
 Sandra Dyjée
 Reima Lindholm

20 rätt: Allan Mester
 Teresa Gevorlian
 Katri Sinisalo
 Rand Bechar

19 rätt: Claes Wallén
 Moni Kara
 Stefan, Låssmeden
 Hani Kourieh
 Sigrid Hellgren
 Pål Krone
 Glenn Englund
 Petter G Nilsen
  

  
   

Grattis!!!

UTSLAGSFRÅGAN: 
225 st



En OMNIA MAX från 
SILCA hjälper dig!

Trött på utrustning som inte 
håller måttet? 

Nyckelmaskin för tillhållar och 
kassaskåpsnycklar. Innovativ 
design ger ett flertal nya smarta 
funktioner. Denna variant klarar 
även av att köra spår på sidan av 
nycklarna.

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!
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NEW!

A8N

A6N

AX3RBP
AX6RBP

TAT3RP

AX7RAP

AX8RBP
AX9CP

CIS11 DM151R

HU66R09

TOY51TE

HU164T

HYN17BTE
DAT17TE

DWO4RTE
HU163T HYN17T
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Art.nr: E-B101 Art.nr: E-B102 Art.nr: E-B103 Art.nr: E-B104

Art.nr: E-B105 Art.nr: E-B106 Art.nr: E-B107 Art.nr: E-B108

Art.nr: E-B109 Art.nr: E-B110 Art.nr: E-B120 Art.nr: E-B121

Art.nr: E-B122 Art.nr: E-B123 Art.nr: E-B124 Art.nr: E-B125 Art.nr: E-B126 Art.nr: E-B127

Art.nr: E-B131 Art.nr: E-B134 Art.nr: E-B128 Art.nr: E-B129

Art.nr: E-B116

EMOJI Nyckelhållare
i metall

Art.nr: E-B112 Art.nr: E-B114 Art.nr: E-B115 Art.nr: E-B130 Art.nr: E-B137 Art.nr: E-B138

Art.nr: E-B132 Art.nr: E-B133 Art.nr: E-B115 Art.nr: E-B117 Art.nr: E-B118 Art.nr: E-B113

Art.nr: E-B135 Art.nr: E-B135

Art.nr: E-B111 Art.nr: E-B119



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.

Nyfiken på mer?
Kontakta oss för 
mer information

prodib@prodib.se
016-16 80 00

eller kontakta din Prodibsäljare

ITALIENSK PRECISION

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

          NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELBRICKOR

                          Se hela sortimentet på www.prodib.se

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AB

Art.nr:
PRO0221

Art.nr:
PRO0222

Art.nr:
PRO0223

Art.nr:
PRO0224

Art.nr:
PRO0225

Art.nr:
PRO0226

Art.nr:
PRO0227



ITALIENSK PRECISION

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!

41Keyway news #3 november 2019

Blisterförpackad cylinder för JOMA postboxar.
Med i förpackningen finns även fem olika reg-
lar, så du slipper beställa dessa separat, bara 
att hänga upp. 
Två nycklar per lås ingår. 
Levereras styckvis.

Art nr:  24800

Cylinder

JOMA - The  result of experience and innovation 

Nyckelband

Nyckelband i flatvävd polyester, 
20 mm bredd i fina enfärger. Platt 
säkerhetsknäppe, roterbar krok, 
droppformad.

Finns i 12 färger:
Rosa, Röd, Ljusblå, Lila, Mörkgrön, 
Neongrön, Gul, Mörkblå, Vit, Svart, 
Turkos och Orange.

flatvävd polyester i 12 färger



Keyway news #3 november 201842 Keyway news #3 november 2019

Prodib uppmärksammar

MATS JOHANSSON 25 ÅR I PRODIB´S TJÄNST

Den 24 Oktober 1994 klev då 25 årige Mats Johansson in på Prodib´s lokal, då 
belägen på Västeråsvägen i Eskilstuna för att börja arbeta som ordermottagare.
Och i år, 25 år senare, går han fortfarande in på Prodib för att jobba, fast nu som 
försäljningschef.  
Det firades med tårta, blommor och en resa till 
jubilaren! 
Alla som jobbat med Mats, vet hans intresse för 
andra världskriget, så vad kunde passa bättre än en 
resa till Normandie!

Bra jobbat Mats!

Presentationsbilden på Mats i Keyway News nr 2-1995

Blommor och resa till jubilaren

En och annan resa till Italien, Venedig har det blivit under åren Tummen upp för Prodib :) I kockmössa under ett Öppet Hus

Mjuk nyckelbricka i plast med 15 mm stålring. 
Levereras i ask om 200 st i 8 olika färger: Vit, Gul 
Orange, Lila, Röd, Grön, Blå & Svart.

Längd 53 mm
Bredd 20 mm
Antal 100 st/förp.
Skrivyta 32 x 15 mm

Nyckelbricka
Art.nr:  0205



ITALIAN PREMIUM BRAND FROM

Nu kan du köpa BETA, kvalitetsverktyg från Italien från oss.
Du hittar Tänger, Avbitare, Mejslar, Hålsåg och Hålsågsadapter.

För att se komplett sortiment, gå in på 
www.prodib.se/webshop/Låssmedsverktyg

Samtliga verktyg levereras styckvis.

Polygrip med vinylbeklädda handtag, 
justerbar i 9 lägen. 

L mått: 250 mm
A max mått: 48 mm
L1 mått: 39 mm
Vikt: 460 gr

Kraftig avbitare med vinylbeklädda 
handtag.

L1 mått: 22 mm
A mått: 28 mm
S mått: 12 mm
Vikt: 220 gr

Art.nr: 1048BM

Art.nr: 1084BM

Minimejsel med vinylbeklätt handtag.

PH mått: 00
L mått: 60 mm
Vikt: 17 gr

Art.nr: 1257PH00

Mejsel PH med vinylbeklätt handtag.

PHxDxL mått: 0x3x60 mm
L1 mått: 160 mm
Vikt: 35 gr

Art.nr: 1262PH3X60

Hålsåg, levereras styckvis.

Ø 38 mm
A mått: 44 mm
Vikt: 72 gr

43Keyway news #3 november 2019
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KEYWAY KORSORD 3-2019

Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02 
Eskilstuna 

eller mail prodib@prodib.se

Företag:

Namn:Keyway news #3 november 2019

Här kommer ett nytt korsord 
att sätta tänderna i.

Lycka till!

tänkare, 
veten-

skapsman

KLOT

ogenerad, 
fräck, 
framåt

TRÄF-
FAS

kattdjur

tyg av 
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träd som 
trivs vid 
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går på 
ånga

tillspet-
sad sten-
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i håret

runt konst-
verk

bak
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enkel 
poesi

tredje 
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PLÅGA
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huvud

INTE 
UT

mellan D 
och F
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med na-
gerlack

Emils 
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civ.ek
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bak-
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Larsson
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tingade

Allan
Karlsson

INTE 
UT

läcker
eller 
snäll

LADAN

givare

MANS 
NAMN

Arbetarnas 
bildnings-
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Security Tech Germany

VÄDERSKYDDADE
HÄNGLÅS
  Mässingshänglås med dubbel-
förreglad bygel av rostfritt stål.
  Helkapslat låshus och bygel 
som skyddar mot smuts och vatten.
    Perfekt som lås till släpvagnslås, 
2 nycklar/lås ingår. 
 Levereras styckvis i box.

  

Art.nr: 
70IB/50HB80

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

  Totalt väderskyddat 
låshus och cylinderöppning 
med rostfri bygel av stål. 
 Förseglad bygelförslut-
ning. Automatisk eller tving-
ande låsning med hjälp av 
Z-bar.
    Levereras styckvis eller i 
hel ask om 6 st lås

Art. nr: 
83WP-IB53
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ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-IA ASS 52R-IB

ASS 52R-IJ ASS 52R-IK ASS 52R-HZ ASS 52R-HY ASS 52R-HX

ASS 52R-IC ASS 52R-IF ASS 52R-IG

ASS 52R-IE ASS 52R-IH ASS 52R-II



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. 1701-046 Keyway news #3 november 2019

Prodib NYA ÄMNENNEW!

DWO5TE

HU87RTE
HYN14TE

HYN17BTE

HYN6TE
MAZ24RTE

VAC102TE

HURSG2N



Magnetisk spiral
HPC-MAG2

Perfekt verktyg för att plocka 
upp svåråtkomliga detaljer. 
Flexibel 1,5 m kabel med 
magneter i ändarna, en större 
som klarar hela 4,5 kg, och 
en lite smalare 8 mm som 
klarar 1 kg. 
Levereras styckvis.

47

G6-58

5AT13AP

5MT10BP 6JM3

CFSM627

Prodib NYA ÄMNEN NEW!

- ULTRALITE 
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis

Art.nr: VK4103-4820

 -ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA-

Art.nr: VK4103-F4920 Art.nr: VK4103-F4620

Art.nr: ASS52RSKY

Art.nr: ASS52RBLUE



Prodib personal

Vår nya säljare på mitt-
distriket ska få presentera sig 
i detta nummer av Keyway

PR
ODIB PROFILEN

Kim Gabrielson

Arbetsuppgift på Prodib?
Säljare på distrikt Mitt

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
Jag har jobbat 10 år inom försäljning och service

Vad är det bästa med Prodib?
Mycket starkt företag med trevliga kollegor, där alla 
är lika mycket värda

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just 
nu? 
Att lära sig allt nytt och få träffa kunder när man är 
på resande fot

Bor?
I en villa i Hällbybrunn, en bit utanför Eskilstuna

Familj?
Fru och två små flickor i åldrarna 2,5 år och en på 7 
månader. Katten Wille ingår också i familjen

TV?
SPORT!

Musik?
Jag lyssnar på allt, dock INTE opera...

Vilken film såg du senast?
The Hustle
 
Favoritprodukt?
Eftersom jag är lite av en tekniknörd, så måste det 
bli ABUS TOUCH

Vad gör du helst på fritiden? 
Jag umgås helst med familjen

Keyway news #3 november 201948
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Prodib personal

Vår nya lagerman ska få 
svara på lite frågor 

PR
ODIB PROFILEN

Daniel Löfberg

Arbetsuppgift på Prodib?
Lagermedarbetare, vilket innbär allt från att plocka 
och packa kunders order till att prägla ämnen och 
lägga lås

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
Jag jobbade som montör på ett företag utanför 
Eskilstuna som heter Westermo

Vad är det bästa med Prodib?
Absolut gemenskapen!

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just 
nu? 
Att få lära sig lägga lås och göra nycklar, något som 
är helt nytt för mig

Bor?
Jag och min familj bor i en lägenhet i Eskilstuna

Familj?
Min sambo och två döttrar en på 5 månader och den 
äldsta på 3 år. Vi har även en golden retriever på 5 år

TV?
Netflix och Viaplay, och då kollar jag på Fast and 
Furious och Arrow

Musik?
Allätare, främst The Hives, Adam Lambert och 
Queen. Opera och dansband går absolut bort!

Vilken film såg du senast?
Need for speed
 

Favoritprodukt?
ABUS Bordo Cykellås

Vad gör du helst på fritiden? 
Den mesta fritiden umgås jag helst med familjen
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ID-kortshållare med hängklämma. 
Nedsänkta byglar för förenkling av 
montering av olika tillbehör t.ex band med 
CK sportkrok. Med hjälp av tumgreppet 
kan kortet hanteras enkelt med en hand. 
Kortformat CR80. 
Levereras styckvis.

Idkorthållare

Art.nr:  11411-5154F
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prodib omhängning

LÅS & MASKIN SUNDSVALL

Säljare Jan har varit hos Lås & Maskin i 
Sundsvall för att hjälpa dom snygga till i 
butiken.
Väggarna uppdaterades med ABUS, Kevron, 
KeyBak och LockPro butiksförpackningar. 
Så nu har Malin och dom andra i butiken en 
ljus och överskådlig arbetsplats med var sak 
på sin plats.

Lycka till 
önskar vi i 
Eskilstuna!

Malin framför den färdiga väggen!

Jan Fröjdman
Säljare Norr distriktet

jan.frojdman@prodib.se

Keyway news #3 november 2019

ABUS låsen på plats på väggen, lätt att hitta för kunden Kevron nyckelbrickor i sina godisburkar blir ett färgsprakande inslag på tillbehörsväggen
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Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS LÅSSPRAY 50 ml
PS88

 Smörjande och skyddande låsspray

  Levereras styckvis i blisterförpackning 
eller i hel ask om 6 st.

60 mm hänglås helt i rost-
fritt, anpassade för marin- 
och annan utomhusmiljö. 
Klass 3. Levereras i blis-
terförpackning,  3 nycklar 
ingår.

RF-030RF-030

RF-040RF-040

40 mm hänglås i rostfritt, 
anpassade för marin- och 

annan utomhusmiljö. 
Levereras i blisterförpack-

ning, 3 nycklar ingår.

RF-360RF-360

30 mm hänglås i rostfritt, 
anpassade för marin- och 
annan utomhusmiljö. 
Levereras i blisterförpack-
ning om 2 st lås i likalås-
ning, 3 nycklar ingår.

0962409624

Båtlås för utombordare. 
Tålig mot vatten, salt och 

korrosion, låscylinder i 
helt rostfritt. 3 st nycklar 
medföljer, bulten köpes 

separat.

Hitta fler BEMA lås på www.prodib.se



ART NR: GBM3634

Ett litet bordsställ med 6 krokar som passar även 
den minsta butiken för att exponera till exempel 
nyckelbrickor. 
Levereras med en 
tålig toppskylt i 
hårdplast, men 
utan produkter.

 

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  150 mm
Tjocklek 110 mm
Höjd  332 mm

Silver 7 SEVEN 
BUTIKSTÄLL

Stället säljs tomt,

utan produkter

Förnicklade nyckelringar lindade i fjäderstål. 
Levereras i ask om 50/100 st.

Art.nr:
ST-RING12 12 mm  100-pack
ST-RING14 14 mm  100-pack
ST-RING16 16 mm  100-pack
ST-RING20 20 mm  100-pack
ST-RING25 25 mm  100-pack
ST-RING30 30 mm  100-pack
ST-RING35 35 mm  100-pack
ST-RING38 38 mm  100-pack
ST-RING50 50 mm  50-pack

Nyckelringar
i metall i 8 storlekar

Du hittar fler intressanta produkter i vår web shop!
www.prodib.se



Kvalitetskätting från 
BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. 
Längd 1,05 m. SSF/SBSC 
godkänd.

0972109721

Du hittar fler intressanta produkter i vår web shop!
www.prodib.se

Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB

NYCKELTILLBEHÖR

Art.nr: 
PRO0002

Art.nr: 
PRO0033

Art.nr:
PRO0227

Se hela sortimentet på
www.prodib.se

Verktyg för låsproffs

1155-0
Borrmall

Borrmall för smalprofil FAS 237 med 
markering för förstärkningsplåt.

JAGUAR1

JAGUAR2

JAGUAR3

Bilnyckelhållare

BUTIKSTÄLLStället säljs tomt,

utan produkter

ART NR: GBM3636

Ett litet bordsställ i snurrmodell med 
4-sidor. Stället har 24 krokar som 
passar även den minsta butiken för att 
exponera till exempel nyckelbrickor. 
Levereras med 4 st tåliga toppskyltar i 
hårdplast, men utan produkter.

Silver 7 SEVEN 

Material Metall
Färg Grå
Bredd 300 mm
Tjocklek 300 mm
Höjd 334 mm



 -GÅNGJÄRNSRIKTARE-
Nytt i vårt sortiment, vi har tagit hem gångjärnsriktare för garageportar, innedörrar och fönster.
Levereras styckvis

Art.nr:
86954122 Garageportar

Art.nr:
86954121 Fönster och innerdörrar

Art.nr:
8695413 Fönster och symmetriska gångjärn

Du hittar fler intressanta produkter i vår webshop! www.prodib.se
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BYGGVARUHUSET I SVENSTAVIK

Ännu en butik har fått hjälp av säljare Jan Fröjdman. 
Denna gång var det Bolist i Svenstavik, Byggvaruhuset 
som fick ett tillbehörsställ innehållande diverse ABUS lås 
och ProLock butiksförpackningar levererat till sig. Stället är 
perfekt om väggytan är slut, men man har fler produkter 
att visa upp.

Vi tackar för förtroendet och önskar lycka till!

Peter tar emot bakom disken

Jan Fröjdman
Säljare Norr distriktet

jan.frojdman@prodib.se

Bakom disken skymtar fulla nyckeltavlor från Prodib



Se hela sortimentet på www.prodib.se

Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknads
nyckelämnen.
Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckelkopiering som klarar att kopiera alla typer av 
bilnycklar som idag är möjligt att kopiera, ger dig den senaste teknologin som finns idag.
Prodib Sverige har lång erfarenhet av transpondernycklar och transpondermaskiner, och tillsammans med Prodib 
Norge finns trygg support i de fall vägledning kan behövas.
En gång om året ordnas kurser under Öppet Hus i Sverige, där kan du kostnadsfritt ta del av det senaste inom bil-
programering.
Med oss får du tillgång till utrustning och kunskap om bilnyckeltillverkning från de enklaste metoderna och maski-
nerna, till det mest avancerade som finns idag.

- Välkommen att göra en bra affär!

Varför ska du välja Prodib AS som leverantör av transponder?

55Keyway news #3 november 2019

prodibas

Ytterligare tre nya motiv på TRIOVING, TR4 Artkeys 
finns nu att beställa!

TR4-4920, Diamond & skulls
TR4-4720, Cykel
TR4-KX , Rainbow 

NYHETNYHET 

Nyhet från Silca! TRIOVING TR4 med färg på greppet. 
Finns som lagervara i 5 fina färger. 
Går även att gravera med utmärkt resultat! 
Säljs styckvis
Art.nr: 
TR4-MQ Orange
TR4-MO Röd
TR4-MN Rosa
TR4MS  Blå
TR4-MP Grön 

NYHETNYHET 

Velvet key 

graverad i en 

FUTURA



Fra Sverige til Norge
- Vi er her for DEG!
Alltid nær deg! For at du som kunde skal ha tilgang til 
best mulig service og støtte.

Ønsker du å se på de siste produktnyhetene, er inte-
ressert i en maskindemo, eller trenger hjelp med å gå 
gjennom utvalget for påfyll. Bestill et besøk hos en av 
våre selgere.

Vi reiser regelmessig og er alltid i nærheten.
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Kerim Saidi
Tel: 415 44 929
E-post: kerim.saidi@prodib.no

Team Prodib AS

Torodd Folkøy
Tel: 917 08 123
E-post: torodd.folkoy@prodib.no

Alltid redo för att ge dig en maskindemo på direkten. Våra maskiner används av 
alla låstillverkare, ASSA, DORMA, KABA, EVVA, RUKO och TRIOVING.

Hemsidan och vår web shop uppdateras varje vecka och vi skickar vår tidning 
och regelbundna utskick med information och erbjudanden till dig, så du inte 
går miste om något.

Showbussar med  demomaskiner och produktnyheter så att du kan se och 
känna på nya saker  på en plats nära dig. 

Prodib har en modern serviceavdelning, både i Norge och Sverige, allt för att din 
nyckelmaskin ska få den bästa servicen.

Prodib Team Sverige, vi finns här för dig!

prodibas

Aimée Kristoffersen
Tel: 90 95 66 66
E-post: aimee.kristoffersen@prodib.no

Philip HØyer
Tel: 90 95 66 66 
E-post: philip.hoyer@prodib.no

PRODIB AS
Tronstadveien 4 · 1820 SPYDEBERG 

90 95 66 66 · post@prodib.no 
www.prodib.no
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Karl Jensen AS kjøper Idea

Karl Jensen holder til i hjerte av 
Lillestrøm.
Her har de drevet som låsesmed i 
mange år, og har de senere årene spe-
sialisert seg på bl.a. billås.

De har også mye spørsmål etter nøkler 
for våpenskap og verdiskap, og beslut-
tet derfor å investere i en Idea.

Vi gratulerer!

Bjørn Eirik Kolstad og Roy Jensen

Beslag-Consult 
kjøper 
Unocode Pro

Beslag-Consult er store 
på levering av lås og be-
slag i prosjektmarkedet.
Det medfører høy aktivi-
tet på systemavdeling-
en, og stor produksjon 
av systemnøkler.

Pål Frigård viser frem maskinene og de spesialbygde kassene.

Fra før har de Unocode 399 med magasin og Marker 2000. Denne gang falt valget på en ny 
Unocode Pro.

Vi gratulerer!
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prodibasPå Malvik senter utenfor Trondheim 
finner vi en kunde som har holdt på i 
mange år.
Roberts sko & nøkkelservice.
Bak disken finner vi den alltid blide 
Robert, som etter flytten til Malvik har 
funnet flere hester å ri på; Nøkkelser-
vice, skomakeri, lær & skinn, gravering, 
klokker, sliping av kniver, post i butikk 
for å nevne noen.

Slagord; Fikser det meste...

Robert fikser det meste

SystemSikring i Trondheim kjøper 2 stk Unocode 399 Plus

Låsesmeden rett ved Lerkendal stadion har stor produksjon av systemnøkler. 
De har tidligere hatt 2 stk Unocode classic med magasin, og Unocode 399 med 
magasin. Nå falt valget på Unocode 399 Plus, og Eirik ville like gjerne ha 2 stk 
maskiner med en gang! Unocode 399 Plus er toppmodellen Unocode Pro med 
fastmontert magasin og oppsamler. Samtidig kjøpte de også Silcas nyeste trans-
pondermaskin, RW4 Plus med M-Box.

Vi takker for kjempefin ordre!

Åge, Lena & Eirik 



BUSSTOUR AV PRODIB I NORGE 2

Än en gång bar det av, ut i det Norska landskapet av 5 Svenska 
bussar, lastade med nyheter och kampanjer! Liksom tidigare i år, 
togs de Svenska Prodibsäljarna emots med öppna armar och ett 
välkomnande sätt, och vi tackar för att vi fick besöka er!

Vi ses snart igen!

prodibas

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man provar nyckelmaskiner

John på Oslo Låsservice kollar in katalog 
109 Philip från Prodib AS samspråkar med en kund

En kund i färd med att prova en maskin

Norlock in Kristiansand, en ljus och fin butik Arne på låssenteret pratar med Philip från Prodib AS

Roald på Låssenteret i Fredrikstad behöver 
en ny modern nyckelmaskin! 

En kund i färd med att fräsa en nyckel

som ser ut att få godkänt!



          NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELBRICKOR

                     Se hela sortimentet på www.prodib.no

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AS

Art.nr:
PRO0221

Art.nr:
PRO0222

Art.nr:
PRO0223

Art.nr:
PRO0224

Art.nr:
PRO0225

Art.nr:
PRO0226

Art.nr:
PRO0227

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

Art.nr: 1130.1

Bits med smal skal-
le, typ FIX

Art.nr: 1130

Bits med bred 
skalle, typ ASSA

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

Art.nr: 1231

Lösa ersättningsstift, 
säljs parvis

Art.nr: 1233

Handtag för 
envägsbits

prodibas
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Nöjd Protechkund hos Sikkerhet & design i Oslo

Cathrine fick en utbildning på Optikan

Inbjudande disk hos Nordic Security

Kund framför sina nyckelmaskiner Ännu en kund som passar på att prova nyckelmaskinerna i bussen



Security Tech Germany

TOUCHLÅS 56/50

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS Touch öppnas med fingeravtryck. Lagrar upp till 10 fingerav-
tryck vilket gör att upp till åtta andra användare är möjliga. 
Säker lagring, data bevaras även om batterierna är tomma. 
För att säkra dörrar, skåp, verktygslådor, skjul, omkopplare 
etc.

Bredd:  49 mm
Bygeltjocklek: 7 mm 
Bygelhöjd: 32 mm

prodibasAccess Låsspesialisten - Norges største 
utvalg i nøkler?

Access Låsspesialisten holder til i Sandaker, Oslo.
Etter sammenslåing av Grorud Lås og Låsspesialisten, 
har de fått et veldig stort utvalg i nøkkelfilemaskiner og 
nøkkelemner.
Daglig leder Joakim har ikke tall på antall emner, men vi 
telte opp 40 nøkkeltavler pluss 6 uttrekkskap fulle med 
nøkkelemner.
I tillegg har de maskiner så de klarer seg en 
stund.

De har i dag utstyr for å lage de aller fleste type 
nøkler, med og uten transponder, og er en av 
få som lager den spesielle Porschenøkkelen 
HU45P.

Espen Joakim Andreas



Security Tech Germany
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 -ARTKEYS-

Art.nr:  TR4FC2
Liverpool Multi

Liverpool FC Chelsea FC

Få motivet som passar just dig på din 
nyckel! TRIOVING, TR 4, Säljs styckvis 
eller i påse om 10 st.

Art.nr:  TR4FC3
Liverpool Stadium

Art.nr:  TR4FC1
Liverpool FC

Art.nr:  TR4CHE3
Chelsea Hvit

Art.nr:  TR4CHE4
Chelsea Blå/Hvit

Art.nr:  TR4CHE1
Chelsea Blå Multi

Art.nr:  TR4CHE1
Chelsea Blå

prodibas

Silca representert under NM i 
leirdueskyting

NM i leirdueskyting hos Nidaros sportskytterklubb, 
Trondheim representert ved Espen Amdahl, Frode 
Skinstad og tilskuer Harald Gimseng.

Deltagerne veldig fornøyd med egen prestasjon 
og Silca capsene!



AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Vinnare väljer
B Sverige

Porto betalt
PORT PAYÈ

- men det visste du väl redan...

Adressetikett


