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PRODIB PÅ MÄSSA!
    - Vi har deltagit i många mässor, se bilder!
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  - Flera sidor med intressanta reportage!
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  - Nytt, Begagnat, vi levererar! Du finns väl med? 

 NYA PRODUKTER!
  - Missa inga nya produkter!



Hej Här kommer KEYWAY Nr 129 från start

Förra året blev igen ett bra år för Silca och 
våra andra agenturer och det tackar vi dig 
som kund för.
Detta året har startat med racerfart, bara i 
januari genomförde vi 4 utställningar, det 
är en rätt stor ansträngning på ett så litet 
team som vi är, för vi måste ju också klara 
att sköta det normala jobbet.

Efter väldigt lång tids anställning , mellan 
3 och 11 år så har vi tyvärr fått lite byte på 
personal, och det tycker jag alltid är trist, 
jag vill ju aldrig att någon skall sluta.
Alla dom nya är omsorgsfullt utvalda och 
är jättebra personer, men det är klart att 
det blir ett temporärt minus i kompetens, 
vi gör vårt yttersta för att snabbutbilda 
dom, och vi äldre prodibbare täcker upp,  
men det är vissa saker man bara kan lära 
på tid.

Parallellt med allt vi gjort så öppnar vi 
ett dotterbolag i Norge , vi bygger upp 
och öppnar från scratch, med en ny lokal, 
lager och alla produkter. Anledningen är 
att vi inte längre passade in i Assa Abloy 
Opening Solutions i Norge, där man skall 
sammanföra sina lager i Norge, Sverige 
och Danmark på ett 3:e partslogistik lager 
i Göteborg.
Lite tråkigt efter så många år tillsammans, 
men så är det. Hur som helst, vi har fått 
mycket hjälp från Trio Ving / Assa Abloy 
Opening Solution i Norge, så vi har absolut 
inget att gnälla om, vi har fått bästa 
möjliga hjälp för att den här transaktionen 
skall bli så bra det bara går.

Nytt i Norge blir att vi ökar lagerhållningen 
från 3000+ artiklar till ca 8000 st, så lagret 
blir mer komplett.
Vi bygger en helt ny serviceverkstad i 
Norge i samma toppklass och med precis 
samma utrusting som vi har i Sverige, 
så har du eller har du just köpt en Silca 
maskin, kan du vara helt trygg.
Alla garantier och andra förpliktelser 
tar vi 100% ansvar för, även om du köpt 
maskinen före PRODIB AS. 

Med oss i Norska teamet blir TORODD 
FOLKØY och KERIM SAIDI, kända Silca namn 
i Norge de sista 20 åren, så det blir ett 
bra tillskott till nya firman, sedan skall vi 
anställa 2 till.

Det har inneburit att vi, flera på Prodib mer 
eller mindre veckopendlat till Norge, ibland 
flera gånger i veckan sedan November för 
att ordna lokal, lager , telefon, bilda bolag 
mm mm.
De känns i både kropp och knopp just nu, 
men det går över.

Det är en stor satsning, det är inget vi gör 
med vänster hand eller microbudget, vi gör 
det fullt ut med allt som krävs för att det 
skall bli ett PRODIB precis som i Sverige, 
men i lite mindre skala.

På sikt skall all personal vara Norsk på 
PRODIB AS, för det tror vi är bäst, men 
i början kommer vi att använda våra 
Svenska säljare med våra säljbussar, precis 
som vi gjort 2-3 år tidigare med gott 
resultat.

Vi har haft stor framgång på 
maskinförsäljning, vi ser att fler och fler 
kunder ser nyttan och vikten att det finns 
service och hjälp med kvalitet även efter 
köpet, och därför köpt från oss. Många 
nöjda kunder finner du i denna tidning.

Mässor och utställningar vi deltagit 
i är Certegodagarna, SLR dagarna, 
Bolistmässan och den Norska 
låssmedsmässan, det kan du läsa om i 
tidningen.
En hel del nya produkter finner du också i 
tidningen.

I nästa nummer skall vi presentera vårt 
Norska dotterbolag, PRODIB AS, och lite 
bilder på hur vi byggt upp allt, vi har en 
stor bildbank nu.

Tack för den här gången, så hörs vi snart.

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

Keyway news 

Benny Hansson

Teamleader Prodib
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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.

www.prodib.se
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Prodib kundköp

BERGVIKS SKO & LÅSSMED AB 
KARLSTAD

I hopp om att få se lite sol så begav 
sig vår serviceman Fredrik till Karlstad 
för att möta upp Mehdi på Bergviks 
Sko & Låssmed. Med sig i bagaget 
hade Fredrik deras Triax PRO. Och 
visst levererar Karlstad lite sol även i 
november! Tillsammans med Mehdi fick 
Fredrik nyckelmaskinen på plats och 
tillsammans gick de igenom hur den 
fungerar. 

Så nu har Mehdi ytterligare en Silca maskin på 
bänken i sin lokal.

Vi önskar all lycka till med den nya medarbetaren!

SYLEN SKO & NYCKEL

När det var dags att köpa en ny nyckelmaskin, föll valet på 
en ny Silcamaskin, Swift Plus.

Swift Plus är en mekanisk nyckelmaskin med pinnfräs 
för att tillverka bilnycklar med fräsning på sidan och 
för nycklar av typ Kaba. Maskinen är liten, smidig och 
kompetent. Maskinen kan också fräsa tub/rörnycklar I sitt 
standard utförande. 

Det var vår duktige säljare Krister som både sålde och 
levererade maskinen till Rabi på Sylen Sko & Nyckel, 

Stockholm.

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

Rabi i full gång med att göra nycklar på nya Swift Plus
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prodib kundköp

GERTS LÅS & LARM AB SOLLENTUNA

Det var en typiskt novembergrå fredag 
när Fredrik från serviceavdelningen 
begav sig till Sollentuna för att träffa 
grabbarna hos Gerts Lås och installera 
deras Triax PRO. 
Vädret till trots så var ett gäng 
fredagsglada grabbar som mötte honom 
där. 
Tillsammans med Patrik och Daniel gick dom igenom 
Triaxen och dess funktioner. 
Efter lite gemensam Sushi så lämnade Fredrik dem för att 
få köra på med deras nya medlem bland Silca-maskinerna.

All lycka till önskar vi på Prodib!

NYBERGS LÅS AB STOCKHOLM

En onsdag mitt i november så bar det av till 
centrala Stockholm med en skinande ny Triax PRO 
med tillhörande backar och fräsar till gänget på 
Nybergs Lås. Väl där tog Daniel emot Fredrik från 
serviceavdelningen och tillsammans fick de 
maskinen på plats och Daniel fick bekanta 
sig med maskinen. Nästa steg var att koppla 
upp den mot en gemensam server enligt 
deras önskemål och tillsammans med deras 
IT-support så fick dom det att fungera precis 
som det var tänkt. 

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

Max & Daniel med nya nyckelmaskinen

Den nya maskinen på plats i Sollentuna

Visa att du tillverkar nycklar

Du har väl inte missat alla olika posters som finns på vår 
hemsida? Det är våra egentillverkade posters, i max storkek 
50 x 70 cm, i olika motiv och budskap som finns tillgängliga 
för dig att antingen skriva ut, eller ta ner på ett USB minne för 
att sedan tryckas hos ett tryckeri. Bilderna är högupplösta och 
budskapet enkelt, bara att skriva ut och sätta upp, det kostar 
dig ingenting! Du hittar dina nya posters på:

www.prodib.se under media/posters. Keyway news #1 mars 2019 5



BRAVIDA LINKÖPING

Jonas från serviceavdelning packade bilen och 
åkte till Bravida i Linköping för att installera en 
Cielle ETA gravyrmaskin.  Maskinen hittade dom 
på Prodibs begagnattorg, så nu kan Bosse & 
Malin gravera nycklar, cylindrar och skyltar för 
glatta livet!

Gratulerar till ett bra köp, och lycka till från oss 
på Prodib!

Bosse & Malin verkar mycket nöjda över nya medarbetaren

Prodib kundköp
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EVVA SCANDINAVIA 
HÄGERSTEN

För att snabbt kunna serva sina kunder har 
EVVA Scandinavia  utökat maskinparken 
med en Triax PRO. Tanken är att göra partier 
av bl.a. ICS-nycklar då deras Protech är 
fullbelagd med annat.

Det var vår serviceman Jonas som var 
och levererade 
och installerade 
maskinen hos 
EVVA.

Vi tackar för 
förtroendet, och 
önskar lycka till!

Två nöjda herrar, Per Selander & Lelle Dahlbäck



Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS FÖNSTERLÅS Liten, smidig
 Fönsterlås för höger och vänsterhängda, utåtgående fönster. Kan installeras i mindre 
fönsterramar då låskåpan bara är 28 mm bred. Ingen borrmall behövs vid installationen, 
mallen finns integrerad i låset. 
SBSC-certifierad för att uppfylla klass C-standarder enligt SS3620: 2010-standarden. 
Tryckmotstånd på över 700 kg. Kan låsas utan nyckel, innehåller två nycklar och installations-
material. Låsets öppna och stängda positioner kan detekteras visuellt. ABUS Pluscylinder. 
Finns även i likalåsning.

Art.nr:  FTS16W  Art.nr: FTS16W526342 Likalåsning

          NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELSIGNAL

                          Se hela sortimentet på www.prodib.se

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AB

Art.nr:
PRO0236

Art.nr:
PRO0237

Art.nr:
PRO0238

Art.nr:
PRO0239

Art.nr:
PRO0240

Art.nr:
PRO0241

Art.nr:
PRO0242

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

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

Brandbox

JOMA - The  result of experience and innovation 

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

Keyway news #1 mars 2019 7
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Jens ger Prodib tummen upp tillsammans med Bent från Agenturcentret, Danmark

PRODIB - DET SNABBA ALTERNATIVET!

Det kom ett SMS till Bennys telefon, från Marco 
Radici, Silca Italien. Marco var på besök hos Silcas 
återförsäljare i Danmark, Agenturcentret, och dom 
var i akut behov av ett visst ämne som var slut på 
deras hylla. 
Bent kastade sig på telefonen och ringde till Prodib, 
som hade 10 minuter på sig att plocka och packa 
ordern och göra beställningen av paketet!
Och av fotot och texten att döma, kom paketet fram 
i tid! 

“Ordered yesterday, already here
Perfect service!
Thanks
Marco”

GRATTIS TILL 2 NYA 
LÅSSMEDSMÄSTARE!

Nu finns det 2 nya låssmedsmästare på Lidingö Lås, 
Henrik och Charlie! 
Vi kan bara hålla med, BRA JOBBAT!

GRATTIS TILL ÅRETS 
SMÅFÖRETAGARE!

Valters Lås & Nyckelservice

“Ett familjeföretag som genom stor skicklighet och hög 
servicenivå bokstavligen hittat nyckeln till framgång ända 
sedan 1976. Med nästan ett halvt sekel av erfarenhet har 
företaget blivit Skellefteås mesta låsexperter - med trygghet och 
kundnöjdhet som ledord.”

Nominerade var även Sportcity och Skellefteåguiden.

Alvargalan.se

Ett STORT grattis 
från alla oss på 
Prodib!



Yoyo med 22 mm 
nyckelring för ID-
kort eller tags. Med 
snabbkoppling och 
80 cm nylonlina. 
Finns i 8 fina 
färger, levereras 
styckvis.

Yojo

Prodib personal
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Tobias slutar hos oss

Tobias Lindberg kommer, efter 11 år som lagerarbetare/ordermottagare att 
sluta sin tid hos oss på Prodib. Han kommer nu att börja på ett företag i Ärla 
utanför Eskilstuna för att arbeta på lagret och även ha hand om inköp. All 
lycka till, och vi tackar för en utmärkt tid hos oss!

Mattias slutar hos oss

Efter 3 år slutar vår lagerkille, Mattias Lindkvist hos oss. Han började som 
allt-i-allo med diverse småjobb för att senare bli en fast lagerman, ett arbete 
han har trivts bra med. Han kommer nu att jobba på ett företag som tillverkar 
handikappsramper och som ligger närmare hans hem och familj, och vi önskar 
honom all lycka till i framtiden!

Daniel slutar hos oss

Daniel Bergh byter jobb och inriktning, och börjar hos Eskilstuna kommun. 
Efter 4 år som resande säljare på distrikt mitt kommer han nu att arbeta som 
inköps samordnare på kommunen. Vi tackar för den här tiden och önskar all 
lycka till!
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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

Daniel Bergh
Tel: 070-676 96 86
E-post: daniel.bergh@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



- Vi har de
ämnen

du
behöver!

PARALARM ASKIM

Vår duktige säljare Gustav Holmberg har varit och levererat 
och installerat en Futura PRO Engraving hos Paralarm i Askim. 
Förutom maskinen köpte även Paralarm med backar och 
tillhörande fräsar för att kunna göra ASSA d12, Triton/Neptun 
nycklar. Och med Engraving Kit till Futuran, kan Kim och de 
övriga på Paralarm även gravera sina nycklar i samma jobb.

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

Kim poserar med nya medarbetaren

Prodib kundköp
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 -ASS52R ARTKEY-
Art.nr: ASS52R-4720
Cykel

Art.nr: ASS52R-4020
Diamond & skulls



prodib kundköp

OPTIMERA TRANÅS

För att kunna göra sidkod på ASSA dp, Triton och Neptun 
samt d12, kompletterade 
Optimera i Tranås sin 
maskinpark med en Triax 
PRO, program, backar och 
fräsar. Allt levererades 
och installerades av vår 
serviceman Jonas. 

Vi gratulerar till ett 
utmärkt val och önskar 
lycka till med nya 
medarbetaren!

Sonny framför den nya medarbetaren

 -TORKRUMSKÅPA-
Monteras över befintlig cylinder, och kan sedan låsas med 
tvättstugecylindern. Hindrar effektivt stölder av tvätt. 
Tillverkade i rostfritt stål.

Levereras styckvis

Art.nr:
2030-0 För Osby och Miele
Hålmått: 23,5 x 18 mm

Art.nr:
2031-0 För Wascator
Hålmått: 19,5 x 18 mm

Art.nr:
2032 För hänglås
Hålmått: 6,5 mm
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ID35AC30B NYCKELBRICKA 

Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring. Kan skrivas på båda 
sidor och öppnas utan att tas av från nyckelringen. Levereras i ask om 30 st 
brickor i mixade färger.

Brick storlek 118 x 54 mm
Skrivyta 87 x 46 mm
Antal 30 st
Färg Mixade



Sport- & fotbollscitat

Här kommer några roliga exempel. Läs och låt dig fascineras. Dessa citat är hämtade från internet.

”Kom igen grabbar, dom har också en dålig målvakt!” 
Christer Abrahamsson – Ishockeyspelare & tränare

”Åh vilken bra förstaserve! Var den ute? Då var det en väldigt bra felserve!” 
Mats Strandberg – Radiosporten

”De hade fem, men de ville ha sex, och de fick de när Foppa tryckte in den!” 
Arne Hegerfors - Sportkommentator

”Jag skulle vilja tacka mina föräldrar - i synnerhet min pappa och min mamma.” 
Greg Norman – Golfspelare

”Grabbar, ni jobbar för dåligt, och är för loja. Ser jag samma lojalitet i den andra halvleken så 
byter jag ut er direkt.” 
Rolf Zetterlund – Fotbollsspelare & tränare

”Jag kände att jag inte haft så bra skjut på flera år.” 
Magdalena Forsberg – Skidskytterska

”Och här ser ni Krutov, med ett ansikte endast en mor kan älska.” 
Arne Hegerfors – Sportkommentator

”Serven hade en hastighet på 205 km/tim, som en moped ungefär.” 
Thommy Engstrand – Sportjournalist

”Jag bryr mig inte om vi förlorar varje match, bara vi vinner ligan” 
Mark Viduka – Fotbollsspelare

”Dags att skrapa bort nagellacket nu grabbar”
Niklas Wikegård - Hockeytränare & expert

”Det är alldeles för mycket sport inom idrotten!” 
Percy Nilsson – Sportchef i MIF Redhawks

”Går den in får Thorstvedt svårt att ta den!” 
Sven-Göran Eriksson – Tränare

”Nää, titta! Slå ihjäl han!!” 
Håkan Lönngren – Radiosporten

”Där hade jag fört en klubbjävel rätt mellan ögonen på honom” 
Håkan Lönngren – Radiosporten

”Jag är inte vidskeplig. Jag gör bara vissa saker för att jag är rädd att det ska hända något om jag inte gör dem” 
Micheal Owen – Fotbollsspelare

”Alla som har fru och småbarn vet att tennis hör till de lättare sakerna i livet.” 
John McEnroe - Tennisspelare

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
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ORSA LÅS
 
Servicemannen Fredrik packade Caddyn 
och tog en sväng till ett vintervackert 
Dalarna. Där träffade han en glad Jonas på 
Orsa lås för att installera hans begagnade 
Futura PRO med Engraving Kit, backar och 
tillhörande fräsar. 
Efter installation och introduktion 
så skickade han över nyckelsystem 
från ASM via OEM-klienten till 
Futuran och hade full koll på 
tillverkning av diverse bilnycklar 
och cylindernycklar. Snygga 
gravyrmallar fixade vi också. Så 
nu får Jonas kunder en ny snygg 
look på sina nycklar. 

Stort grattis, och lycka till önskar 
vi på Prodib!

15

prodib kundköp

Jonas strålar ikapp med den nya medarbetaren 
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GÖTEBORGS LÅS & NYCKEL

Vår duktige säljare Gustav både sålde, levererade 
och installerade Göteborgs Lås & Nyckels nya Idea 
med tillhörande adapter och avläsare för att kunna 
tillverka FAS 309. Så nu kan Susanna och Johan 
tillverka nycklar för glatta livet!

Vi önskar all lycka 
till med den 
nya maskinen, 
och tackar för 
förtroendet!

Susanna och Johan skiner ihop med den nya Idean



Nya produkter
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Nya nyckelringar i metall från Silca!

Har en 25 mm ring, levereras
styckvis.

Art.nr:
VK4103-F4420, Fruits
VK4103-F4120, Donuts
VK4103-F4620 Home
VK4103-F4220, Wild west
VK4103-F5120, Cupcakes
VK4103-F4820, Pirat
VK4103-F5020, Floral

Artkey med nya motiv!
Finns i ASS52R, 760 HH
Säljs styckvis eller i påse om 10 st.

Art.nr:
ASS52R-4720 Cykel
ASS52R-4020 Diamond & skulls

NYHET FRÅN SILCANYHET FRÅN SILCA

Nytt vägg/golvfäste finns nu från ABUS att beställa!
Denna modell är lite mindre och smidigare än 
WBA100 och passar utmärkt till att låsa fast cykeln i 
garaget, källaren eller på huset.  Tillsammans med ett 
kvalitets-cykellås får du bästa möjliga skydd för din 
cykel.  

Levereras styckvis. 

WBA75C

NYHET FRÅN ABUSNYHET FRÅN ABUS

NYHET FRÅN SILCANYHET FRÅN SILCA



prodib reportage 

CERTEGODAGEN

Fredagen den 11 Januari var det dags för Certegodagen i Västerås.  Mässan ägde rum i Aros Congress Center. På plats från Prodib 
var Krister säljare distrikt Syd, Gustav distrikt Mellan, Janne distrikt Norr och Benny. Vi visade bland annat Digitale Låssmeden och 
Certegoförpackningar och nya BETA sortimentet av verktyg. Efter en välbesökt mässa med många intresserade kunder var det 
dags för middag. Närmare 430 personer deltog på middagen som bjöd på bra underhållning och prisutdelning förutom god mat 
och dryck.  

Vi vill tacka för en bra anordnad dag och hoppas vi ses igen nästa år.

Fler bilder från mässan hittar du på vår hemsida, www.prodib.se/event

Många var besökarna i Prodibmontern
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Montern innehöll bland annat nyckelmaskiner och golvställ med Certegoprodukter

Ont om utrymme i mässhallen Gustav från Prodib pratar med några av besökarna i montern

Mingel i mässhallen



Rätt svar Keyway News 
NR 3-2018

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!

Olle Svensson Svenssons i Tenhult

Kjelle Södra Vägens Låsservice

Gustav Astner Södra Vägens Låsservice

Alexandra Ingvaldsson Certego Nyköping

Eva Lagerqvist Axlås Skärholmen

Birgit Andersson Rikstvåans Låsservice

Susanne Alrmén Ragunda Bygg & Färg
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Så här glad blir man när man får en fin 
Silcamössa! Det är Anders och Sofia på 
Valters Lås som poserar i sina nya mössor! 
Och visst passar dom bra?



Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB

NYCKELTILLBEHÖR

Art.nr: 
PRO0002

Art.nr: 
PRO0033

Art.nr:
PRO0227

Se hela sortimentet på
www.prodib.se
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AGA

Fler AGA produkter 
hittar du på www.prodib.se

T-HANDTAG

AGA272P
T-handtag med fyrkantspinne och 
cylinder. Levereras styckvis med 2 st 
nycklar. Silca ämne som passar till låset 
är AGA5. CC mått: 38 mm

T-HANDTAG

T-HANDTAG

AGA377
Låsbart T-handtag för fyrkantsnyckel. 
Levereras styckvis. 
Fyrkanstnyckel som passar till låset: 
AGA 301 F8.

AGA177E
Låsbart handtag för fyrkantsnyckel. 
Levereras med regel, styckvis. Nyckel 
som passar till låset: AGA 301 F8.



PRODIB PÅ BOLISTMÄSSAN

Som nyblivna leverantörer till Bolistkedjan kom 
vi till Elmia Hallarna i Jönköping på torsdaglunch, 
montern var färdig till kvällen. På fredagsmorgon 
fylldes snabbt hallen av glada Bolistare från hela 
landet. Mässan fortsatte i dagarna två med högt 
tempo, och många Bolistare var intresserade av 
nyckeltillverkning. Mässan avslutades med en 
magnifik kväll med mat och underhållning för 
närmare 750 st!
På söndagen gav sig två trötta (Mats Johansson & 
Micke Bengtsson) men mycket nöjda Prodibbare sig 
hemåt. 
Vi tackar för att vi fick nöjet att närvara på årets 
Bolistmässa!

Fler bilder från mässan hittar du på vår hemsida, www.
prodib.se/event I Prodibs monter fanns det både nyckelmaskiner, hänglås och diverse tillbehör
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Prodib reportage

Många, många glas bubbel Många stannade till och besökte Prodibs monter

Mingel innan middagen på lördagen

Micke visar produkter i Prodib montern Många var det som åt och drack gott under middagen

Välbesökt mässa under dagarna två



Nyckelfodral i äkta skinn 100 x 65 mm, med 20 mm 
nyckelring. 
Levereras styckvis i osorterade färger.

Art.nr:  ETUI112

Nyckeletui

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

Security Tech Germany

KOMBINATIONSHÄNGLÅS
145/20, 145/30 & 145/40

Art.nr: 
145/40

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 20,30, och 40 mm kombinations hänglås i massiv aluminium från 
ABUS, 47859.
Inställningsbar personlig kod. 
 Levereras styckvis i blisterförpackning eller i kartong om 12 st lås.
 Finns i olika färger 
 Bekväm att hantera utan nyckel och med låg vikt
Lätt att hitta känna igen genom intensiva färger
Fjädrad bygel som gör det lättare att ställa in öppningskombinationen 
Nio färger: blå, gul, grön, lila, orange, röd, svart, silver, titan

Art. nr:
145/30

Art.nr:
145/20
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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

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

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







23Keyway news #1 mars 2019



24 Keyway news #1 mars 2019

Prodib reportage

HÄLSNING FRÅN DANIEL

En fika hann Daniel ta med sin före detta medsäljare på Norr 
distriktet, Janne, innan han drog vidare. Han pluggar numera 
till lärare i Linköping.

Han hälsar till alla!

SILCA I VÄRLDEN

Silcas världsomspännande distributionsnät når ut överallt, här 
en liten rullande nyckel och låsshop i Hong Kong.

PRODIB PÅ SLR DAGARNA

När det var dags för SLR dagarna i Infracity Stockholm, var 
Prodib på plats. I montern visades bland annat våra olika 
alternativ för att tillverka Triton Neptun och dp och en del andra 
tillbehör. Intresset var stort för våra användarvänliga lösningar. 

Vi vill passa på att tacka SLR och alla våra kunder som var på 
plats, en mycket givande tillställning!

Jonas från Prodibs serviceavdelning pratar med kunder från Alingsås och Lerum

ALLA 
HJÄRTANS 
RIM

Så här såg det ut 
på NORRSKYDDS 
facebooksida 
på Alla Hjärtans 
dag, och visst 
känner ni igen 
både ställ och 
nyckelringarna 
på krokarna :)

 Kul tycker vi, 
mer sånt!



Kvalitéts key-bak från USA med 1200 mm kevlarvire. Spinnerfunktion 
samt har en låsning som hindrar viren att åka ut vid användning av 
många nycklar. Kraftigt clipsfäste. 
Ø 78 x 58 mm

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

S48
S48-LE med läderögla för bälte

Key-Bak med spinnerfunktion
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Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

Nyckelbrickor Nyckelbrickor 

Art.nr: VK4103-F5020 Art.nr: VK4103-F4620

Art.nr: VK4103-4820 Art.nr: VK4103-F4220 Art.nr: VK4103-F4420

Art.nr: VK4103-F4120 Art.nr: VK4103-F4320 Art.nr: VK4103-F4920 Art.nr: VK4103-F4020 Art.nr: VK4103-4720

Art.nr: VK4103-F5120



Nya produkter
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NYHET FRÅN ABUSNYHET FRÅN ABUS
Väderskydd för cylinderöppning för 83TIIB/50 Oval. 
Skyddar låset mot fukt samt minskar risken för repor 
och stötmärken. Levereras styckvis.

83TI50OSKYDD

NYHETNYHET 
Nu finns nyckelsignal för att färg-
märka nycklar, stor variant som 
passar bland annat till ASSA D-12 
och nycklar med stort grepp, i vårt 
sortiment. Levereras i ask om 100 st 
i enfärgade kennring. 

Finns i 8 olika färger, Vit, Gul, 
Grön, Blå, Orange, Röd, Lila och 
Svart.

NYHET FRÅN BETANYHET FRÅN BETA
Ett helt nytt sortiment i konsumentförpackning finns nu 
att beställa, du hittar polygrip, avbitare, tänger av olika 
slag, minimejslar, vanliga mejslar, insexmejslar, torx-
mejslar, hålsågar, hålsågsadaptrar och borr. 

För att se hela sortimentet gå in på vår 
web shop, under LÅSSMEDSVERKTYG

www.prodib.se

ITALIAN PREMIUM BRAND FROM



ANCHOR Hasp 901 & 903

Mycket kraftig, svensktillverkat, beslag godkänt i Klass 3. Skyddar häng-
låsbygeln mot klippning. Hela haspen är tillverkad i pulverlackat härdat 
stål. Monteringskitt med skruvar, muttrar och brickor ingår. 
Passar hänglås med bygel upp till Ø15 mm.
Levereras styckvis.

Artikel. nr Yttermått: Plåttjocklek: Pris:
H901 Anchor hasp HÖGER 130 x 78 mm 6 mm 533 kr

H903 Anchor hasp VÄNSTER 130 x 78 mm 6 mm 533 kr

En högerhängd dörr har gångjärnen till höger när du öppnar den.
En vänsterhängd dörr har gångjärnen till vänster när du öppnar den.
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En uppskattad gåva till någon som 
arbetar med nycklar och lås är dessa 
välgjorda dekornycklar. 

Tillhållarnyckel i antik koppar eller 
gedigen mässing, eller 
cylindernyckel i mässing. 

Levereras styckvis utan etui, 
men finns att köpa till.

vem vill du ge en gåva?

Art.nr:  A/9CHUBBCU
Längd: 250 mm
Bredd: 60 mm

Art.nr:  A/9CHUBBME
Längd: 250 mm
Bredd: 60 mm

Art.nr:  A/9ZYLMESS
Längd: 250 mm
Bredd: 114 mm



www.prodib.se
Nycklar  Maskiner  Hänglås  Låsprodukter

OPTIKA
Maskinen som läser av både profil och delning av 
din nyckel. 
Den enda maskinen på marknaden som identifie-
rar cylindernycklar, kassaskåpsnycklar, laserskurna 
nycklar och nycklar av Kaba-typ.

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!
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Kvalitéts mini key-bak 0 31 mm från USA med stålring samt 
stark nylonlina 55 cm, finns i 10 fina färger. Clipsfäste för 
bältet. 

Levereras  styckvis i blisterpack.

Färgade mini Key-Bak

Artikelnr:
51

Artikelnr:
0214-001 BLÅ

Artikelnr:
0215-001 GRÖN

Artikelnr:
0216-001 GUL

Artikelnr:
0217-001 LILA

Artikelnr:
0218-001 ORANGE

Artikelnr:
0219-001 RÖD

Artikelnr:
0220-TRANPARENT

Artikelnr:
0221-ROSA

Artikelnr:
0222-TURKOS
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ART NR: GBM3636

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

 

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

Silver 7 SEVEN 
BUTIKSTÄLL

Stället säljs tomt,

utan produkter

ITALIENSK PRECISION

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 möjlig-
heterna är många som synes! 
Det finns backar för alla ändamål.

Program på svenska
Tillhörande program är naturligtvis på svenska 
Programmet hanterar 2 fasta koder, löpnum-
mer m.m

Nyfiken på mer?
Kontakta oss för mer information
prodib@prodib.se, 016-16 80 00, eller kontakta din 
Prodibsäljare



service informerar

Hur ser man vilken kod nyckeln har?
Man går först in på kortet för den valda nyckeln.
Sedan dekodar man nyckeln eller matar in delningen manuellt i de blåa rutorna.
Därefter klickar man på knappen ”Kod Lista”.

Då öppnas ett fönster som visar 
vilken kod nyckeln har.

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se



SÄKERHET
Art.nr: B835ST

Saftey Redbox 
startkit innehållande 
3 st röda, 3 st gula, 
3 st gröna, 3 blå, 3 
st orange och 3 st 
svarta 74/40 lås och 
4 st H701 säkerhets-
klammer.

Saftey Redbox
Art.nr: P 603

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

Tryckluftsskydd

Art.nr: P606

Säkerhetsskydd för 
gasflaskor, inklusive 
varningsstickers. 
Till ett hänglås 
på upp till 9 mm 
bygeltjocklek.

Gasflaskeskydd

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

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

Kulventilskydd

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

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

Kulventilskydd

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

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

Wireklammer

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

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

Ventilskydd

Art.nr: E201

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

Brytarskydd

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

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

Wireklammer

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

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

Kontaktsskydd

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

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

Klammer

Art.nr: 802 RÖD

Säkerhetsklammer 
large med spärr.

Art.nr: H771

Säkerhetsklammer i 
plast för upp till 6 st 
hänglås. 

Klammer

Klammer i plast

Art.nr: 701 RÖD 
Art.nr: 701 GUL

Art.nr: H711 -
med överlappande 
flikar

Säkerhetsklammer 
small.

Klammer

Art.nr: E202

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

Brytarskydd

Art.nr: 74/40HB75YE -
med hög bygel

Art.nr: 74/40ORANG 

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

Passande lås
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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



prodib reportage

De flesta känner till att det finns två sätt att tillverka 
nya bilnycklar som innehåller transponder-chip.
• Klona – dvs kopiera nyckelns transponder   
 med RW4 Plus eller Fastcopy Plus.
• Programmera in den nya transpondern med  
 Smart Pro eller MVP.

Men det finns ett tredje sätt att lägga till en ny nyckel 
för vissa bilar. Detta gäller ofta amerikanska bilar, och 
det krävs ingen kopiering eller övrig hantering av 
själva transpondern.
Metoden kallas på svenska ”manuell procedur”.

Manuell procedur

När man söker på någon av dessa bilar i Silca 
Transponder Program (STP) så finner man att 
knappen för den manuella metoden är ifylld. Enkelt 
och smidigt. Ofta finns två olika metoder, beroende 
på om man redan har en fungerande nyckel och vill 
lägga till en eller flera nycklar, eller om man har ”all 
keys lost”, och vill programmera in nya nycklar utan 
att ha en fungerande nyckel att starta med.

Sök enkelt i Silcas program

Vi tittar lite närmare på Chevrolet Silverado, 
som är en aktuell bil en kund ringde Prodibs 

transpondersupport om nyligen. (Som vanligt när jag söker i Silcas 
program brukar jag bara ange bilmodellen, årsmodell kan vara smart att 
utelämna, då får man bättre överblick.) 

Sökresultatet visas på bilden, och här får vi mycket information i ett slag. 
Den markerade raden som är blå visar att vi kan ta ämne B111-PT för 
att använda oss av den manuella metoden, och knappen ”Procedure” är 
tänd. Med ett tryck på knappen visas en instruktion hur man går till väga 
i bilen, och det brukar vara enkelt att utföra programmeringen.

Manuell procedur för nya bilnyckeln

Instruktionen som visas när man trycker på knappen Procedure

Nyckelämnet B111-PT

Keyway news #1 mars 201934
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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

Prodib reportage

Mer information om 
bilen

Om vi tittar på raden 
under den som är blå-
markerad på bilden, så 
ser vi snabbt att bilens 
transponder även kan 
bli klonad. Från vänster 
till höger får vi veta:

• Vi kan använda 
ett HU100MH-ämne…

• …och både 
HU100TE (Look-a-Like) 
och HU100FH (Flipkey) 
är alternativa ämnen.

• I kolumnen 
”COPY” får vi veta att 
det är GTI-transpondern 
vi använder för 
kopiering.

• Transponder-
ID iför denna bil är 46.

• Den gröna 
punkten visar snabbt 
att bilens transponder kan klonas.

• För dig som är rutinerad så vet du nu också att denna bil behöver SNOOP, den är ju ID46.

Olika varianter

Den manuella proceduren har biltillverkaren bestämt, och den kan skilja lite från bil till bil. I vissa 
bilar kan det krävas att man har två fungerande nycklar, i andra bilar kanske möjligheten att 
programmera nycklar utan fungerande nyckel inte finns tillgänglig. All sådan information får man 
från Silcas transponderprogram. 

Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se
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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

Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS ROCK KLASS 3 
HÖG - OCH LÅGBYGEL

  Klass 3 hänglås som är anpassat för de 
flesta ovalcylindrarna på marknaden

  Låshus och bygel av specialstål, ytbe-
handlat med den nya NANO tekniken för 
bättre korrisionskydd. 

 Levereras styckvis eller i kartong om 6 st 
lås
  

Art.nr: 
83/60O-2

Art.nr: 
83/60O60-2



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!



HU152S16

Nyckelmarkeringar för att färgmärka 
EVVA EPS nycklar. 

Finns i 7 olika färger, Orange, Grön, Svart, 
Lila, Ljusblå, Gul och Röd och säljs i 100-
pack, mixade eller enfärgade.

Nyckelkappe EVVA

prodib NYA ÄMNEN
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NEW!

5PE1

GT10RS1
HU198P14

SIP22R01

NSN14P01 NSN14P04

SIP22R07

SXRSA2

HU198P15

RO84
MLM9

IE29

RK-036

NSN14ARS2

HURSB2AKRM281

SIP22CRS8



Kvalitetskätting från BEMA, 
klass 4 i slitstarkt nylonhölje. 
Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

1605016050 1,05 m
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ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

VK4103A08 VK4103A04

VK4103A07 VK4103A09

VK4103A05 VK4103A06

ASS 52R-C04
ASS 52R-C02

ASS 52R-C03 ASS 52R-C07 ASS 52R-C06

Artkey & nyckelbrickor Artkey & nyckelbrickor 

ASS 52R-C05



ARCO
®

www.prod ib .se
DINO® RGN-K880 Halv-Automatisk Dyrkpistol - Inte som vanliga dyrkpistoler! 

A

B

B

C

D
E

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

A

B

C

D

E

F

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

För att få köpa detta verktyg 
krävs licens för dyrköppning.

prodib reportage

Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se

BESÖK MED UTBILDNING

Prodib har haft besök av Jakob 
Linde och Petter Linde från El 
& VVS i Pålsboda, samt Daniel 
från Lås-Arne i Huddinge som 
kom till oss för att utbilda sig i 
bilnyckelprogrammering. 
De fick en portion både teori och 
praktik i Prodibs utbildningslokaler, 
där vi började dagen i 
konferensrummet med fokus på 
teori, och vissa praktiska inslag i 
form av kloning och en närmare titt 
på RW4 Plus. 

I garaget testade vi sedan manuell 
och elektronisk programmering av 
t ex Silcas Smart Remote med hjälp 
av diagnosverktyget MVP.

Jakob hade även tagit med ett 
lämpligt studieobjekt i form av en 
Volkswagen Sharan som vi tittade 
lite närmare på också. Den övade 
vi på i några omgångar med både 
MVP och den nya maskinen Smart 
Pro. 

Vi hade kul tillsammans tills dagen 
var till ända, och vi tog slutligen 
farväl för denna gång.

 Tiden går fort när man har roligt!

Dagen startade med en portion teori. Petter & Jakob från Pålsboda tillsammans med Daniel från Huddinge lyssnar på Mattias

Petter programmerar in nya nycklar och fjärrkontroller med Smart Pro.
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Kvalitets verktyg från England
KEY TURNER
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 dyrkverk-
tyg, tillstånd krävs. 2 delar, höger eller vänster vridare.

Art.nr. KT1

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
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DU VET VÄL ATT
-Du kan köpa ORIGINALÄMNEN hos oss nu för tiden?
I vårt sortiment har vi nu: Abus, Anchor, Assa, Bema, 
Boda, Evva, Fas, Låsbolaget, Menova/Mobella, Onmar, 
TrioVing och Viro originalämnen!
I vår web shop hittar du samtliga ämnen du kan köpa via 
oss, under “Ämnen med bild” - “Originalämnen”  de flesta 
med bild och referenser till Silcaämnen.

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.

Nyckelbricka

Art.nr:  0205



ID36AC25AS NYCKELBRICKA 

Stor och kraftig nyckelbricka med 25 mm stålring anpassad för 
motell, vandrarhem etc. Med tydlig skrivyta på 82 x 41 mm. 
Levereras i påse om 25 st i blandade färger.

Brick storlek 90 x 45 mm
Skrivyta 84 x 41 mm
Antal 25 st
Färg Sorterade
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Prodib uppmärksammar

SÄKER 
CYKEL

På Allmänna Lås 
Facebooksida 
slår dom ett slag 
för att skydda 
din cykel, moped 
eller motorcykel 
mot stöld. ABUS 
har lanserat en 
lite mindre och 
smidigare golv/
väggfäste än 
föregångaren 
WBA100C, 
denna heter 
WBA75C och 
finns att beställa 
hos oss.

SOM ETT BREV PÅ POSTEN

- Jag beställde igår, varför får jag inte mina grejor???
- Jag får ALLTID posten dagen efter...
- Ni brukar ju alltid vara så snabba...

Känner ni igen er? Den frustration man kan känna när saker 
och ting inte längre är som det alltid har varit! Som t.ex. 
postgången. Hur många gånger har man inte hört frasen 
“som ett brev på posten” och menar då givetvis att allt flyter 
på och att man har sitt brev dagen efter det skickades. 

Men så är det inte längre, tyvärr. Nedan är en notis 
från tidningen Dagens Industri där vi får våra farhågor 
bekräftade: “som ett brev på posten” är bara ett minne 
blott...
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prodib begagnade maskiner
Vi har ett antal begagnade maskiner på lager. Samtliga maskiner är grundligt servade och genomgångna av vår Service-
avdelning. Installationskostnad tillkommer. Nedan hittar du ett axplock av de maskiner vi har för tillfället, alla hittar du på 
vår hemsida, www.prodib.se
Är du intresserad, kontakta oss för mer information!

Orion Keymatic
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 811169

Orion Rigel
Cylindermaskin

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

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 400034

Orion Rigel
Cylindermaskin

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

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0015306

Orion Toppdrill
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0104102

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

Optika
Profilläsarmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Kamera

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1163061971208

DEMO Delta Automatic
Cylindermaskin

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
116016142507

Keyway news #1 mars 2019

Quattrocode
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången 
Fläktfilter

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1171741182608

Pris: På förfrågan

DEMO Delta 2000
Cylindermaskin

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1148801131104

Olympic
Tillhållarmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1177461101202

SÅLD
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KEYWAY KORSORD 1-2019

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

eller mail prodib@prodib.se

Företag:

Namn:Keyway news #1 mars 2019

Här kommer en ny 
chans att lösa 
korsordet!

Glöm inte 
skriva ditt 
namn så vi 
vet vem vi ska 
skickat priset 
till!
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del av 
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Stad i 
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sölig
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Alkoho-
lister

Erik
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samman
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2019
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LOGO TÄVLING 1-2019
Är du duktig på logotyper? Då får du här en chans att visa dina kunskaper! Nedan hittar du logoty-
per från några av våra leverantörer, du behöver bara skriva vilken du tror att det är. 
Lycka Till!

Företag:

Namn:

Tina
2019



Håltagare
HPC-HDPS4

Håltagare dubbel ”D”. 
Verktyg för håltagning 
vid installation av lås i 
metallskåp, bänkar eller 
kassalådor. Oumbärlig 
för alla låssmeder!

46 Keyway news #1 mars 2019

Art.nr: ASS52RLILA- ULTRALITE 
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis

Art.nr: VK4103-F4220

Art.nr: ASS52RGUL

Art.nr: ASS52RORA Art.nr: ASS52RSKY

Art.nr: ASS52RBLUE
Art.nr: ASS52RROSA

Art.nr: VK4103-F4620
Art.nr: VK4103-F5120

 -ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA-

prodib omhängning

XL BYGG SILJAN RÄTTVIK

För att personalen på XL Bygg Siljan 
i Rättvik lätt ska kunna hitta rätt på 
nyckeltavlan, hjälpte vår säljare Jan dom 
att organisera. Genom att köra deras 
ämnen mot vår topp lista tog han fram 
ett lämpligt sortiment och såg till att 
de blev aktuella ämnen på tavlan. Så 
nu har dom i Rättvik en väl fungerande 
nyckeltavla med bara aktuella ämnen 
som dessutom har en etikett bakom, så 
att Anders och hans arbetskamrater lätt 
kan se vad och vart han kan beställa mer 
när kroken är tom.

Lycka till önskar vi på Prodib!

Anders framför den färdiga väggen! Tavlan innan omorganiseringen

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING



PUCK KEYSAFE är en nyckelgömma med hög säkerhet, rätt monterad, 
nästan omöjlig att få bort. En finess med kodlåset är att det direkt 
blandar om koden när man öppnar, det går alltså inte att läsa av 
koden, då den försvinner. Kan vara ett bra alternativ till nyckeltub då 
man på vissa ställen inte får göra hål i dörren pga brandklassning etc. 

Art.Nr: KEYSAFE - nyckelgömma
Art.Nr: STAND-PUCK - ställ till KEYSAFE

På Prodibs hemsida hittar du en film om PUCKSAFE

Nyckelgömma
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ID33PET PET TAG 

Specialdesignade brickor för husdjur. Lätt och smidig för att 
passa även den minsta lilla katt eller hund. Levereras i ask 
om 100 st brickor i blandade färger.

Brick storlek 39 x 27 mm
Skrivyta 37 x 19 mm
Antal 100 st
Färg Mixade

          NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELSIGNAL

                          Se hela sortimentet på www.prodib.se

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AB

Art.nr:
PRO0249

Art.nr:
PRO0250

Art.nr:
PRO0251

Art.nr:
PRO0252

Art.nr:
PRO0253

Art.nr:
PRO0254

Art.nr:
PRO0255

          NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELSIGNAL

                          Se hela sortimentet på www.prodib.se

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AB

Art.nr:
PRO0281

Art.nr:
PRO0282

Art.nr:
PRO0283

Art.nr:
PRO0284

Art.nr:
PRO0285

Art.nr:
PRO0286

Art.nr:
PRO0280



PRODIB WEBSHOP - 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 
WEBSHOP och spara din order för att enkelt plocka upp den när du vill göra din beställning.

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

2.

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

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!



PRODIB WEBSHOP - 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.

 -ASS52R ULTRALITE-
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis



50 Keyway news #1 mars 2019

prodib omhängning

GÖTHES SÄKERHET AB FALUN

Vår duktige säljare Micke har vart i Falun 
och snyggat till på väggarna hos killarna på 
Götehes AB.

Ett sortiment med ABUS, Key-Bak, Kevron, 
Bema och Lock-Pro pryder nu väggarna i 
butiken och gör det lätt för både kunder och 
personal att hitta vad de söker. Och tar något 
slut på kroken är det lätt att beställa nya 
varor, tack vare den lilla etiketten längst in på 
kroken.

Lycka till önskar vi på Prodib!

En tom vägg full av möjligheter! Halvvägs Det färdiga resultatet! Med plats för fler produkter om man så vill

Lars & Mats framför den färdiga väggen!

Prodib i morgondimma



ITALIAN PREMIUM BRAND FROM

Art.nr: 1257LP1.2 
Minispår
SxD mått: 0,2 x 1,2 mm
L mått: 60 mm
Vikt: 12 gr

Art.nr: 1257LP1.5
Minispår
SxD mått: 0,25 x 1,5 mm
L mått: 60 mm
Vikt: 12 gr

Art.nr: 1257LP2.0
Minispår
SxD mått: 0,4 x 2 mm
L mått: 60 mm
Vikt: 13 gr

Art.nr: 1257PH0
Minimejsel
PH mått: 0
L mått: 60 mm
Vikt: 14 gr

Art.nr: 1257PH00
Minimejsel
PH mått: 00
L mått: 60 mm
Vikt: 17 gr

Art.nr: 1257PH1
Minimejsel
PH mått: 1
L mått: 60 mm
Vikt: 23 gr

Art.nr: 1257TX5
Minimtorx
TX mått: 5
L mått: 60 mm
Vikt: 13 gr

Art.nr: 1257TX6
Minimtorx
TX mått: 6
L mått: 60 mm
Vikt: 13 gr

Art.nr: 1257TX7
Minimtorx
TX mått: 7
L mått: 60 mm
Vikt: 14 gr

Minimejsel med vinylbeklätt handtag



Dyrkset
16 delar
HPC-NDPK

Dyrkset
11 delar
HPC-PIP13

Dyrknål
Enkelboll
HPC-BPX1

Dyrknål
Enkelhalvboll
HPC-BPX11

Vridare
Rak modell
HPC-STW3

Vridare
Vinklad modell

HPC-STW4

Alla dyrkar kräver licens

Du hittar fler dyrkar på 
www.prodib.se
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ART NR: GBM3635

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

 

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

Silver 7 SEVEN 
BUTIKSTÄLL

Stället säljs tomt,

utan produkter

- Vi har de
ämnen

du
behöver!



 

 

 

Håller era nycklar måtten? 

Den svenska marknadens tuffa toleranser på nycklar, ibland så små som någon hundradels 
millimeter, gör det viktigt att er nyckelmaskin är korrekt kalibrerad. Värt att tänka på är att även 
normal förslitning av fräsar och backar kan göra att en fräst nyckel befinner sig utanför toleranserna. 
Med tiden kan detta även resultera i nycklar som inte fungerar i låsen.  

För att ni ska kunna vara säkra på att de nycklar ni gör åt era kunder håller måtten så erbjuder vi på 
Prodib tjänsten ”Nyckelmätning”.  
Ett för er fördelaktigt alternativ jämfört med att ni ska köpa in egen mätfixtur som ni själva sedan 
behöver underhålla och kalibrera. 

För 588:- (exkl. moms) så mäter vi upp era nycklar i våra mätfixturer och hjälper till över telefon när 
eventuella justeringar behöver göras på maskinen, samt loggar detta hos oss för framtida referens.  
 

Det ni behöver göra för att få er nyckelmaskin korrekt kalibrerad är att fräsa nycklar enligt 
instruktionerna nedan, fylla i era kontaktuppgifter på baksidan av det här dokumentet, klippa ut det 
och skicka in nycklarna tillsammans med dokumentet till:  

Prodib AB 
Box 34 
631 02 Eskilstuna   

Märk försändelsen ”Nyckelmätning”. 
 
Sedan kontaktar vi er när nycklarna är 
uppmätta och hjälper er att göra eventuella 
justeringar på maskinen. 
 
 

INSTRUKTIONER  

 Fräs en OFG96754 på ett ASSA originalämne. (Täcker även kalibrering för Neptun) 
 Gör du ASSA d12? Fräs en D12-nyckel på koden AHQFVU. 
 Gör du ASSA dp eller Triton? Fräs valfritt ASSA Twin-ämne på kort 2880.  

Delningar från grepp: 794512 

OBS!  
Var extra noga med att verkligen sätta upp nycklarna ordentligt i backen och kratsa inte 
nycklarna efter fräsning. 

 
 
Med vänlig hälsning, 

 



 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Företag:  ___________________________________ 

 

Kontaktperson:  ______________________________ 

 

Telefonnummer:  _____________________________ 

 

Nyckelmaskin:  _______________________________ 
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Prodib personal

En av våra två nya lagermän 
får svara på lite frågor i detta 
nummer av Keyway News.

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Lagerarbetare, upplock av hemkomna produkter, 
plock och pack av kundordrar och låsläggning och 
tillverkning av nyckelämnen med logotype.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Jag började i December 2018

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
Jag jobbade som transportmäklare/truckförare.

Vad är det bästa med Prodib?
Rent och strukturerat.

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just 
nu? 
ALLT - med tanke på att allt är helt nytt!

Bor?
Eskilstuna i Hällby, ett samhälle strax utanför 
Eskilstuna.

Familj?
Sambo och en liten bonus son på 4 år

TV?
Jag tittar på Netflix och helst Sherlock Holmes bland 
annat.

Musik?
Lungt och melodiskt, som t.ex. The Midnight.

Vilken film såg du senast?
Senaste Rovdjuret - den var inget bra...
 

Favoritprodukt?
Allt som det står ABUS på.

Vad gör du helst på fritiden? 
Umgås med familjen och fixar och donar med 
fotografering.

Martin Bergström

Lagerman
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www.prodib.se
Nycklar  Maskiner  Hänglås  Låsprodukter

SWIFT PLUS
Swift Plus är en mekanisk nyckelmaskin 
med pinnfräs för att tillverka bilnycklar 
med fräsning på sidan och för nycklar av 
typ kaba. Maskinen är liten, smidig och 
kompetent. Maskinen kan också fräsa 
tub/rörnycklar I sitt standard utförande.
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1170-0
Nyckelmall

Mall för avläsning av delningar på EVVA nycklar 
 

Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar du 
i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

Nyckelfodral i äkta skinn med snäpp-öppning. 
20 mm nyckelring. 
Levereras styckvis i osorterade färger.

Nycketui

Art.nr:  ETUI109
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Den andra av våra två nya 
lagermän får också svara på 
lite frågor i detta nummer av 
Keyway News.

Arbetsuppgift på Prodib?
Lagerarbetare, upplock av hemkomna produkter, 
plock och pack av kundordrar och låsläggning och 
tillverkning av nyckelämnen med logotype.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Sedan början av Januari 2019

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
Jag jobbade som montör och truckförare inom 
fordonsindustrin.

Vad är det bästa med Prodib?
Att det är ordning, rent och snyggt! Samt 
arbetskamraterna.

Vad tycker du är mest intressant på jobbet 
just nu? 
Att få lära mig de nya arbetsuppgifterna, eftersom 
det är något helt nytt för mig.

Bor?
I Torshälla, strax utanför Eskilstuna.

Familj?
Sambon Teija, sonen Emanuel 6 år samt vår Dansk-
Svenska gårdshund Max.

TV?
Jag tittar mest på sport, naturfilmer och komedier.

Musik?
Lyssnar på det mesta, utom hårdrock.

Vilken film såg du senast?
Vi var och såg Bamse & dunderklockan med vår son.
 

Favoritprodukt?
Har ingen 
särskild ännu.

Vad gör du 
helst på 
fritiden? 
Ett stort intresse 
är fiske, så fiskar 
och umgås med familjen är något jag helst gör.

Herbert Lippert

Lagerman



Två nya ARTKEYS har vi fått 
hem på lagret i HH, ASS52R, 
YIN & YANG och #LOVE!

LIMITED EDITION, så passa på 
att beställa dina nycklar NU!

Säljs styckvis eller i påse om 10 st. 

 -ARTKEYS-

Art.nr:  ASS52R-KB

Art.nr:  ASS52R-KC

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

Art.nr:  16-200-50

prodib sätter i fokus

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

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



Roliga och annorlunda nyckelhållare, 
Binky. Varierande ansikten och hårfärg / 
längd. Levereras styckvis med 22 mm 
stålring och 18 mm kedja.

Nyckelhållare

Art.nr: 106
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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-B111 Art.nr: E-B119

Art.nr: E-B112 Art.nr: E-B114 Art.nr: E-B115 Art.nr: E-B117 Art.nr: E-B118 Art.nr: E-B113

Art.nr: E-B116

EMOJI Nyckelhållare
i metall

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!



MÄSSA I LILLEHAMMER

I slutet av Januari åkte vi till Norge, Lillehammer, för att 
deltaga i NL, Norska Låssmedernas utbildningsvecka och 
utställning.

Över 640 personer deltog i arrangemanget.
TrioVing, eller Assa Abloy Opening Solution Norway som 
dom heter nu, hade gett oss en monter i toppklass, helt ny 
layout för året och väldigt stiligt.

Mattias Widen från Prodib höll en uppskattad kurs om nya 
bilnycklar, elektronisk kopiering och programmering.
Det var både teori och praktik och då kom vår Dodge 

Benny, Torodd och Kerim tog emot besökare i montern

Middag åts inne i de mysiga kåtorna Varmt och ombonat på insidan

Mattias från Prodib visar bilnyckelprogrammering för en glad 
besökareBenny visar Protech för några kunder

Inte heller Silcas Marco fick killarna att le inför kameran... Silcas monter ställs iordning inför mässdagen

Killen i blått verkar föga imponerad av Mattias 
transpondermaskin
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Prodibs Mattias höll i bilnyckelprogramering och den praktiska delen sköttes ute på gården

Den teoretiska delen av kursen höll man inne i konferanslokalenLite kyligt blev det allt att stå ute

Samspråk i mässhallen

Kerim från TrioVing pratar med en besökare

Gustav visar nyckelmaskiner för en intresserad besökareProdibs Krister i full färd att denonstrera nyckelmaskiner

Ännu en intresserad kund får en demonstration av Krister

pickup väl till pass, rätt utanför entrén.

Den här gången var säljarna Gustav och Krister 
från Prodib med, och efter deras 3 genomförda 
landsomfattande säljturer under 2016-2018 i Norge så 
var det många kära återseenden.

Vi tackar för ett väl genomfört evenemang.

Nästa år kommer vi med egen monter, då är det Prodib 
AS som skall sköta ruljangsen.



                      NYCKELTILLBEHÖR - HOTELLNYCKELHÅLLARE  

Art.nr:
CERT0168

Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB för CERTEGO

Art.nr:
CERT0165

CERT0167 CERT0166

CERT0162 CERT0164

CERT0161 CERT0163

Nyckelband

Nyckelband i flatvävd polyes-
ter, 20 mm bredd i fina enfär-
ger. Platt säkerhetsknäppe, 
roterbar krok, droppformad.

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

flatvävd polyester i 12 färger
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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

Nokas Østfold kjøper Unocode

Nokas avdeling i Sarpsborg hadde behov for 
en ny Unocode.
Deres gamle Unocode classic begynner å dra 
på årene, samt at de ikke får filt d12 nøkler 
etter kode.
Valget falt på en ny Unocode 199 med d12 
bakker.

Vi ønsker lykke til!

En meget fornøyd Kurt

Stället säljs tomt,

utan produkter

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.

BUTIKSTÄLLSilver 7 SEVEN 

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

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING



BAVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Vinnare väljer
Sverige

Porto betalt
PORT PAYÈ


