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Hej!

Här kommer ett rykande färskt 
nummer av KEYWAY NEWS, det 132:a 
från start.

I detta nummer finner du många nya 
kundköp, och det är vi glada för. Det är 
många som bytt in maskiner av andra 
fabrikat för att man funnit att dom 
helt enkelt inte höll samma standard 
som Silca i prestanda och efterservice. 
Våra lagerhyllor fylls på med hög fart 
av inbytesmaskiner.

MASKINER I VÄRLDSKLASS
På sidan 8 hittar du ett 
instragraminlägg från en av våra 
kunder - man blir glad när man läser 
sådant!

ORIGINALÄMNEN
Några har uppfattat detta, andra 
inte, men sedan knappt ett år säljer 
vi också originalnyckelämnen från 
de flesta fabrikat såsom ASSA, ABUS, 
ANCHOR, FAS, LB, BEMA m.fl.

MÄSSOR
Ja januari var en hektisk månad för 
oss, 3 olika mässor deltog vi i. Först 
Norska Låssmedsföreningen NL, 
som har sin berömda mässa och 
utbildningshelg i Lillehammer, sedan 
Certegodagen i Västerås och sist men 
inte minst, Bolistmässan i Jönköping. 
Alla mässorna finns med i tidningen 
med bilder.

FRAMGÅNG I NORGE
Efter att vi öppnat eget i Norge var det 
lite av ett oskrivet kort hur allt skulle gå, 
men det var helt i onödan - Det har gått 
jättebra!
Jag hade turen att få med mig bra 
medarbetare som jag redan jobbat 
med i 20 år, och sedan ytterligare bra 
personer med i laget.
Senaste tillskottet är Børre som får 
presentera sig på sidan 62, även han 
har en lång historia i branchen.

UTÖKNING NORGE
Ja vi växer vidare i Norge, och redan 
nu har vi fått utöka lokalerna.  Den nya 
lokalen som ligger brevid den gamla 
är helrenoverad till Prodibstandard, allt 
för att vi ska trivas och kunna ge våra 
kunder en outstanding service.
Antalet artiklar på lagret är 8000 st och 
vi levererar i princip allt samma dag vi 
får ordern, vi har extremt lite restorder 
tack vara att vi är lite “gammaldags” - vi 
tror på principen att man ska ha ett 
ordentligt lager om man ska vara en 
bra leverantör. “Just in time lager” är 
inget för oss.

LÅNG TID ÄR DET
I år är det 40 år sedan jag började med 
Silca, och 38 år sedan jag öppnade 
dörrarna till PRODIB AB. Det hade jag 
nog inte kunnat förutse, och säkert 
ingen annan heller! 

Det har gått fort och det känns som om 
det var alldeles nyss jag började, även 
om fotot nedan säger något annat...

  

Prodib AB
Tel: 016 - 16 80 00
E-post: prodib@prodib.se
Internet: www.prodib.se
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2 Keyway news #1 mars 2020

prodibledare

REDAKTÖR

ANSVARIG UTGIVARE
Benny Hansson
Prodib AB

TRYCK
Prima Tryck
Hallstahammar

KEYWAY NEWS SVERIGE
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna
016 - 16 80 00
prodib@prodib.se

KEYWAY NEWS NORGE
Prodib AS
Tronstadveien 4
1820 SPYDEBERG
90 95 66 66
post@prodib.no

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
www.prodib.no
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Prodib kundköp

LÅS & LARMTEKNIK  AB HUDIKSVALL

Lås & Larmteknik i Hudiksvall har nyligen 
införskaffat Smart Remote Programmer för att 
kunna göra fjärrkontroller till bilar. M-boxen 
som levererades samtidigt kompletterar RW4-
PLUS så att den blir komplett och kan kopiera 
bilnyckeltranspondrar till nya attraktiva grupper 
inom svenska bilflottan. ID48 som M-boxen bl a 

Håkan med nya M-Box och Smart Remote Programmer

arbetar med, återfinns hos de flesta VAG-bilar efter årsmodell 2000. Fler 
bilfabrikat finns så klart inom ID48-gruppen, t ex vissa Fiat och Volvo.

Vi gratulerar till ett utmärkt val, och önskar all lycka till!

ÖSTERSUNDS LÅSTJÄNST AB

Julen kom tidigt till Östersunds Låstjänst i år. Eller vi 
kom i alla fall dit en vecka innan julafton med deras 
efterlängtade gravermaskin, Cielle ETA. 
Det var ett i vintrigt Östersund som Johanna, 
Anders och Mattias tog emot Fredrik från Prodibs 
serviceavdelning. 

Efter installation av maskinen på eftermiddagen så 

Mattias, Johanna & Anders med nya ETA gravyrmaskinen

möttes vi upp morgonen efter för utbildning av maskinen och programmet.

Efter någon timme så var all kunskap på plats och de var redo att börja 
gravera nycklar och skyltar åt sina kunder.

Grattis till ett bra val önskar vi på Prodib!
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Prodib kundköp

CERTEGO AB NYKÖPING

Gänget på Certego i Nyköping har 
uppgraderat maskinparken med två 
nya maskiner. En Unocode PRO och 
en Futura PRO ONE Engraving. 
Den stora nyheten för dem är att de 
framöver kommer att fräsa sidkoder 
på dp, Triton, Neptun och d12 själva 
via ASSA Security Master, istället 
för att beställa ämnen med färdig 
sidkod.

Daniel, Henrik & Jerome med nya nyckelmaskinerna.  Alexandra kunde tyvärr inte närvara, men hälsar glatt från Kanarieöarna.
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TUMBA LÅS & SÄKERHET

En torsdag i mitten av november kom bröderna Illes från 
Tumba Lås på besök hos oss för att hämta sin nya Futura 
PRO Engraving. 

Tillsammans med Fredrik 
på serviceavdelningen gick 
dom igenom maskinen och 
dess funktioner. Christoffer, 
som är den som främst 
kommer köra maskinen, 
blev snabbt bekväm i 
menyer och handgrepp och 
passade på att göra någon 
egen gravyrmall också. 

Besöket avslutades med en 
rundtur i våra lokaler innan 

bröderna tog med sig sitt nya tillskott hem till 
Tumba. 

Vi önskar lycka till med den nya medarbetaren!
P.S läs mer på sidan 8

Tillsammans med Jerome så kom maskinerna på plats,och det krävdes ingen 
större genomgång innan han  var med på hur allt fungerade, så Fredrik från 
serviceavdelningen kunde tryggt styra hemåt igen.

Vi tackar varmt för förtroendet, och önskar all lycka till med de nya 
nyckelmaskinerna!

Antonny & Christoffer var på Prodib och hämtade sin nya nyckelmaskin



Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermark-
nadsnyckel ämnen.
Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckel kopiering som klarar att kopiera alla typer av 
bilnycklar som idag är möjligt att kopiera, ger dig den senaste teknologin som finns idag.
Prodib har lång erfarenhet av transpondernycklar och transpondermaskiner, och hos oss finns trygg 
support i de fall vägledning kan behövas. 
En satsning som Prodib gjort för sina kunder inom bilnyckelkopiering är att anordna landsomfattande kurser 
som täcker allt från transponderns funktion till hur man kan programmera bilnycklar med 
fjärrkontroller med MVP från vår andra leverantör  Advanced Diagnostics i England. 
Med oss får du tillgång till utrustning och kunskap om bilnyckeltillverkning från de enklaste metoderna och 
maskinerna, till det mest avancerade som finns idag.

- Välkommen att göra en bra affär!

Varför ska du välja Prodib som leverantör av transponder?

Prodib kundköp
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BILNYCKELTJÄNST VISBY

Niclas Sjölund från Bilnyckeltjänst Gotland 
har besökt oss på Prodib för en introduktion i 
bilnyckelprogrammering med diagnosverktyget 
Smart Pro från Advanced Diagnostics och Silca.

Nu är inte bilnyckelprogrammering nytt för Niclas, då 
han redan har flera års erfarenhet, men information 
kring hans nya maskin, och om andra alternativ 
runt bilnyckelprogrammering, var matnyttigt som vi 
tittade på under hans besök. 

Vi önskar lycka till och på återhörande! 

Niclas Sjölund hämtar PIN-code ur en Volkswagen Caddy 

Ny nyckel och 
fjärrkontroll ar 

strax fixat 



Unocode Pro Professional key cutting machine

Fyrsidig-snabbroterande back Ny fräs

Användarvänlig Topplåda för ordning & reda

Fyrsidig-snabbroterande back

Ny fräs

Utrustad med USB port

Användarvänlig

5.7” tydlig färgdisplay

Topplåda för ordning & reda

2-års garanti














7



Prodib uppmärksammar
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LÅSESMEDEN KÖPENHAMN

När före detta Prodibanställde Johan Windahl, numera ABUS, var i Danmark 
såg han något som han tänkte skulle passa i Keyway. Nämligen en el-
transportcykel hos en låssmed i Köpenhamn. Och håll med om att det är ett 
smart sätt att ta sig fram på! 

Om det är bra väder vill säga... annars är det nog rätt skönt att krypa in i en 
varm och torr bil...

ABUS x 2

Ibland korsars våra vägar på ett oväntat sätt.
Johan Windahl som jobbade hos oss i många år och 
som idag är vår representant för ABUS mötte av en 
tillfällighet KAJ VESTMAN som för 10 år sedan var 
dynamisk chef för ABUS Sverige.

Det blev ett kul återseende!

Kaj Vestman och Johan Windahl 



Profillmall för att lätt läsa av 
vilken ASSA profil din nyckel 
har.
Säljs styckvis
Art.nr: AS-79

Nyckelmall
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Klassiska nyckelhållare i kork med 24 mm stål-
ring. Levereras styckvis.

Art.nr:
1241  Rund boll
1242  Räron
1243  Rund platt
1246  Platt avlång
9915  Vinkork
9917  Champangnekork
EK1254 Eka

Flytande nyckelhållare
i kork 

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

- De 
ämnen 

du 
behöver 

hittar 
du hos 

oss!
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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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I utkanten av Eskilstuna ligger Prodib AB.  

Jan Fröjdman
Tel: 070-676 96 85
E-post: jan.frojdman@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



GREAT SECURITY BROMMA

Det nya året började Fredrik från vår 
serviceavdelning med en tripp till Bromma för 
att hälsa på gänget på Great Security. De hade 
nämligen investerat i två nya maskiner, en 

Unocode PRO och 
en Idea.
Eftersom de var 
välbekanta med 
Unocode och Idea 
sedan tidigare så 
var det bara att få 
maskinerna på plats 
och sedan satte 
de genast igång 
att fräsa nycklar på 

 Fia, Linus, Vida & Matte med de efterlängtade nyckelmaskinerna. Hunden verkar också nöjd :)

Prodib kundköp
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LÅSSMEDEN 
NORRKÖPING

För att avlasta arbetsstationen 
för OEM Client fick Jonas, vår 
serviceman, i uppdrag att leverera 
och installera 
en till Marker 
till Låssmeden i 
Norrköping.
Det såg ut att 
gör Stefan glad 
ialla fall, som tog 
emot Jonas och 
maskinen.

Stort grattis från 
oss på Prodib!

En glad Stefan med den nya Markern

dem.
Maskinerna var efterlängtade så när allt var på plats och provkört så var det 
ett nöjt och glatt gäng som vinkade farväl. 

Vi tackar för ett mycket bra val av nyckelmaskiner, och önskar all lycka till i 
framtiden!



- 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 kundköp

DUVANS KLACK & NYCKEL

Centrala Karlstad var målet en måndag i 
Februari då Fredrik på serviceavdelningen 
begav sig till Shahin och hans kollegor på 
Duvans Klack & Nyckel. 
En ny Futura Edge skulle levereras och 
installeras.
Efter en grundlig utbildning på maskinen 
kände Shahin sig 
fullmatad med ny värdefull 
information. 
Med Futuran som 
komplement till de 
manuella maskinerna så 
gör de numera nycklar 
till sina kunder på ett än 
effektivare sätt.

Stort lycka till önskar hela 
Prodib!

Zabi, Shahin & Mustafa framför den nya nyckelmaskinen
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DAN JONSSONS ELEKTRISKA AB LILLA EDET

När Dan Jonssons Elektriska besökte Prodib på Bolistmäs-
san tidigare i år, resulterade det i en ny nyckelmaskin och 
ett startpaket med 300 st nyckelämnen upphängda på Silca 
tavlor! Vår serviceman Jonas packade bilen med nyckeltavlor 
och en Futura Edge och begav sig mot Lilla Edet för leverans 
och installation. 

Ett STORT lycka till önskar alla vi 
på Prodib, och ser framemot ett 
gott samarbete i framtiden!

Magnus & Håkan  franför den nya medarbetaren



Roliga försäkringscitat

- Den andra bilen kolliderade med min, utan att förvarna mig om dess avsikter.

- För att undvika att träffa kofångaren på bilen framför, körde jag på fotgängaren.

- Jag sa till polisen att jag var oskadd, men när jag tog av hatten såg jag att jag hade en sprucken skalle.

- Min fru har stortvätt på tisdagar, och när jag återvände hem fick jag vindrutan och 
2 framtänder utslagna.

- Jag kastades ur bilen när den lämnade vägen, och blev sedan funnen i ett dike av 
några fritt strövande kor.

- Den kvinnliga föraren fick hela frampartiet intryckt medan lastbilsföraren endast 
småskador på lämmen.

- Jag återvände hem, men tog fel på hus och körde emot ett träd som inte står på vår tomt.

- Jag var säker på att den gamle mannen inte skulle hinna till andra sidan så jag körde
 på honom.

- Enligt hustrun har hans personlighet förändrats och impotensen medför förutom nervösa problem för 
hustrun själv, även ökade ekonomiska utgifter genom behov att leja hjälp.

- Lastvagnen stoppade och jag stoppade, lastvagnen startade och jag startade, men så stoppade lastvag-
nen utan att Jag stoppade och då träffades den bakifrån.

- Jag kolliderade med en stillastående lastbil som kom från andra hållet.

- Killen befann sig över hela vägen men jag var ändå tvungen att väja ett antal gånger innan jag träffade 
honom.

- Jag körde ut på vägen och fick syn på min svärmor och körde därefter av vägen.

- Jag sammanstötte med ett stationärt träd.

- Mitt enda vittne är den som körde på mig och hans historia stämmer inte överens med min.

- Telefonstolpen närmade sig, jag försökte väja ur dess väg när den träffade fronten på min bil.

- Jag somnade vid ratten och vaknade upp på sjukhuset.

- Motparten körde på min bakdel, så min fru fick ont i halsen.

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
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Prodib kundköp
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Monika & Yohannes  ger Optikan tummen upp

SÖDERMALMS LÅS STOCKHOLM
 
Monika och Yohannes har fått en hjälpreda 
i butiken för att ytterligare snabba upp 
servicen till sina 
kunder.  

Det var säljare 
Krister som 
installerade 
och levererade 
den nya 
medarbetaren. 

Hatten av för ett 
lyckat köp!
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HANINGE LÅS
 
Marcus och Niclas på Haninge Lås har uppgraderat sitt nyckelletande med en 
Optika, då gamle Lector gått i pension.  Säljare Krister fick äran att leverera och 
installera den nya medarbetaren till grabbarna i Haninge. 

Grattis till ett bra köp, önskar vi på Prodib!

GREAT SECURITY 
FALKENBERG

Triax med roterande back R13 och Silca 
OEM Client har levererats och installe-
rats hos Great Security i 
Falkenberg. 

Det var Jonas, vår servi-
ceman som fick äran att 
leverera den nya nyck-
elmaskinen till Anton 
och hans medarbetare.

Ett stort grattis till ett 
mycket bra köp, önskar 
vi på Prodib!

Anton med den nya nyckelmaskinen



Nya produkter
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NYHETNYHET 

NYHET FRÅN SOUBER TOOLSNYHET FRÅN SOUBER TOOLS
Två nya pincetter och en extra lång lägg-
ningspinne från välkända Souber Tool finns nu i 
vårt sortiment. 
Säljs styckvis
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Ett nytt sortiment av ”gröna” nyckelringar finns nu att beställa 
hos oss!
Handemaljerade i metall, 6 st olika motiv finns att 
välja mellan. Säljs styckvis

Art.nr: 
ECO-B101 LET´S SAVE THE WORLD
ECO-B102 CARE OUR HOME
ECO-B103 ECOLOGIST 4 EVER
ECO-B104 I LOVE GREEN PLANET
ECO-B105 NO PLASTIC BAGS
ECO-B106 WAR TO PLASTIC

Art.nr: 
TW-1 Rak pincett för stift, 120 mm.

Art.nr: 
TW-3 Böjd pincett för stift, 100 mm lång. 
Speciellt utformad i spetsen för att greppa 
stiftet på ett bra sätt.

Art.nr: 
LPF-1 Extra lång läggningspinne, passar många fabrikat, 
12,4 mm i diameter. En sida med inskuret spår och en sida 
med utskjutande tapp. 

Ännu en medlem i EMOJIFAMILJEN! 
Har en 25 mm ring, och 30 mm liten kedja, 
Love & Luck.

Art.nr: 02

NYHETNYHET 



Kvalitets verktyg från England

Art.nr. D0660

SPECIALBORR
Souber tools fyrkantig specialborr för härdat material. 
Spets av karbid. Säljs styckvis

Garanti kan ej lämnas på skärande verktyg

Art.nr: 
TW-1 Rak pincett för stift, 120 mm.

Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

PLASTAD STÅLWIRE COBRA
 Lämplig för t ex. Släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler.
 Låsvajern är ett perfekt komplement till bygel-, häng- och ramlås
 Högkvalitativ stålvajer med två öglor
 Plastöverdrag som skyddar mot lackskador 
 Levereras styckvis eller i hel låda om 12 st 
 Den här produkten finns i 
olika tjocklekar och längder

Art. nr:
8/200 2 m
10/200     2 m
10/500     5 m
10/1000   10 m
12/120     1,2 m

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.
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K S O L C D
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F I L O S O F V A L

Å A L B I I A
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D K I T D I T O
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PLÅGA
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över

huvud

INTE 
UT

mellan D 
och F

barnslig

målas 
med na-
gerlack

Emils 
lilla

syster

civ.ek
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Larsson
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förbe-
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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

Rätt svar Keyway 
News NR 3-2019

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!
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Eva Lagerqvist  Axlås Skärholmen
Alexander León Hägglund   Farsta Lås
Frida & Göran  Låssmeden Boden
Ubbe karlsson  DormaKaba
Ewa Svensson  Höörs Båt & Fritid
Christer Enander  Låsproffsen i GBG



ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 Smart nyckelförvaring från ABUS 
 Perfekt för förvaring av t.ex. nycklar och mindre värdeföremål
 Med eller utan bygel 
 Omställningsbar kombination
 Stabilt hölje av metall
 Levereras styckvis 

Security Tech Germany

Art.nr: 767

Bredd: 80 mm
Höjd: 120 mm
Djup: 45 mm

Med knappkombination

Art.nr: 787LED

Bredd: 80 mm
Höjd: 120 mm
Djup: 45 mm

När luckan öppnas tänds en 
ljusdioder som lyser i 30 sek

Art.nr: 727

Bredd: 66 mm
Höjd: 135 mm
Djup: 45 mm

Mini KeyGarage

Art.nr: 737

Bredd: 66 mm
Höjd: 135 mm
Djup: 45 mm

Med bygel

Art.nr: 787BIG

Bredd: 80 mm
Höjd: 120 mm
Djup: 62 mm

En djupare KeyGarage 
för extra mycket innehåll

Art.nr: 787

Bredd: 80 mm
Höjd: 120 mm
Djup: 45 mm Art.nr: 797

Bredd: 85 mm
Höjd: 180 mm
Djup: 45 mm
Med 10,5 mm bygel

KEYGARAGE MED ELLER UTAN BYGEL
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1440-0
Stämpeldyna
Dyna för cylinderstämpling, för oval eller rund 
cylinder. Kan skruvas fast i arbetsbänken, 
tillverkad i eloxerad aluminium.

Levereras styckvis.

Verktyg för låsproffs



Stället 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 nyckelbrick-
or. 
Levereras med 4 st tåliga toppskyltar i hårdplast, 
men utan produkter.

BUTIKSTÄLLSilver 7 SEVEN 

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

STILIGA DÖRRHANDTAG

En skobutik i Barcelona hade dessa fina dörrhantag 
på sina glasdörrar till butiken.

Kanske något att ta efter

BESÖK FRÅN JOMA

Joxemari  från JOMA, Spanien kom till oss och visade sina 
produktnyheter. Nyckelskåp och kassaskrin producerar man mycket 
av , en annan produktgrupp som man är stor på är postlådor i alla 
möjliga modeller.

BESÖK FRÅN KEY-BAK

I November fick vi besök från Key-Bak från 
USA, det var Mike och Brittany som kom 
och visade nyheter.
Det blev en intressant dag med 
produktinfo och utbyte av ideer mm.

Det var Brittanys första besök på Prodib, 
Mike känner säker många igen då han har 
besökt oss under vårt Öppet Hus.
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GREAT SECURITY LINKÖPING
 
Great Security i Linköping var i behov av att 
komma igång med tillverkning av sidkoder 
på DP, Triton och Neptun. För att lösa detta 
så investerade de i Silca OEM Client samt 
backar och fräsar för just tillverkning av dessa 
sidkoder. 
Inför installation av detta så skickade Great 
Security in Marker, Unocode och Triax till 
oss för fullständig årsservice så att de var i 
toppskick och redo för vad de skulle göra. 

Därefter levererades de ihop med 
programvara och allt installerades hos 
Bosse och Malin i Linköping av vår duktige 
serviceman Fredrik. 

Då de var nya som Silca-användare så fick 
dom en gedigen utbildning i samband 

Prodib kundköp

Bosse & Mailn verkar nöjda!

med installationen och när dagen var slut så kunde vi konstatera att vi har 
ytterligare två Silca-användare bland oss. 
Grattis än en gång säger vi på Prodib!

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.

Nu finns Key-Hub, nyckelorganisatören från 
Key-Bak i vårt sortiment. Håller ordning på 
upp till 12 st nycklar på ett smart sätt, 
utan att kläderna trasas sönder av 
nycklarnas tänder. 

Finns i tre färger:

0AC2-1401 - svart
0AC2-1501 - blå
0AC2-1601 - grå

Key-Hub



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

Silca Flip-key
Transponderhuvud

FLIP-KEY HEAD KIT

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

2. Utbytbart plastlock i svart & röd

3. Transponderadapter

4. Sprintar för ämnesblad

Art.nr: CFHP-TA

Kompakt och snygg design, passar med 
Silcas GTI transponder. Tillsammans med 
ett brett sortiment av ämnesblad kan du 
kopiera en stor del av marknadens bilnyck-
lar med denna fantastiska flipnyckel.

Keyway news #1 mars 202022
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Nya produkter

SILCA hänglås i blisterförpackning finns nu i vårt sortiment!
15-60 mm lås, lås med hög bygel och färgade kombinationslås 
finns i sortimentet!

Alla packade i säljande butiksförpackningar!

Artikelkod Benämning

APDK1AA015 Silca hänglås 15 mm Mässing

APDK1AA020 Silca hänglås 20 mm Mässing

APDK1AE020 Silca hänglås 20 mm Mässing HÖG BYGEL

APDK1AA025 Silca hänglås 25 mm Mässing

APDK1AA030 Silca hänglås 30 mm Mässing

APDK1AB030 Silca hänglås 30 mm Mässing LIKALÅSNING #1

APDK1AC030 Silca hänglås 30 mm Mässing LIKALÅSNING #2

APDK1AD030 Silca hänglås 30 mm Mässing LIKALÅSNING #3

APDK1AE030 Silca hänglås 30 mm Mässing HÖG BYGEL

APDK1AA040 Silca hänglås 40 mm Mässing

APDK1AB040 Silca hänglås 40 mm Mässing LIKALÅSNING #1

APDK1AC040 Silca hänglås 40 mm Mässing LIKALÅSNING #2

APDK1AD040 Silca hänglås 40 mm Mässing LIKALÅSNING #3

APDK1AE040 Silca hänglås 40 mm Mässing HÖG BYGEL

APDK1AA050 Silca hänglås 50 mm Mässing

APDK1AB050 Silca hänglås 50 mm Mässing LIKALÅSNING #1

APDK1AC050 Silca hänglås 50 mm Mässing LIKALÅSNING #2

APDK1AD050 Silca hänglås 50 mm Mässing LIKALÅSNING #3

APDK1AA060 Silca hänglås 60 mm Mässing

APDK1AM020 Silca kombinationslås 20 mm GRÅ

APDK1AN020 Silca kombinationslås 20 mm RÖD

APDK1AP020 Silca kombinationslås 20 mm BLÅ

APDK1AM030 Silca kombinationslås 30 mm GRÅ

APDK1AN030 Silca kombinationslås 30 mm RÖD

APDK1AP030 Silca kombinationslås 30 mm BLÅ

APDK1AM040 Silca kombinationslås 40 mm GRÅ

APDK1AN040 Silca kombinationslås 40 mm RÖD

APDK1AP040 Silca kombinationslås 40 mm BLÅ

NYHET FRÅN SILCANYHET FRÅN SILCA
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Jan Alkehed, Låssmeden i Norkköping har besökt låssmedsträdet i Wien och låter oss ta del av hans bilder. Mittemot Stefansdo-
men reser sig Haas-Haus, en stor, bågformad byggnad som i sina fönster återspeglar en förvriden katedral. Här finns Stock-im-Ei-
sen (ordagrant ”stock-i-järn”), vilket är en bit av ett träd som idag skyddas av en glaskåpa. Hundratals spikar har hamrats in i trädet 
av förbipasserande låssmesgesäller sedan 1400-talet för att få tur då de anlände till Wien.

Janne blir fotad framför 
låssmedsträdet

Många är spikarna som 
låssmedsgesällerna hamrade in 
när de passerade trädet som idag 
finns bevarat i Wien. 

Säkerligen värt ett besök!

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...

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.24
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Prodib reportage

Prodibs Gustav samtalar med en kund

CERTEGODAGEN
 
Åter igen var det dags för att åka 
och besöka Certegodagen och som 
vanligt var nästan alla deras medarbetare från hela landet på 
plats. Det var även en gedigen samling av leverantörer som ville 
vara med och visa sina produkter. 

Vi fokuserade även i år på att visa ”digitala låssmeden” som vi har 
som ett samlingsnamn för marknadens enklaste sätt att tillverka 
de nycklar som finns i marknaden. 
I år visade vi också vår ekonomilösning med samma koncept 
som heter Futura Pro Engaving. Det är en mindre maskin som 
gör alla tre moment vid tex tillverkning av en triton eller neptun, 
topp, sida och gravyr. Naturligtvis klarar Futura Pro Engraving alla 
förekommande nycklar på marknaden med några få undantag. 
Precis som våra större maskiner gör den allt helt digitalt om man 
önskar så. 

Stort tack till Certego för en givande dag samt en trevlig kväll 
med god mat och kul underhållning.   

BOLIST
 
För andra året i rad så var vi med och ställde ut på Bolist mässan i Elmias mässhallar. 
Vi visade upp lite blandade produkter från vår stora portfölj av lås och nyckel relaterade 
produkter. 
Vi visade bland annat upp vår nya ”lilla” digitala maskin futura edge. Med den får man 
väldigt mycket maskin för pengarna. 
Till skillnad från om man har manuella maskiner så kan man med denna göra nycklar från 
kodkort när kunden har tappat bort alla sina nycklar. Man kan tillverka nycklar som de såg ut 
när de var nya genom att läsa av en gammal sliten. Intresset var väldigt stort för Futura edge 
som gick varm de båda mässdagarna. 

Ett stort tack till alla trevliga mässdeltagare som gjorde detta till en både trevlig och 
intressant helg!   

Mats Johansson
Säljchef

mats.johansson@prodib.se

Mats Johansson
Säljchef

mats.johansson@prodib.se

Stämningen var på topp under kvällens middag Gustav visar Digitale Låssmeden för Certegokunder 

Prodib på plats i Jönköping

Intresset för nyckeltillverkning var stort under mässdagarna, och kunderna var många som besökte Prodibs monter
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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 reportage

Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se

Staffan från Höglandets lås i Eksjö, och Mattias Widén

SLR DAGARNA 2020

Årets förbundsmöte hölls på Scandic Infracity i Upplands Väsby.
SLR-dagarna innehåller diverse kurser och seminarier, och Prodib deltog med 
både en monter och med utbildning.

Trevligt vimmel under rasterna

Det blev intensiva pass när kurserna hade fömiddags- respektive eftermid-
dagspauser, eftersom vår monter befann sig i pausrummet. Och i vimlet 
träffade Prodibs utsände på kunder från hela Sverige.

Niklas från Karlskrona Låsservice var en av dem, och Majja från Låsab i Gälli-
vare var en annan. Det var intressant att träffa dem båda, Niklas berättade om 
anledningen till att han nu gick på kryckor (Krya på dig, Niklas!) och Majja och 
jag träffades för först gången denna dag. 

Men vi skrattade gott åt 
den gången Majja ringde 
mig från Gällivare och 
skulle göra en transpon-
dernyckel, och på bara 
några minuter hade hon 
gjort klart nyckeln, sam-
tidigt som jag hade gjort 
en artikel om hennes 
eskapader. 

Fler bekanta kunder

Anna från Tyresö Låsser-
vice var också ett bekant 
ansikte då undertecknad 
nyligen varit där, och Järfälla Låsservice hade en mindre delegation på 
plats. Många var intresserade av Futura Pro, och ett antal testnycklar 
kördes i den. Vidare var det en del frågor kring bilnycklar och fjärrkon-
troller, och en av dem som tittade på detta var Staffan från Höglandets 
Lås & Larm i Eksjö.

De två dagarna gick fort, och efter att vår kurs med Amanda och 
Charlie från Visby Lås & Nyckeltjänst avslutats begav sig undertecknad 
hemåt igen. 

Vi ses igen nästa år! 

Rolf Laine, Linus Edbom samt Alexander Axberg från CertegoNiklas från Karlskrona Låsservice, och Jessica Dahlin, rekryteringssamordnare

Testkörning av Futura Pro



Rund mässingsbricka 
för tex gravering med 
3 mm hål, Ø20 eller 25 
mm

Levereras styckvis.

Finns i fler storlekar,
se mer på hemsidan

Mässingsbrickor
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Nya produkter

Karbinhake i färgad alumini-
um med kraftig ledlampa från 
Silca. Lyser i 3 olika lägen, starkt, 
svagt och blinkande. Säljs 
styckvis i osorterade färger eller 
i säljande butiksförpackning om 
12 st lampor

Art.nr: 
AVK404091

NYHETNYHET 

Fler AGA produkter 
hittar du på www.prodib.se

TREKANTS
NYCKEL

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

AGA FYRKANTS
NYCKEL

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

Säljs styckvis.

FAS 309 ULTRALITE

 Ultralite!
 Lätta & Smidiga!
 Mycket hållbara!
 Nickelallergivänliga!
 4 klara färger!
 Längd: 80 mm  
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De 34 vanligaste enkel och dubbelaxade nycklarna för Skandinavien i ett 
paket med jokrar, så att du vet vad som saknas när det är tomt på kroken.  
Passa på nu, förmånligt paketpris, inkl. jokrar för bland annat ASSA, 
BODA, 
CLAVES, FAS S&G, HAGELIN, KROMER, MOTTURA, ROSENGREN & TANN.

Art.nr Benämning

9855 Kassaskåpsämne ASSA 55 mm

9870 Kassaskåpsämne ASSA 70 mm

9895 Kassaskåpsämne ASSA 95 mm

8466 Kassaskåpsämne ASSA 66 mm

8477 Kassaskåpsämne ASSA 77 mm

8490 Kassaskåpsämne ASSA 90 mm

5ASS2 Kassaskåpsämne ASSA 127 mm (84127)

5871 Tillhållarämne ASSA 102 mm

5BDA1 Tillhållarämne BODA 428 kort 74 mm

5BDA7 Tillhållarämne BODA 428 mellan 83,5 mm

5BDA11 Tillhållarämne BODA 428 extra lång 113,5 mm

5BDA2 Tillhållarämne BODA 428 kort 74 mm (spegel till 5BDA1)

6975ALD-1 Tillhållarämne ALEDAL 205

RLC Kassaskåpsämne CLAVES

5FS6 Ämne för FAS6880/S&G ½

5FS7 Ämne för FAS6880/S&G 84,6 mm (33 mm)

5FS3 Ämne för FAS6880/S&G 96,6 mm (45 mm)

5FS2 Ämne för FAS6880/S&G 116,6 mm (65 mm)

5FS4 Ämne för FAS6880/S&G 141,6 mm (90 mm)

5FS5 Ämne för FAS6880/S&G 166,6 mm (115 mm)

8473H Tillhållarämne HAGELIN

S-85K Kassaskåpsämne KROMER 90,6 mm

S-86K Kassaskåpsämne KROMER 76 mm

5MT5P Tillhållarämne MOTTURA 92,5 mm

5MT9P Tillhållarämne MOTTURA 97,5 mm

5MT19BP Tillhållarämne MOTTURA 133,7 mm

5MT23T Tillhållarämne MOTTURA teleskop 76 -111 mm

5MT21BP Tillhållarämne MOTTURA 92 mm

5RSG2 Kassaskåpsämne ROSENGREN 94 mm

5RSG1 Kassaskåpsämne ROSENGREN 144 mm

7508/1 Kassaskåpsämne ROSENGREN SECURITAS 80 mm

8695SSL Tillhållarämne SWEDEN 95 mm

8372 Tillhållarämne TANN 73 mm

8310 Tillhållarämne TANN 105 mm
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De 26 vanligaste enkel, dubbelaxade nycklarna för Skandinavien i ett 
paket med jokrar, så att du vet vad som saknas när det är tomt på kroken.  
Paketet innehåller även ett litet sortiment av de vanligaste cylindernyck-
larna som passar till värdeskåp. 
Passa på nu, förmånligt paketpris, inkl. jokrar för bland annat KABA-MAU-
ER, FAS, BURG, DIAMOND, ABLOY & MELSMETALL

Art.nr Benämning

5ME1 Kassaskåpsämne MELSMETALL

5ME2 Kassaskåpsämne MELSMETALL

5ME3 Kassaskåpsämne MELSMETALL

5PT12 Kassaskåpsämne POTENT

5CER12 Kassaskåpsämne GERION

5FI13 Kassaskåpsämne FIAM

JW40 Kassaskåpsämne JUVEL

RLCR Kassaskåpsämne CLAVES

CFSM607 Kassaskåpsämne KABA-MAUER 135 mm

CFSM611 Kassaskåpsämne KABA-MAUER 90 mm

CFSM612 Kassaskåpsämne KABA-MAUER 90 mm

CFSM623 Kassaskåpsämne KABA-MAUER 150 mm

CFSM625 Kassaskåpsämne KABA-MAUER 120 mm

8166STM Kassaskåpsämne STIEHM 

8181STM Kassaskåpsämne STIEHM

8164STM Kassaskåpsämne STIEHM

5R9 Kassaskåpsämne C.R

5BUR1 Kassaskåpsämne BURG

5BUR2 Kassaskåpsämne BURG

IDM Kassaskåpsämne IDM

5FS1P Kassaskåpsämne FAS

RC3R Cylinderämne DIPLOMAT, CINA

DN6 Cylinderämne DIPLOMAT, DIAMOND

DN7 Cylinderämne DIPLOMAT, DIAMOND

DN8 Cylinderämne DIPLOMAT, DIAMOND

AY10P Kassaskåpsämne ABLOY

KASSASKÅPSPAKET 2KASSASKÅPSPAKET 2
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UPPDATERING AV NYCKELMASKIN

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 olika 
programversioner och maskinen behöver uppdateras. 

Detta löser du genom att först gå in på maskinlistan i Silca Key Programs:

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

Välj ”Uppdatera mjukvara” 

Klicka på ”(5) TEST AV KOMMUNI-
KATION”

Den Maskin Data Version som finns 
i maskinen syns nu och knappen 
”(6) UPPDATERA   MASKINEN” 
tänds upp.

Klicka på ”(6) UPPDATERA 
MASKINEN”. 

Har du en Triax Quattro eller Triax Pro så 
ersätts ”(6) UPPDATERA MASKINEN” med 
”Förbered USB PEN”.
Klicka på den knappen så får du upp in-
struktioner i skärmen att följa för att slutföra 
uppdateringen av maskinen.

1.

2.
3.

1.

2.

3.



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.

Prodib service
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På övriga maskiner klickar du på ”(6) UPPDATERA MASKINEN”.
En varning om att nycklar i kö kommer att raderas kommer upp. 

Klicka ”Ja”.

Uppdateringen startas och en ny ruta med blå staplar kommer 
upp. 
Rutorna i fältet nere till höger bockas i allteftersom de blir färdi-
ga. När rutan med de blå staplarna försvinner och alla rutor är 
bockade så är uppdateringen klar och du kan klicka på
 ”Avsluta”.

Nu har maskinen och Silca Key Programs samma 
programversion och du kan återigen skicka över jobb 
till maskinen.

Fredrik Söder
Servicetekniker

fredrik.soder@prodib.se
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     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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Tilläggsinformation för ID48 Fastcopy+   
                                      
1: Sätt kundens originalnyckel i FC+ och tryck 
kort på READ. Följ anvisningarna i maskinens 
display. När maskinen instruerar ”SÄTT SNOOP” 
monteras Snoop så att antennen befinner sig i 
programmeringsbrunnen på FC+. 
”Återställ Snoop” preparerar Snoop med nödvän-
dig data för Snoopning i denna bil. 

OBS: Det är snoopens antenn, den biten där remmen 
sitter fast, som ska vara nere i maskinens programme-
rings-utrymme. Se alltid till att antennen är nere i ”brunn-
nen” vid programmering eller avläsning av snoopen, 
annars kan inte maskinen kommunicera med snoopen. 
    
2: När maskinen ber dig att gå till bilen för att 
hämta data ska Snoopens antenn monteras på 
kundens originalnyckel. Snoop-antennen ska 
peka framåt, i samma riktning som nyckelns blad.

Bra att tänka på ute i bilen: När du vrider om 
nyckeln så att tändningen slås på, titta på lys-
dioden på snoopen, den första dioden blinkar, 
färgen på dioden är ointressant. OBS, starta inte 
motorn, det är bara tändningen som ska slås på. 
När lysdioden slutat blinka efter några sekunder 
så stänger du av tändningen och tar ut nyckeln 
ur tändningslåset.
Efter ca 20 sekunder gör du om proceduren, den-
na gång lyser troligen samma diod som blinkade 
vid första avläsningen, samtidigt som den andra 
dioden blinkar någon sekund. 

Därefter ska en tredje avläsning göras, och denna gång blinkar båda lysdioderna. När de båda lysdioderna slocknat är 
snoopen laddad med data och du kan stänga av tändningen och återvända till FASTCOPY.
Vissa bilar läser transpondern redan när du för in nyckeln i tändningslåset, var därför observant på att lysdioderna kan 
ge signal redan innan du vrider på tändningen.

3: Följ instruktionen i maskinens display.

4: Kundens originalnyckel ska läsas igen, först därefter skickas data till Silcas server för kalkylering.

5: FASTCOPY+ instruerar ”Sätt i det nya ämnet T48”. Tänk på att om du programmerar transpondern innan den monte-
rats i nyckeln, så måste den ”stå upp” när den programmeras, inte ligga ned.

6: Fräsning av det nya ämnesbladet görs alltid sist, efter att du sett att programmeringen slutförts korrekt.

Vad är en ”snoop” och vad gör den?
Snoopen är bara en ”avlyssnare” som snappar upp kommunikationen mellan bilens tändningslås och bilnyckeln. 
Denna information kan snoopen sedan lämna till FASTCOPY+ så att FASTCOPY+ kan processa med hjälp av Silcas 
server i Italien. Efter att beräkningen är gjord av servern skickas koden tillbaks till din FASTCOPY+ som kan program-
mera den till den nya bilnyckeln.

prodib reportage
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Tilläggsinformation för ID48 RW4+   
                                      
1: Välj ”KOPIERA” genom att trycka på ”Enter”. 
Sätt kundens originalnyckel i RW4+ och tryck på 
RD (read). Följ anvisningarna i maskinens display. 
När maskinen instruerar ”SÄTT SNOOP” monteras 
Snoop så att antennen befinner sig i programme-
ringsbrunnen på RW4+. 
”Återställ Snoop” preparerar Snoop med nödvän-
dig data för Snoopning i denna bil. 

OBS: Det är snoopens antenn, den biten där remmen 
sitter fast, som ska vara nere i maskinens programme-
rings-utrymme. Se alltid till att antennen är nere i ”brunn-
nen” vid programmering eller avläsning av snoopen, 
annars kan inte maskinen kommunicera med snoopen. 
    
2: När maskinen ber dig att gå till bilen för att 
hämta data ska Snoopens antenn monteras på 
kundens originalnyckel. Snoop-antennen ska 
peka framåt, i samma riktning som nyckelns blad.

Bra att tänka på ute i bilen: När du vrider om 
nyckeln så att tändningen slås på, titta på lys-
dioden på snoopen, den första dioden blinkar, 
färgen på dioden är ointressant. OBS, starta inte 
motorn, det är bara tändningen som ska slås på. 
När lysdioden slutat blinka efter några sekunder 
så stänger du av tändningen och tar ut nyckeln 
ur tändningslåset.
Efter ca 20 sekunder gör du om proceduren, den-
na gång lyser troligen samma diod som blinkade 
vid första avläsningen, samtidigt som den andra 
dioden blinkar någon sekund. 

Därefter ska en tredje avläsning göras; vänta 20 sekunder, och när avläsningen görs blinkar båda lysdioderna. När de 
båda lysdioderna slocknat är snoopen laddad med data och du kan stänga av tändningen och återvända till RW4+.
Vissa bilar läser transpondern redan när du för in nyckeln i tändningslåset, var därför observant på att lysdioderna kan 
ge signal redan innan du vrider på tändningen.

3: Följ instruktionen i maskinens display.

4: Kundens originalnyckel ska läsas igen, först därefter skickas data till Silcas server för kalkylering.

5: RW4+ instruerar ”Sätt i det nya ämnet T48”. Tänk på att om du programmerar transpondern innan den monterats i 
nyckeln, så måste den ”stå upp” i programmeringsbrunnen på RW4+ när den programmeras, inte ligga ned.

6: Fräsning av det nya ämnesbladet görs alltid sist, efter att du sett att programmeringen slutförts korrekt.

Vad är en ”snoop” och vad gör den?
Snoopen är bara en ”avlyssnare” som snappar upp kommunikationen mellan bilens tändningslås och bilnyckeln. 
Denna information kan snoopen sedan lämna till RW4+ så att RW4+ kan processa med 
hjälp av Silcas server i Italien. Efter att beräkningen är gjord av servern skickas koden till-
baks till din RW4+ som kan programmera den till den nya bilnyckeln.
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Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se



Exklusiv handemaljerad 
bilnyckelhållare i läder 

med 20 mm stålring. 
Vi lagerför 140 st olika 

modeller.
Levereras styckvis.

MGRED

MGB1

Bilnyckelhållare

MGBLACK

MGBROWN

MGC1 MGMIDGET MGMETRO36

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

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

Yoyo

Prodib NYA ÄMNEN
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NEW!

KL1R
GR9R-3 TE5

CVL4

5FS1P

5AT7

5SCM4 5EL1

NSN14TBP

HU200RS2



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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Handemaljerade nyckelhållare i metall med Sverigemotiv. 
Levereras styckvis med 23 mm stålring.

Art.nr: WC-1

Nyckelring

Art.nr: WC-5

Art.nr: WC-7Art.nr: WC-6 Art.nr: WC-8



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
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Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

KOMBINATIONS HÄNGLÅS 145/20

 20 mm kombinations hänglås i massiv 

aluminium från ABUS.

 Inställningsbar personlig kod. 

 Finns i flera olika färger, blå, gul, grön, lila, 

orange, röd, svart, silver eller titan

 Bekväm att hantera utan nyckel och med 

låg vikt

 Lätt att känna igen genom intensiva 

färger

 Fjädrad bygel som gör det lättare att 

ställa in öppningskombinationen

 Levereras styckvis i blisterförpackning 

eller i kartong om 12 st lås.

Art.nr: 
145/20C-SI

Art.nr: 
145/20C-SV

Art.nr: 
145/20C-GR

Art.nr: 
145/20C-TI

Art.nr: 
145/20C-LI

Art.nr: 
145/20C-BL

Art.nr: 
145/20C-OR

Art.nr: 
145/20C-YE

Art.nr: 
145/20C-RE
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transponder information

Hur man öppnar en OPEL-nyckel

Börja med att öppna batteriluckan och ta ur batteriet. Enklaste sättet är sedan att öppna en OPEL-nyckel genom att bända isär 
den i bakkant. Använd en lite bredare skruvmejsel eller liknande, och ta spjärn mot nyckelringhållaren.  Bänd sedan även i fram-
kant av nyckeln, ta spjärn mot metallbiten som utgör gångjärnet i nyckeln.  Låt inte halvorna falla isär okontrollerat för då kan 
fjädern och andra delar sprätta iväg. 

Var försiktig och låt fjäderns förspän-
ning gå ur, genom att kontrollerat låta 
en nyckelhalvan sakta rotera ett varv.

Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se



MARKNADSFÖR DIG MED 
ÄMNEN MED DIN LOGO

- Hur går det till?
* Din logo Du skickar in din logotype till oss, och vi gör ett 
förslag som vi skickar till dig, via mail.

* Du godkänner Du godkänner förslaget och vi kontaktar 
Silca som börjar producera verktyget, verktygskostnaden ingår i 
priset.

* Du väntar tills verktyget kommer hem till oss. Vi tillverkar 
cylinderämnen med din logo på här i Eskilstuna, vilket ger snabb 
leverans (1-2 dagar). Tillhållare, artkeys och ultraliteämnen tillverkas 
i Italien och tar lite längre tid att producera.

- Vad kan jag beställa?
* ASSA 760 & 560
* ASS6 & ASS6R
* AY1
* Öppnare

Tillverkas på Prodib, minsta antal = 250 st/sort (första gången 1000 st)

* ASSA ULTRALITE

Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger

* FAS 309 metall
* FAS 309 med plast
* FAS 309 Ultralite
* Eget önskemål?

Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger

Keyway news #3 november 201842 Keyway news #1 mars 2020
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Maskinen som läser av både 
profil och delning av din nyckel. 
Den enda maskinen på mark-
naden som identifierar cylin-
dernycklar, kassaskåpsnycklar, 
laserskurna nycklar och nycklar 
av Kaba-typ.

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!

En OPTIKA från SILCA 
hjälper dig!

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

Nycklar, 
nycklar, nycklar...

Hur ska man kunna 
hitta rätt?



44 Keyway news #3 maj 201144

KEYWAY KORSORD 1-2020

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

eller mail prodib@prodib.se

Företag:

Namn:

Årets första korsord!
Håll till godo!

Lycka till!
en 

gång
om året

här 
är vi!

leveran-
tör från 
Tyskland

packade 
tillbehör

Huvudle-
verantö-

ren

vår trans-
ponder
expert

prisvärda 
fräsar

låsleveran-
tör 
från

 Eskilstuna

leverantö-
ren ”down 

under”

Bak
ingredi-

ens

SER

pojke

på 
brutna 

ben
NÄSA

FETT

Polar-
hav

brukar 
firren 
vara

före I

efter A

via, förbi

inte 
senare

hög tid!

jätte 
varm

David
Karlsson

utrops-
ord!

skäll

känna 
till

dryck
nyhets 
byrå

primat

BRU-
TEN

inte många

HÖR
nerv-

sjukdom

rov 
fågel

fartygs 
del

Olle
Larsson

ÅK

mellan 
fyra 
ögon

Tage 
Roos

Alfa 
Omega

RASANDE

Sven 
Roos

krus, 
krukor

buske

TJA!

vatten-
hål

behöver 
stödben

våp
kosingdravel

på fot

smärta

nöt

arg som 
ett ..

sprit

pojk-
namn

skära

ICKE!

crawlar

på 
macka

gata

inte 
rät

kort 
Örn-

sköldsvik

hur sa?

visa 
missnöje

över 
vatten land i 

vatten

Sol 
gud

ned-
satt

överfall

älven

nerv-
sjukdom

trivas

utrops-
ord!

inte 
inne

ITU

VÄX-
TER

djurpark

”vild-
katt”

mess

nar-
kotika 
växt

tupp-
lur

mör

num-
mer

6:e 
tonen

Tina
2020

Tina Johansson
Order/Lagerchef

tina.johansson@prodib.se
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Nyckelsignal d12 200-pack
Ring eller kappa, för att färgmärka nycklar. Stor variant, passar bland annat till ASSA d12, dmax, System 10 
och nycklar med stort grepp. Levereras i ask om 200 st i färgerna: vit, gul, grön, blå, orange, röd, lila och 
svart. Båda sorterna levereras i säljande ask att ställa på disken.

27.200.50
Kappe

15/45.200.50
Ring

ART NR: GBM3636

Nytt prisvärt ställ i lackad metall att ställa på disken för 
att visa upp dina artkeys. Perfekt att ställa på disken i 
din butik.

32 st fasta krokar. Levereras utan ämnen.

BUTIKSTÄLLSilver 7 SEVEN 

Material Metall
Färg Grå
Bredd 210 mm
Antal st
Tjocklek 300 mm
Höjd 365 mm

Stället säljs tomt,

utan produkter

Keyway news #1 mars 2020



Futura Pro One Professional key cutting machine

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

CODE46 Keyway news #1 mars 2020

prodib uppmärksammar

Vad betyder egentligen bokstäverna/siffrorna på ett Silca ämne?

Kort kan man sammanfatta följande: NE i exemplet står för NEIMAN, 51 är själva profilen och AP och P 
står för plastgrepp. Skillnaden mellan AP och P är egentligen bara formen på greppet. Om du har ett T 
efter siffran på ett Silcaämne betyder det transponder, och siffran bakom T står för typen av transponder, 
enkelt förklarat.

Sökningen gjordes i SILCA THE CATALOGUE som du enkelt själv kan tanka hem kostnadsfritt via www.prodib.se - Media - Silca The Catalogue



Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB

NYCKELTILLBEHÖR - KARBINHAKAR

Art.nr: 
PRO002

Art.nr: 
PRO005

Art.nr:
PRO001

Se hela sortimentet på
www.prodib.se

Art.nr: 
PRO012

Art.nr:
PRO006

Art.nr:
PRO007Futura Pro One Professional key cutting machine

47Keyway news #1 mars 2020



Keyway news #1 mars 202048

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!

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

Art nr: 909.00

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

www.prodib.se

Extra stor och kraftig karbinhake 105 x 66 mm med 
kraftig fjäder på själva haken. Levereras styckvis.

OBS! Inte lämplig för klättring.

Art nr. 0AC2-0302

Kvalitéts Key-Bak från USA med kevlarvire och kraftig karbinhake
i metall. Har en rakbladskniv med fjäder som gör att bladet

åker in i handtaget om du släpper knappen på kniven.
Levereras styckvis i påse eller i hel låda om 12 st.

Art nr. 0KBP-0012
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ART NR: GBM3634

Ett litet bordsställ med 6 krokar 
som passar även den minsta bu-
tiken 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

Båtlås, godkänt av 
SP - Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut och 
certificerat av SBSC för 
utombordare från 50 
HK upp till 300 HK. 
Tålig mot vatten, salt 
och korrosion, 
låscylinder i helt 
rostfritt. Levereras 
styckvis i blisterför-
packning, 3 st nycklar 
medföljer, bulten 
köpes separat. 
Tillverkat i Sverige.

0962409624

Bult anpassat för 
BEMAS utombor-
darlås 09624, 
UBL-1. Finns i fyra 
olika längder 
100, 120, 140 & 160  
mm för att passa 
just din båt.

BULTBULT

BEMAS sortiment hittar du på
www.prodib.se

- Vi har de
ämnen

du
behöver!
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prodib omhängning

Keyway news #1 mars 2020

LÅSMAN STOCKHOLM
 

Låsman i Stockholm har haft hjälp av vår 
säljare Andreas Eklånge att organisera 
sina butiksvaror. Ett sortiment av Lock-
Pro konsumetförpackningar fick också 
plats på väggen brevid disken. Så nu 
har kunderna fler produkter att välja på 
medans man väntar på sina nycklar.

Vi tackar för förtroendet och önskar 
lycka till!

En välfylld vägg med lås och tillbehör

Andreas Eklånge
Säljare Team Syd

andreas.eklange@prodib.se

En inbjudande syn när man kikar in genom skyltfönstretFöre uppfräschningen gapade många krokar tomma

MATERIALMÄNNEN 
VALDEMARSVIK
 

En nyckeltavla i oordning blir ingen glad 
av, så vår säljare Krister hjälpte villigt 
till att organisera hos Materialmännen i 
Valdenarsvik. 

Så nu har Tomas och de övriga i butiken 
inga svårigheter att hitta rätt nyckel.

Lycka till önskar alla vi på Prodib!

Krister Vieweg
Säljare Team Syd

krister.vieweg@prodib.se
Tomas är mycket nöjd med sorteringen av nyckeltavlorna



www.prodib.se
Nycklar  Maskiner  Hänglås  Låsprodukter

TRIAX PRO
Uppgraderad Triax med en mängd nya 
funktioner, bl.a. stor färgskärm, 
förbättrad design och snabbare tillverk-
ning och gravering av nycklar. Tillverkar 
Kaba, bilnycklar och sidokurvan på 
ASSA DP & d-12. Förberedd för 
”Digitala Låssmeden”. 

Keyway news #1 mars 2020 51Fler verktyg från HUVAB hittar du 
i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1173
Nyckelmall

För ASSA 560/760 nycklar med 05/07  
 
 

1172
Nyckelmall

För avläsning av ALFA nycklar

    

1171-00
Nyckelmall

För avläsning av ASSA TWIN och ASSA COMBI nycklar

Verktyg för låsproffs



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.



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.

I Spydeberg ligger Prodib AS lager och kontor i ljusa och trevliga lokaler.

prodibas

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

Børre Larsen
Tel: 915 16 569
E-post: borre.larsen@prodib.no
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Trångt i baren...

Kunderna var många som besökte Prodibs monter

prodibas
NL, Norska Låssmeder mässa i 
Lillehammer

I år var första året PRODIB AS stod på mässan på 
egna ben och det blev en succé.
Vi satsade på att ha mer och intressanta produkter 
i montern, bla ABUS och ett sortiment av GDS pro-
dukterna LOCK PRO.

I övrigt hade vi dom flesta olika nyckelmaskinerna 
med oss, ett stort sortiment av ARTKEYS och som 
kronan på verket den stora maskinen PROTECH.
Vi hade bemannat montern med folk från både 
Sverige och Norge, alla hjälps vi åt.
Från Norge hade vi Torodd, Kerim, Börre och från 
Sverige , Gustav, Krister, Mattias och Benny.

Omkring 35 utställare ställde ut och hade gjort 
sitt yttersta för att det skulle bli en bra mässa med 
riktiga montrar.

NL gör det här arrangemanget verkligt väl, och i år 
var det nytt rekord, 670 personer, som gick på kurs, 
besökte utställningen och deltog i galamiddagen.

Efter att ha varit i drift i 9 månader med PRODIB AS  
och med dom nya principerna, 3 ggr så stort lager, i 
princip inga restorder alls och leverans samma dag 
för order före 14.00 så fick vi mycket beröm från 
våra kunder.

Det gläder oss mycket och gör att vi orkar jobba 
vidare samt förbättra oss ännu mer! 
”the sky is the limit”

Silcas Marco i samspråk med Kerim

Krister visar Protech för några Norska jenter
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Børre pratar med en kund i Prodibs monter Mattias poserar med Noska kunder

Trångt i Prodibs monter Kerim tillsammans med några besökare

Børre och Kerim har fullt upp



TR4-LN
Blink Emoji

TR4-LM
Skrattar Emoji

TR4-LM
Tummen upp 
Emoji

TR4-LD
Smile 
Emoji

ARTKEYS TR4

TR4-LI
Brun lort

Emoji

TR4-LC
Crazy
Emoji

TR4-LG
Apa

Emoji

TR4-LF
Kärlek
Emoji

TR4-LE
L O L
Emoji

TR4-LK
Puss
Emoji

TR4-LB
Glasögon

Emoji

TR4-LJ
Nöjd
Emoji
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- Vi har de ämnen du behöver!

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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prodibasOBS BYGG Stjørdal 

Ännu en butik satsar på nyckelservice från Silca.
I det här fallet är det OBS Bygg i Stjørdal som fått sin nya utrustning monterad och installe-
rad.
Børre vår duktiga och kunniga säljare  hjälpte till på plats med upplärning.

Vi gratulerer og ønsker lykke til!

D12 ARTKEYS
45 olika motiv finns att välja mellan, du 
hittar alla i vår webshop under:
- Ämnen med bild 
- Färgade ämnen med motiv
 - D12

Köp till ett ställ!

ID5AC150CL 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 transparent färg.

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

Keyway news #1 mars 2020
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Installasjon hos Hardanger 
Glass og Lås

Kjøpt Unocode Pro og Marker 2000.
Hardanger Glass og Lås ble startet opp i 2006 
i Odda av Thor-Andre Aase.
De er i dag et TrioVing Sikkerhetssenter og er 
medlem av Norske Låsesmeder.
Firmaet har i dag 10 ansatte, og leverer alt 

innen lås og 
beslag, glass 
og fasader.

Vi gratulerer!

Tom, Kerim og André

Låssentret Follo 

Låssenteret sin nyeste avdeling heter Låssenteret Follo, og hol-
der til på Ski rett utenfor Oslo.
Her har vi fått lov til å være med å bygge opp en ny butikk med 
varer og maskiner fra Silca.
Godt utvalg av nøkkelemner; sylinder, bil, tilholder og transpon-
der, i tillegg til fullt sortiment av nøkkeltilbehør Lockpro.
Noe maskiner hadde de fra før, her ble det ny Futura Engraving, 
RW4 Plus og Optika.

Vi gratulerer og ønsker lykke til!

Connie og daglig leder Jonny klare for å ta imot kunder i ny flott butikk

Connie  med sin nye venn Futura fra Silca
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SecuriNord

SecuriNord holder til i Harstad, og leverer alt innen 
lås- og sikkerhetsløsninger.

Der har de en flott butikk beliggende i Mercurveien.
Ønske var å profilere nøkkelfiling, og valget var selv-
sagt Silca nøkkelservice.

Montér Kongsvinger

Monter Kongsvinger har startet opp med nøkkelfiling de har troen på at det 
skal gå bra for dem og har kjøpt maskin av høy standard, Bravo W-max D12, 
og lagt en pen og ryddig hylle for maskin og nøkkeltavle. For at de skal kunne 
gi riktig service til kunden har Prodib hatt kurs i hvordan maskinen skal brukes 

ved filing av nøkler og vedlikeholdes 
for best mulig sluttresultat.  

Vi gratulerer og ønsker lykke til!
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Follo Lås og Glass-Sikring 
flyttet inn i nye lokaler

Follo Lås og Glass-Sikring har i en 
årrekke levert lås- og glasstjenester i 
Follo og omegn.

Nå hadde de behov for større plass, 
og har flyttet inn i nye lokaler i Kjep-
pestadveien 4, Ski.

Der ga Frank og Kristin oss frie hen-
der til å sette opp et sortiment med 
GDS varer i den nye butikken.

Vi satte opp et bestselgersortiment bestående av;

Artkey nøkkelemner
Lockpro nøkkeltilbehør
Keybak
Kevron
Abus hengelåser og andre Abus produkter
Resultatet ble veldig bra, noe som garantert vil gi 
økt mersalg i butikken.

Hos Follo Lås i Ski er man nøye på at det skal være 
fint og trivelig.

Finn-Arne, Kristin og Frank

FÖRE

EFTER
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Kunden skal ha en god kjøpeopplevelse, 
noe som gir økt mersalg.
Lite er tristere enn å komme inn i en butikk 
som er rotete og med glisne, tomme hyller 
og pigger.

Sørg for at din butikk er innbydende, med 

riktig sortiment og med varer på alle pigger. Vi hjelper gjerne til slik at du får et attraktivt sortiment, ring oss på 90 90 66 66.

FÖRE EFTER

Dørhåndverken kjøper Futura Edge 
og Optika

Dørhåndverkeren holder til i Ulefoss rett utenfor 
Skien.
Der holder de til i vakre omgivelser, bygget står 
rett ved slusene i Telemarkskanalen.
Nå var tiden inne for å investere litt i maskiner, og 
valget falt på Futura Edge og Optika.

Vi gratulerer!

På bilde: Rolf Nilsen med 
sine nye maskiner

Keyway news #1 mars 2020



Prodib personal

Vår nya säljare i Norge ska få 
presentera sig i detta 
nummer av Keyway

PR
ODIB PROFILEN

Børre Larsen

Arbetsuppgift på Prodib?
Selger

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
Har jobbet i låsbransjen i 40 år. Først hos Trioving i 
17 år så 16 år hos sikkerhet & Design før 7 år til hos 
Assa Abloy.

Vad är det bästa med Prodib?
Bra produkter og en liten fin organisasjon.

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just 
nu? 
Litt vanskelig å si da jeg kun har vørt ansatt siden 
2/1-20.
Mange nye kunder i distrikter jeg ikke har besøkt 
tidligere.

Bor?
Løvenstad i Rælingen kommune (litt nord for Oslo)

Familj?
Gift med Anny

TV?

Blir for det meste sport og dyreprogram

Musik?

Kan lytte til det meste, ingen favoritter.

Vilken film såg du senast?

Den 12 man

 
Favoritprodukt?
Artkey emner

Vad gör du helst på fritiden? 

Trener, går turer i skogen og fjellet.
Liker godt å fiske.
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Security Tech Germany

ABUS KOMBINATIONSLÅS 
HUVUDNYCKELFUNKTION

 För låsning av dörrar, portar, skåp, verktygslådor osv

 Robust hus av zinktryckgjutgods

 Bygel av härdat stål

 Fyrsiffrig kod som kan väljas fritt

 Huvudnyckel säljs separat

  
ABUS - Den goda känslan av säkerhet

PRODIB AS i Norge 
växer vidare
 

Många nya kunder och stora 
leveranser från Sverige kräver 
mer lokalyta. Så innan året 
var till enda renoverades 
lagerlokalen brevid vår enligt 
Prodib style, och står nu 
färdig för inflyttning.
Pallställ och lagerinredning 
kommer inom kort och en 
truck är också på väg.

Det blir bra det här!

Nyhet PRODIB AS, Spydeberg

From 31/1 2020  har Torodd Folkøy och Kerim Saidi gått in 
som minoritetspartners i Prodib AS. 

Majoritetsägare är och förblir Prodibgruppen AB, Sverige.

Kerim Saidi
Tel: 415 44 929
E-post: kerim.saidi@prodib.no

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

60 mm hänglås helt 
i rostfritt, anpassade 
för marin- och annan 
utomhusmiljö. Klass 3. 
Levereras i blisterför-
packning,  3 nycklar 
ingår.

RF-360RF-360



AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Vinnare väljer
B Sverige

Porto betalt
PORT PAYÈ

- men det visste du väl redan...

Adressetikett


