
KeywayEn tidning från Prodib AB - Eskilstuna

news#128 NR 3-2018
www.prodib.se

 ÖPPET HUS 2018!
    - Mängder av bilder från årets händelse!

 REPORTAGE!
  - Flera sidor med intressanta reportage!

 PRODIB LEVERERAR!
  - Rekordmånga kundköp! Du finns väl med? 

 NYA PRODUKTER!
  - Missa inga nya produkter!



Oj , var det dags för ett nytt nummer av 
KEYWAY redan.

Sedan sist har det varit full aktivitet.
Det har varit en resa till Italien med 
skomakare som önskade se fabriken, 
PRODIB ÖPPET HUS där vi som vanligt 
hade full fart både lördag och söndag, vi 
har genomfört Skyddsmässan i Stockholm, 
vi har tackat av 3 långväga medarbetare, 
anställt och utbildat nya.

Prodibhuset har fått en rengöring av hela 
karossen och blivit uppmålad där det var 
blekt eller färg flagat, flaggstängerna fick 
sig en omgång dom också när vi ändå var 
igång,  Service avdelningen har fått nya 
bilar och vi har kört land och rike runt med 
storbussen från norr till söder.

Ett besök på Prodib av Norrskydd Piteå, ett 
besök från en ny leverantör BETA TOOL 
och ett besök från Abus Tyskland har vi 
också hunnit med.
I Norge har det också varit full fart på 
aktiviteter.

Vi har fått in mängder av nya produkter, 
och bland några kan nämnas, en 
jättebricka från Kevron, nya nyckelhållare 
i form av boots, SMART PRO , den nya 
generationens bilnyckelprogrammerare, 
den nya toppfräsmaskinen SWIFT PRO, en 
nyckelkappa för EVVA  EPS nycklar, nya 
verktyg från HUVAB, hänglås och hasp från 
ANCHOR, ett graverings kit till FUTURA 
maskinen så du nu också kan gravera med 
den, nya nycklar av många sorter.

Allt om detta hittar du i tidningen.
Ett helt nytt sortiment av verktyg från 
Premium tillverkaren BETA TOOL, Italia 

har vi också tagit upp, lite finner du här i 
tidningen och resten i web shoppen.

BETA TOOL har varit mest verksamt inom 
automotive och racing, man har varit 
officiell sponsor och verktygsleverantör till 
flera F-1 stall, bla FERRARI.
På 80 talet hade fabriken en egen F-1 bil 
som tävlade, bla vann man i Österikes GP.

Vi har jobbat med BETA TOOL i vår verkstad 
/serviceavdelning i 30 år, innan vi nu tog 
upp ett sortiment.
Sortimentet är delat i 2 delar, en del för 
det du använder internt och lite senare 
kommer samma sortiment i SB förpackning 
för dom som också vill sälja i butik.
Verktyg du använder själv är den bästa 
reklamen för verktyg du skall sälja. 

Tack till alla som besökte oss på Öppet Hus 
eller Skyddsmässan och tack för att du läser 
KEYWAY och låter oss berätta om allt som 
sker.

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

EKBERGS LÅSSERVICE 
KARLSKOGA

Ekbergs Låsservice kompletterar 
sin maskinpark med Triax PRO och 
Silca OEM Client för att göra dp, 
Triton och Neptun komplett med 
sidkod. Vår serviceman Jonas var och 
levererade och installerade den nya 
nyckelmaskinen och programmet 
till de glada killarna Joakin & Daniel. 
Dagen till ära iklädda snygga 
Sverigetröjor!

Vi tackar för förtroendet, och önskar all 
lycka till, från oss på Prodib!
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LÅS- & BYGGTJÄNST 
HYLTEBRUK

Vår duktiga serviceman Fredrik hämtade 
servicebilen lastad med en Futura PRO 
för att ta en dagstur till det halländska 
pappersbrukssamhället Hyltebruk, 
där Lås och Byggtjänst huserar. Väl där 
väntade Stefan med kompanjon på 
maskinen. Futura PRO ställdes på plats 
och Fredrik hade en genomgång av 
dess funktioner. Efter någon timmes 
demonstration och provkörning så var 
de väl förberedda för att ta sig an Futuran 
i det dagliga arbetet. Troligtvis kommer 
den här investeringen bli precis det lyft 
för företaget som de räknar med. 

Vi önskar all lycka till med den nya 
medarbetaren!

Joakim & Daniel poserar med nya maskinen i snygga t-shirts.
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STJERNBRON SÄKERHETSTEKNIK AB UPPSALA

En begagnad Optika har landat i Uppsala, hos Stjernbron Säkerhetsteknik 
av vår duktige säljare Janne. Det var Micke, säljare Norr som levererade 
och installerade maskinen. Så nu slipper de anställda leta nycklar på det 
tidskrävande sättet, genom att leta i kataloger, nu letar Optikan åt dom 
istället!  

Så nu kommer det gå lekande lätt att hjälpa kunderna tillrätta med att leta 
nycklar i Uppsala!

Stort grattis till ert nya köp, och vi vet att ni kommer att ha stor nytta 
av er nya medarbetare!
Grattis igen från oss på Prodib!

VÄSBY LÅS & LARM UPPLANDS VÄSBY

En solig oktober morgon var det dags för leverans.
Micke, vår säljare och före detta serviceman, packade 
servicebilen med allt han behövde ha för att åka till killarna 
på Väsby Lås & Larm installera en ny maskin.
Denna gång så har Micke & Jesper slagit till på en av Silcas 
senaste maskiner, Unocode PRO FLAT STEEL.
Killarna har sedan innan en Unocode 399 men efter ha sett 
maskinen fräsa nycklar i vår demobuss några veckor tidigare, 
så var det klart, de var tvungna att ha en!
Den nya fräs-algoritmen och den nya fräsen, som ökat 
fräshastigheten, samt ljudskillnaden mot deras gamla 
Unocode gjorde att killarna tog det självklara beslutet.
Det var inte Micke & Jespers första Silca maskin, i deras 
maskinpark så kan man idag hitta Unocode PRO, Triax PRO, 
Unocode 399, Optika, Cielle ETA gravyr, Tech 3 och 
en Red rekord AY.
Killarna använder sig även av Den digitale 
låssmeden för att enkelt importera nyckelsystem 
från både ASM och Keydesign till Silca 
Keyprogram så att man slipper knappa delningar 
och märkning.
-VA?? Följer märkningen med? Ja visst gör den det 
och med gravyr funktionen i Triax Pro så kan man 
gravera nycklarna!

Efter installationen av deras nya Unocode Pro så 
blev det kaffe och tårta, för lite måste man ju fira 
en sådan affär!

STORT GRATTIS till ännu en bra affär!
Önskar vi på Prodib!

Micke & Jesper med nya nyckelmaskinen

Silca maskinparken hos Väsby Lås & Larm



LÅSBORGEN BERTIL WALLIN

Fredrik, vår serviceman begav sig till Stockholm, närmare 
bestämt Heleneborgsgatan på Södermalm. Där håller 
Låsborgen till och det var dags för dem att få sin nya IDEA 
levererad och installerad. På plats så tog Patrik och Fredrik 
emot “vår” Fredrik och maskinen med öppna armar. 

Efter en snabb genomgång av maskinen och installation av 
nödvändiga programfiler 
så var de redan samma 
dag i full gång med att 
göra tillhållarnycklar åt 
sina kunder.

Vi önskar all lycka till i 
framtiden, och hoppas att 
ni får göra riktigt många 
tillhållarnycklar!

Fredrik i full gång med att göra nycklar på nya IDEA

Prodib kundköp
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LUNDKVIST LÅS & NYCKLAR AB 
VÄSTERÅS

I Västerås står det just nu en Unocode 
PRO och glänser, närmare bestämt hos 
Lundkvist Lås & Nycklar. Det var vår duktige 
säljare Gustav som både sålde, levererade 
och installerade den nya maskinen hos 
killarna i Västerås.

Så hatten av, och grattis till ett bra köp, 
önskar vi 
på Prodib!

Fredrik & Robin imed den nya medarbetaren



Maskinen som läser av både 
profil och delning av din nyck-
el. 
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?



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

RF-360RF-360

Prodib reportage
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Krister pratar Protech med några kunder

SKYDDSMÄSSAN

I år som alla andra år ställde vi ut på skyddsmässan.
Vi stod just utanför ASSAs monter som bildade ett 
centrum för själva låsavdelningen.
I år koncentrerade vi oss på ett antal produkter och 
lösningar, som den DIGITALE LÅSSMEDEN, vår lösning 
för att köra nycklar till system rakt ur ASSA SECURITY 
MASTER och andra liknande program för EVVA och 
KABA.

PROTECH, vår mest avancerade maskin var också med, 
och vi fick oväntat besök.
Många tror att PROTECH bara är till för dom största 
kunderna, men vår minsta kund är en låssmed i 
Helsingfors som bara består av 2 personer och en 
PROTECH.
Prata med våra säljare hur man kan räkna på en sådan 
här investering, det finns fler sätt en ett.

Silcas stolthet Protech lockade många nyfikna. Benny i färd med en demonstration.Nöjda Protech ägare från Helsingfors



Prodib personal
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MÅRTENS SERVICETEAM FÅR NYA BILAR

Service avdelningen på Prodib är en viktig funktion 
för dig som kund, det är själva garanten för att dina 
maskiner skall fungera över lång tid, att dom får 
service och någon enstaka gång reparation.
Det är därför en Silca maskin alltid är värd mer än sitt 
pris.
I 36 år har vi nu sett till att ha en stabil servicefunktion, 
som verkligen fungerar alla årets svarta dagar, även 
under semester och under jul, det är en trygghet för 
dig som kund.
Köper du av oss så får du produkten, men även oss på 
köpet.
Till sin hjälp har Mårtens team alla möjliga verktyg, 
mätinstrument och maskiner, samt ett gigantiskt 
reservdelslager, så vi kan fixa din maskin på kort tid.

Dom gamla VW Caddy som vi nu haft i 12 år var alla i gott skick, dom har vårdats väl, men samtidigt hade dom gått runt 30 000 
mil st, 2 varv runt jorden varje år, så det var dags att investera. Att det händer något med våra bilar är inget vi gillar på Prodib.

Ett snabbt beslut i Juni på att dom skulle bytas ut och den 17 Aug hämtade vi ut 3 st nya färdigstripade bilar från Möller bil i 
Eskilstuna.

Här står dom och glänser, våra nya servicebilar.

REN FASAD INFÖR ÖPPET HUS 

Kvalitet i allt, ja det är så vi på PRODIB försöker ha det.
Det gäller inte bara produktkvalitet, utan hur vi är, hur vi vill ha det 
runt omkring oss, och hur vi tar hand om våra saker.

Nu var det Prodib huset som fick sig en omgång, total tvättning 
utvändigt under 2 veckor av en inhyrd firma.

Vitt som en sockerbit blev huset och till och med flaggstängerna fick 
sig en omgång och lyser nu vitt och grant.
På lastkajen målade vi alla balkar så det blev tipptopp, blästrade och 
målade lastramperna så skav och rost försvann.

Inför PRODIB ÖPPET HUS så hjäptes alla 19 i personalen åt med att 
städa varje yta och hörn invändigt, för visst är det väl trevligare att 
jobba när man vet att det är rent och fint ÖVERALLT.

Keyway news #3 november 2018
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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



VISBY LÅS & NYCKELTJÄNST AB VISBY

Visby Lås & Nyckeltjänst AB ligger, som namnet antyder, 
i vackra Visby Gotland och här poserar Jonas, Sofia och 
Maria glatt vid sina nya maskiner Unocode PRO och 
Marker. Vår utsände Mattias Widén gjorde en blixtvisit 
och levererade maskinerna alldeles innan årets första 
höststorm skulle infinna sig och riskera göra båtresan till 
Gotland onödigt spännande. 

Jonas och hans kollegor har ingående kunskaper i 
hur Silca-programmet SKP fungerar, och Jonas gjorde 
snart iordning märkningsmallar för alla möjliga 
nyckeltyper som ska märkas i deras nya Marker. 

Det var för övrigt första gången som vår tekniker 
Mattias fick möjlighet att besöka det vackra Gotland, 

Sofie, Maria & Jonas poserar vid sin digra maskinpark. 
Saknas på bild gör Unocode Classic som står på andra 

bänken

Prodib kundköp

Lås & Nyckeltjänst AB från utsidan
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och han har redan anmält sig som frivillig 
att åka dit igen för leverans och installation 
så fort tillfälle bjuds!

Stort grattis till ett mycket bra val, önskar vi 
på fastlandet!

Sofie och Maria jobbar så det ryker!

Blisterförpackad cylinder speciellt framtagen 
för att kunna sitta utomhus.
Med i förpackningen finns även tre olika reglar, 
så du slipper beställa dessa separat, bara att 
hänga upp. 
Två nycklar per lås ingår. 
Silca ämne som passar till cylindern: AGA1R
Levereras styckvis.

Art nr:  24799

Cylinder

JOMA - The  result of experience and innovation 
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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

prodib kundköp

SMARTKEYS GRÄNBY UPPSALA

Under våren har SmartKeys i Gränby, Uppsala, 
öppnat en butik för nyckelkopiering och 
specialisering på bilnycklar. De köpte samtidigt 
en Futura Pro med extrautrustning för bilnycklar, 
och en Omnia. Dessutom nya nyckeltavlor 
fyllda med ett startpaket av de mest säljande 
nyckelämnena och etiketter till dessa. 

Med på bilden syns deras specialbuss som 
används för att kunna ta sig till kunden direkt, 

Nyckeltavlor med startpaket och maskiner

inredd med maskiner och ämnen för att kunna tillverka bilnycklar på plats! 

Vi tackar för förtroendet i samband med denna satsning och önskar er 
lycka till. 

Specialbussen utanför butiken



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

Från Bengt 
- Hej Tomten, om jag vore som du skulle jag köra bil i stället för släde och renar. Mycket varmare för dig och mer modernt.
Hej då

 Från Johan 
- Kära Tomten. Är du också mörkrädd? I så fall kan du komma tidigare.

 Från Mia 10 år som hoppas 
- Goddagens kära tomten, jag skulle vilja bli sån där prya hos dig. 
Jag kan ju sköta bara de mjuka paketen till att börja med för då slår man inte sönder någonting.

Från Gunnar 
- Snälla tomten, jag vill ha en farfar till, jag har bara fått en.

 Från Christian 
- Förra året fick jag tre mjuka paket - gör inte om det!

Från Esbjörn 
- Kära Jultomten. Jag försöker vara snell men lyckas inte en enda da- gen om jultomten skickar några paket till mig då 
lovar jag att anstränga mig ordentligt i alla fall EN dag- sen får vi se!!

Från Pelle 
- I år ska du få ett par skor av mig så du slipper låna pappas.

Puss från Louise 
- Kära tomten jag önskar mig ett hundkoppel med en hund i.

Kram från Lollo 
- Hur mår du? Jag mår bra, jag önskar mig en ponny. Om du uppfyller min önskan är du min vän för livet.
 
Från Håkan 
Snälla tomten skicka en spindel och en burk nyspulver.  Det ska bli en överraskning till min storebror.

Från Petra 6 år 
- Tomten, är du släkt med rödluvan?

Från Eva 
- Snälla tomten. Jag önskar mig ett hus på franska Rivieran.
 God jul!

Från Jessica 9 år 
- Hej tomten, hur träffade du tomtemor och är ni gifta eller sambo?

Från Sigrid 
- Hej tomten, jag önskar du kom till mig eller min mormor. Till mig kan du komma ca klockan 18:00.  
Till mormor ca klockan 16:00.

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...



AB VÄSTSVENSKA LÅSMONTAGE 
HISINGS BACKA
 
Jonas vår serviceman packade bilen och for till Hisings 
Backa för att leverera och installera deras nyinköp. 

De kompletterar sin maskinpark 
med Triax PRO och Silca OEM Client 
för att kunna göra sidkoderna på 
dp, Triton och Neptun.

Vi önskar all lycka till med den nya 
nyckelmaskinen, tillhörande backar 
och programvara!

15

prodib kundköp

Jim & Torgny verkar nöjda med den nya nyckelmaskinen och dess programvara 

DALBO KLACKBAR & NYCKEL 
VÄXJÖ

I Växjö finns numer en Smart PRO-maskin för 
programmering av bilnycklar. Det är Dalbo 
Klackbar & Nyckel som införskaffat denna maskin 
från Advanced Diagnostics/Silca för att utöka 
sin verksamhet. I butiken finns en gedigen 
maskinpark som möjliggjör tillverkning av så gott 
som alla nycklar.

Wajih är hängiven den intressanta tekniken med 
bilnyckeltillverkning och noggrann i sitt arbete. 

Vi tycker att det är roligt att det går bra och 
önskar lycka till! 

Wajih med sin nya maskin Smart ProDalbo Klackbar & Nyckel kan erbjuda alla sorters nycklar till sina 
kunder



Nya produkter

NYHET FRÅN SILCANYHET FRÅN SILCA
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Nya nyckelringar i metall från Silca!

Har en 25 mm ring, levereras styckvis.
Finns i 4 olika motiv.

Art.nr:
VK4103-4720 Bicycle
VK4103-F4020 Comics
VK4103-F4920 Sculls
VK4103-F4320 Flamingo

NYHET FRÅN SILCANYHET FRÅN SILCA
En ny mekanisk maskin för fräsning av 
Kaba, tubular  och sidoskurna nycklar.

Enkel och komfortabel att använda, tillver-
kad med högsta precision, men till ett bra 
pris.
Med SWIFT PLUS från Silca fräser du nyck-
lar under lång till med högsta kvalitet.
Tar liten plats.



Se hela sortimentet på www.prodib.se

Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknads
nyckelämnen.
Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckelkopiering som klarar att kopiera alla typer av 
bilnycklar som idag är möjligt att kopiera, ger dig den senaste teknologin som finns idag.
Prodib 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 maski-
nerna, till det mest avancerade som finns idag.

- Välkommen att göra en bra affär!

Varför ska du välja Prodib som leverantör av transponder?

prodib Stor-busstur 

BUSSTURNÉ GENOM 
SVERIGE

Sista delen av vår turné med vår stora 
road show buss är nu genomförd. 
Det var de södra delarna av Sverige 
som vår säljare Andreas Eklånge och 
chaufför Per besökte.  Bussen besökte 
bland annat Segevång Malmö, Lund & 
Oskarshamn.
Vi vill passa på att tacka alla våra 
kunder som besökte oss i bussen 
under vår Sverigeturné från Norr till 
Söder!

Hoppas vi ses igen! Kent från Slottsstadens Skomakeri skrattar ikapp med Andreas

Per från Prodib visar Christer och Kalle från Bengtssons låsservice bussen Andreas provsitter Christers SAAB

Andreas & Tonny från Malmö Låstjänst



Futura Pro One Professional key cutting machine

Rätt svar Keyway News 
NR 2-2018

nnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinn

Dubbelt upp på korsord var det i 
förra numret av Keyway, och här 
presenteras vinnarna av det första 
korsordet!

Grattis till er som 
vunnit!

Susanne Amrén Ragunda Bygg & Färg

Birgit Rikstvåan

Lotta FaluLås

Siri Ågren Södra Vägens Lås

Zakarias Låspunkten

Sören Evansson Låsservice Östhammar

Kim Nilsson AB Harry Persson
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Det verkade som det här korsordet 
var lite klurigt att lösa. så grattis till 
er som klarade att lösa det!

Ny chans får du 
på sidan 44 i 
detta nummer!
Lycka till!



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.

CODE 19

prodib kundköp

Krister & Karolina  med sina nya medarbetare

SICKLA LÅSTEKNIK AB 
JOHANNESHOV

Ännu en Triax PRO med tillhörande Silca 
OEM Client program och backar levererades 
till Johanneshov, Sickla Låsteknik av vår 
serviceman Jonas. 

Det var tidigare i somras som maskin, 
backar och program såldes av Krister, 
säljare på distriktet, men leveransen 
skedde i september. 

Hatten av för ett bra köp!
och lycka till önskar alla vi på Prodib!



LARSEC AB ENKÖPING

I våras köpte Larsec AB i Enköping en ny 
tillhållarmaskin, Omnia, som fick ersätta 
deras tidigare manuella maskin. Nu kopierar 
de tillhållarnycklar med finess med den bästa 
tänkbara maskinen från Silca. 

Under sommaren kunde vi dessutom 
äntligen hjälpa dem att sortera om nycklarna 
på tavlorna till Silcaordning, samt sätta dit 
nya fräscha etiketter och märka om tavlan. 
Nu går det enkelt att hitta nycklar då allt 
hänger i bokstavsordning, precis som det ska 
vara. Vi önskar er all lycka i framtiden och ser 
fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Den gamla JMA loggan får sig ett nytt utseende

Prodib kundköp

Cerild poserar med nya Omnian Tavlan med en glad Lars
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Ordning & reda bland nycklarna
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EKC
ELECTRONIC KEY CATALOGUE

Hjälper dig när du letar ämnen

Karbinhake i färgad aluminium med 
låsfunktion. 
Levereras styckvis eller på karta om 
12 st karbinhakar i osorterade färger.

Karbinhake

Art.nr: AVK7120

760 HH, ASS52R i 
ULTRALITE finns i 
10 fina färger

40 mm hänglås i rostfritt, anpassade för 
marin- och annan utomhusmiljö. 
Levereras i blisterförpackning, 
3 nycklar ingår.

RF-040RF-040



vare moderna ventilations och kylsystem.
Efter rundturen i fabriken och på lagren med råmaterial 
(där vi tyvärr inte fick ta några foton) var det dags för 
kaffe & italienska småkakor i visningsrummet. Där fick 
vi tid att titta på både material och maskiner och ställa 
alla våra frågor till Nicoletta. Vi fick också se en film om 
deras nyaste pressutrustning för sneakers reparation/
produktion. Det känns bra att det fortfarande finns 
Europeiska producenter av högkvalitativa material som 
vi kan handla från när så mycket produktion har flyttat 
till Asien. Nicoletta vill gärna ha feedback från oss och 
lyssnade intresserat på våra synpunkter och åsikter om 
våra problem med till exempel vinterväglag med halka 
och is.

Förmiddagen avslutades med en fantastisk pizza/pasta 
lunch på Nicolettas favorit restaurang och alla var mätta 
och belåtna när vi åkte tillbaka till hotellet för några 
timmars ledig tid innan vi samlades igen för att ta bussen 
upp i bergen.

Middagen åt vi på en fantastisk liten restaurang, på botten 
av en djup dalgång mellan branta berg och grottor, dit vi 
måste gå ner och upp, för vägen var för smal för bussen.
Middagen var fantastisk och vi var lite oroliga för den 
stundande promenaden i mörkret uppför backen till den 
väntande bussen. Men alla kom upp välbehållna och fick 
en god natts sömn efter en intensiv dag.
 
Fredag morgon startade också tidigt för en heldag hos 
Silca som är ett världsomspännande företag 

inom nyckeltillverkning. Vi började dagen med en 
presentation och genomgång av dagen. En visning av 
nya nyckelmaskiner och scanningsystem för nycklar 
hann vi också med innan turen genom deras två stora 
fabriksbyggnader började. 
Att Silca producerar både nyckelämnen och maskinerna 
som kopierar nycklarna visste vi redan innan men 
att de har en hel fabrik som tillverkar maskinerna, 
som gör utrustningen de behöver för att bygga 
nyckelkopieringsmaskinerna, visste vi inte. 

Det var även här väldigt rent och snyggt men självklart 
ganska bullrigt eftersom det produceras 1 miljon nycklar 
i fabriken -varje dag. Lagret består av ca 24 millioner 

Prodib reportage

Reseberättelse Stockholms 
Skomakarförening och Sveriges 
Skomakarmästarförbunds studieresa till 
Italien Maj 2018

Onsdagen den 9:e Maj träffades vi, 19 personer, för att kliva 
på flyget från Skavsta till Treviso.
Vi skulle besöka Svigs gummiverk och Silcas nyckelfabrik.
Båda fabrikerna ligger i staden Vittori Veneto, norr om 
Venedig dit vi anlände sent på onsdagskvällen. 
Vi hann äta en matbit innan vi fick en god natts sömn på 
det lilla mysiga hotellet med höga berg i bakgrunden.

Tidigt på 
torsdagsmorgon 
möttes vi av Nicoletta 
Pinto som visade oss 
runt Svig gummiverk. 
Svig producerar en 
mängd olika typer av 
gummiprodukter som 
vi behöver dagligen 
i våra verkstäder. 
Fabriken återanvänder 
allt spill i produktionen 
och trots att material 
slipas och bearbetas så 
fanns det inget damm 
någonstans, miljön var 
ren och behaglig, tack 

Svig gummifabrik

Silca nyckelfabrik



nycklar så att världens alla kunder snabbt ska kunna få 
de nycklar de behöver. Var dag kommer 3 lastbilar med 
råmaterial och 3 lastbilar med nycklar och maskiner 
levereras ut över världen.

Innan dagen avslutades fick vi prova den utrustning som 
behövd för att kunna producera och programmera om 

prodib reportage

transpondernycklar till bilar, även när bilägaren tappat bort 
alla nycklar.
Det var en intensiv heldag med mycket teknisk information, 
god mat och jättetrevliga killar som tålmodigt svarade på 
alla våra frågor.

På kvällen skulle vi få ledigt från varandra, så alla strosade 
runt i den lilla staden för att hitta nånonstans att äta middag 
men eftersom stan var liten så sprang vi på varandra titt som 
tätt i alla fall. Tur att vi alla är så goda vänner.

Återigen sov alla gott efter ännu en intensiv och lärorik dag 
dag.

Under dessa dagar passade vi också på att besöka de två 
lokala skomakarna i Vittore Veneto. De blev glada och 
förvånade när det kommer så många skomakare och visar 
intresserade för deras verksamheter. De äldre skomakarna 
kan inte engelska men med glada miner, teckenspråk och 
god vilja så förstår vi varandra i alla fall. Det känns alltid 
som att komma hem när man kliver in på ett skomakeri 
och det går inte att ta miste på den glädje och stolthet som 
skomakarna har för sitt yrke. Det ena skomakeriet drevs 
av andra och tredje generationen och bilden på farfar satt 
på hedersplats i butiken. Maskiner, material och utförda 
arbeten visas upp med öppna armar och vi hoppas att våra 
gruppresor kan inspirera kollegor att också resa och mötas.

Vår resa avslutades med ett trevligt lunch besök på en liten 
vingård innan vi åkte till Padova för den sista natten. Söndag 
morgon avreste vi mot Skavsta, mätta, välinformerade och 
glada efter några intensiva dagar i norra Italien.
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Med “BLACKBOX” reser din maskin säkert både till 
och från oss, försäkrad av oss.
Boxarna är specialdesignade för nyckelmaskiner 
vilket underlättar frakten. 
Du har också möjlighet att hyra nyckelmaskiner av 
oss under tiden din egen är på service/reparation.

Välkommen att göra en bra affär!
24 Keyway news #3 november 2018

Prodib reportage

- Stort tack till FD Skomakarämbetets fond för det generösa bidraget som gjorde denna studieresa möjlig.

Med vänliga hälsningar från deltagande medlemmar från Sveriges Skomakarmästarförbund genom Stockholms 
skomakarförenings styrelse ordförande Christer Boström.

Vid pennan Carina Eneroth

Är du inte medlem i 
förbundet, kontakta 
dem, dom har både 
nyttig och rolig aktivitet 
för sina medlemmar.

Kontakta oss
Sveriges Skomakarmästarförbund
Tyskbagargatan 7
114 43 Stockholm
08-660296
info@skomakare.se

Med blommor 
och presenter 
tackades Johan 
Lainio, Daniel 
Gahnfelt & 
Anna Bengtsson 
av av Benny 
Hansson och 
resten av 
personalen på 
Prodib.

Än en gång 
önskar vi dom 
lycka till i 
framtiden!



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

SKOMAKERIPRODUKTER I GÖTEBORG AB 

Tidigare i höstas bestämde Jack sig för att investera! 
Valet föll på en Futura PRO och en begagnad Tech 3.

Det var vår duktige säljare Gustav som både sålde och 
levererade nyckelmaskinerna till Mölndal. 

Tidigare i höstas fick Jack sin Smart-PRO levererad 
av Mattias, vår transponderexpert, även den såld 
av Gustav. Så nu finns det inte många nycklar som 
Skomakeriprodukter i Göteborg inte klarar av att göra 
till sina kunder!

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

prodib kundköp

Jack visar stolt upp sin nya Futura PRO
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Nya produkter

NYHET FRÅN KEVRONNYHET FRÅN KEVRON

NYHET NYHET 

NYHET FRÅN HUVABNYHET FRÅN HUVAB
1348-0 Borrmall för Assa & Abloy industricylindrar. Kan använ-
das om det suttit annan cylinder med mindre diameter eller 
om många cylindrar ska monteras på samma avstånd, t.ex. 
på skåpdörrar och KABA omläggningsfixtur, 1346-0 för att ta 
bort hylsan på expert-T cylinder så att kärnan går att lägga 
om. Används tillsammans med ett 2,5 mm borrskaft som 
stoppinne.

Art.nr:  1348-0

Keyway news #3 november 201826

Stor och kraftig nyckelbricka i plast 
med 21 mm stålring. 
Kan skrivas på båda sidor och öppnas 
utan att tas av från nyckelringen. Finns 
i 12 olika färger, levereras i burk om 30 
st brickor.

Storlek:  118 x 54 mm
Skrivyta:  87 x 46 mm

Färger:  Mixade, Blå, Clear, 
  Neongul, Neongrön,
  Neonorange, Pink, 
  Grön, Gul, Lila, Orange,
  Rabarber & Röd

Art.nr:  ID35AC30TAS
Mixade färger

Art.nr:  ID35AC30BAS
Mixade färger

Nya nyckelmarkeringar för EVVA nycklar!

Vi har fått hem ett nytt sortiment av nyck-
elmarkeringar för att färgmärka EVVA EPS 
nycklar. 

Finns i 7 olika färger och säljs i 100-pack, 
mixade eller enfärgade.

Art.nr:  1346-0



Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB

NYCKELTILLBEHÖR

Art.nr: 
PRO0293

Art.nr: 
PRO0294

Art.nr:
PRO0293

Se hela sortimentet på
www.prodib.se

- Vi har de
ämnen

du
behöver!
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Prodib sätter i fokus

- MOTORVÄRMARÄMNEN -

BT 2 BT 2R BT 5R GEA 4 LF 12 SEL 1LF 23R

VO 12

OBS! Bilder ej i skala 1:1

WAS 14R

ASS 181 SS 10 HD 1RHD 1

CN 1HN 1 BH 4YH 21R

CY 14RCY 14

CY 13RCY 12R

HY 7RHY 7

HY 5RHY 5

HY 6

- SNÖSKOTERÄMNEN -

AKTIV  HY5, (HY 5R), BH4
ARTIC CAT  CY 12R, HD 1, HD 1R, 
   CY 14
LYNX   HY 5R
OCKELBO  HY 5, 5R, 6, 7, 7R
POLARIS  CY 13R, CY 14R
SKI DOO, mfl CN 1
YAMAHA-VIKING YH 21R
ÖVRIGT  HN 1
(Piratlås mfl)



ANCHOR KLSS 2 OVALCYLINDER

Ett kraftigt Klass 2 hänglås med standardbygel, tillverkat i kromad mässing, lämpligt för låsning av källare, vindskontor, 
fönster och dyl. Designat för montering av ovalcylinder. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel, självlå-
sande bygel och med väderskydd. 
Levereras styckvis.

KLASS 2, OVAL, STD BYGEL A: B: C:
802-2B25OV Anchor Kl.2 Oval STD bygel 50 mm 8 mm 25 mm

802-2B25SLOV Anchor Kl.2 Oval STD självlåsande 50 mm 8 mm 25 mm

802-2B25WP Anchor Kl.2 Oval STD väderskyddad 50 mm 8 mm 25 mm

KLASS 2, OVAL, HÖG BYGEL 60 mm A: B: C:
802-2B60OV Anchor Kl.2 Oval 60 mm bygel 50 mm 8 mm 60 mm

802-2B60SLOV Anchor Kl.2 Oval 60 mm självlåsande 50 mm 8 mm 60 mm

802-2B60WP Anchor Kl.2 Oval 50 mm väderskyddad 50 mm 8 mm 60 mm

KLASS 2, OVAL, HÖG BYGEL 110 mm A: B: C:

802-2B110OV Anchor KL.2 Oval 110 mm bygel 50 mm 8 mm 110 mm

802-2B110SLOV Anchor Kl.2 Oval 110 mm självlåsande 50 mm 8 mm 110 mm

802-2B110WP Anchor Kl.2 Oval 110 mm väderskyddad 50 mm 8 mm 110 mm

KLASS 2, SNOWMAN, STD BYGEL A: B: C:
802-2B25 Anchor Kl.2 Snowman STD bygel 46 mm 8 mm 25 mm

802-2B25SL Anchor Kl.2 Snowman STD självlåsande 46 mm 8 mm 25 mm

KLASS 2, SNOWMAN, HÖG BYGEL 60 mm A: B: C:
802-2B60 Anchor Kl.2 Snowman 60 mm bygel 46 mm 8 mm 60 mm

802-B60SL Anchor Kl.2 Snowman 60 mm självlåsande 46 mm 8 mm 60 mm

KLASS 2, SNOWMAN, HÖG BYGEL 110 mm A: B: C:

802-2B110 Anchor KL.2 Snowman 110 mm bygel 46 mm 8 mm 110 mm

802-2B110SL Anchor Kl.2 Snowman 110 mm självlåsande 46 mm 8 mm 110 mm

ANCHOR KLSS 2 SNOWMANCYLINDER

Ett kraftigt Klass 2 hänglås med standardbygel, tillverkat i kromad mässing, lämpligt för låsning av källare, vindskontor, 
fönster och dyl. Designat för montering av snowmancylinder. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel och 
självlåsande bygel.
Levereras styckvis.
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Eta gravyrmaskin
Eta från Italienska Cielle är en gravyrmaskin i absoluta proffsklassen.  
Den har en rad olika backar för gravering av nycklar, brickor, skyltar, cylindrar 
och mycket mycket mer. 
Eta har dessutom ett tillhörande program på svenska vilket gör den mycket 
kraftfull.

Gravera - vad du vill!

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

Program på svenska

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

Nyfiken på mer?

På vår hemsida, www.prodib.se, finns en mycket 
informativ film som visar ETA i sitt arbete med alla olika 
backar. Missa inte den!

ITALIENSK PRECISION

Back för plastskyltar/brickor

Back för ovalcylinder

Back för rundcylinder

Back för hänglås

Back för nycklar

Back för skyltar

Back för Europacylinder



1341-0
Multiverktyg

Universalverktyg för 
att testa funktionerna i 
låskistan innan montering

1345-0
Omläggningsdon

Verktyg som används vid 
läggning av Abloyhänglås

Verktyg för låsproffs

ITALIENSK PRECISION

Back för ovalcylinder

Back för rundcylinder

Back för hänglås

Back för nycklar

Back för skyltar

Back för Europacylinder

sin nya säljare, och säga hejdå till Daniel. 

Hoppas resan tillbaka hem gick bra för er, och tack för ett trevligt besök! 
Och välkomna in igen om ni har vägarna förbi, det uppskattar vi!

Prodib får besök

BESÖK FRÅN PITEÅ

En helt vanlig dag i somras fick 
vi ett välbehövligt avbrott!

Kamilla och Janne från 
Norrskydd Piteå hade vägarna 
förbi och passade på att hoppa 
in för ett besök hos oss. Det 
var hela säljstyrkan för Norr 
distriktet och Mattias som 
tog emot och guidade en 
rundvandring av Prodib.

Det var en av Daniels sista 
veckor här hos oss innan han 
började studera, och det blev 
Mickes tur att ta över efter 
honom. Så det passade bra för 
Kamilla och Janne att få träffa Daniel, Micke & Janne , säljare på Norr distriktet guidade Janne och Kamilla från Norrskydd Piteå tillsammans med Mattias

Tina Johansson
 Order/Lagerchef

tina.johansson@prodib.se

ABUS PÅ BESÖK

I september hade vi besök av 
ABUS tyskland och Sverige.
Det var Holger och hans 
tyske efterträdare Sven som 
tillsammans med Micke från 
Abus sverige som besökte oss.
På agendan stod årets 
säljresultat så långt  och 
kampanjer och nya produkter 
framåt.
Det blev en mycket trevlig och 
nyttig eftermiddag.

Holger och Sven (till vänster) & Micke (längst ut till höger) från ABUS diskuterar kampanjer med Benny &  Mats från Prodib. 

Benny Hansson
VD

benny.hansson@prodib.se
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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

HUSBIL - VAD ÄR DET FÖR BIL EGENTLIGEN? 

Jag har skrivit förr om såna här vardagsögonblick från Prodibs 
transponderkontor, och här kommer en kort liten notis till.

Det ringde som sagt i telefonen och Majja på LÅSAB i 
Gällivare har i bortre änden av telefonlinjen  en fråga 
angående en bilnyckel. Hennes kund som just står på andra 
sidan disken har en husbil, och Majja har redan kollat upp 
att husbilen “är en Fiat”, så hon behöver ett ämne “SIP22-
nånting”. 
Det är helt riktigt tänker jag. Helt riktigt? Jo, här är det två 
saker som är helt riktigt, och Majja har järnkoll på minst en 
av dem:

Nyckelämnet
1: SIP22 heter ju bladet hon söker, och det där “nånting” 
beror helt enkelt på vilket grepp hon önskar sig. SIP22FH till 
exempel är Silcas “flipnyckel” där -FH står för Flip Head. 
Själv är jag redan i full färd med att leta upp SIP22TE i 
Prodibs data-system, eftersom -TE står för “Transponder 
Empty”, och TE-ämnen är vår serie Look-A-Like, de snyggaste 
och billigaste ämnena.

Husbilar
2: När det gäller husbilar så är de en mix av två fabrikat. 
Husbilstillverkaren har byggt hus-delen på bilen, och 
man köper alltså in ett bilchassi från t ex Fiat, Ford eller 
Renault. Bilen som levererats från biltillverkaren är alltså ett 
halvfabrikat. På en halv-integrerad husbil innebär det att 
förardörrarna och tändningsnyckeln är t ex FIAT, som i Majjas 
fall. Husdelens nycklar kommer från husbilstillverkaren och 
har inget alls med FIAT att göra.

På en hel-integrerad husbil har man byggt husdelen 
på hela bilen, så att även framdörrarna har samma 
låssystem som alla luckor och dörrar på husbilen, men 
tändningsnyckeln är fortfarande biltillverkarens system. 
Detta visar sig tydligt om man kollar upp husbilens 
registreringsnummer, då hittar man nämligen en FIAT, och 
inte en Bürstner, eller Hobby, eller Adriatic, eller vad det nu 
råkar vara för husbilsmärke.

Nyckeln blir gjord direkt
Jag blir avbruten i mitt sökande i datorn av att Majja säger:
-Men jag har ju ett SIP22MH här, ser jag... 
Majja har alltså ett Multi Head-ämne, och strax därefter 
har hon hittat både MH-TA som är locket med den blå 
gummi-adaptern, samt en GTI Wedge också, den nya GTI-
transpondern. Det hela går så fort att jag knappt hinner 
hänga med själv i hennes snabba svängar!
-Ja, FAST COPY PLUS sa att jag skulle ha SNOOP till denna 
också, fortsätter hon, och jag passar på att visa att jag 
fortfarande hänger med i Majjas tempo genom att inflika: 
-Jaha, Snoop säger du, då är det ID46, så du behöver göra ett 
besök ute i bilen med Snoop också.
-Inga problem, bilen står här utanför, jag löser detta! Och nu 
har Maja inte längre tid att prata med mig...  :-)
Jag ringer upp igen för att be Majja ta några bilder på 
arbetet med husbilens nya nyckel, och det är dessa bilder du 
ser här. (Fotograf: Marielle)

Den inplastade instruktionen i MAJJAS knä 
har LÅSAB säkert fått av undertecknad på 
en transponderkurs i Luleå för länge sedan. 
Roligt att den används!

ID46-SNOOP, eller gamla SNOOP, om man 
så vill kräver att man vrider om nyckeln 2 
gånger.

Majja programmerar här den nya transpondern som fortfarande är kvar i sin förpackning.

Med ett leende hämtas den nödvändiga informationen ur bilens system .

Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se



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
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Prodib får besök

BETA TOOL PÅ BESÖK

Vi har tagit upp ett nytt 
sortiment av verktyg, Italienska 
premiumfabrikatet BETA TOOL. 

BETA TOOL är världskänt inom 
motorsport och har under 
många år varit sponsor till bla 
Ferrari F1 och flertalet kända 
stall inom motorsport, både bil, 
MC och båt.
Under ett antal år på 80 talet 
tävlade fabriken med en egen 
F1 bil och vann bla ett lopp i 
Österike.
Pga kostnaderna så har man 
lämnat sponsoring i F1 och 
övergått mer och mer till MC 
sponsoring, men fortfarande 
använder flera F1-stall BETA 
TOOLs verktyg.

Aimo Alberti från BETA TOOL i Italen blir guidad av Mats & Benny i Prodibs utställning

Benny Hansson
VD

benny.hansson@prodib.se

Security Tech Germany

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

  

Art.nr: 
70IB/50HB80

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

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

Art. nr: 
83WP-IB53

BETA TOOL har 600 medarbetare och har flera fabriker i Italien, den största lite norr om Milano, i Monza.
En ny katalog på lagerförda verktyg kommer vi att presentera inom kort.

Dels är det verktyg för ert interna arbete på låssmederier, lite senare kommer vi med ett SB 
förpackat sortiment som kan säljas i butik, speciellt inriktat på fastighetsskötare och dyl.



Extraktor
verktyg
HPC-EZ3

Extraktor
verktyg
HPC-EZ1

Extraktor
verktyg
HPC-EZ5

Extraktor
set
HPC-ES2000

Extraktor
set
HPC-BKES

Extraktor
set
HPC-EZ6

Reservnålar
till HPC-EZ6
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Key-Bak
Kvalitéts key-bak från USA med rostfri 
kjedja. Har ett kraftigt clips för bältet. 
Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:
5 Krom
5B Svart

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

0961809618

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

0972209722

BEMAS sortiment hittar du på
www.prodib.se

1,5m

1,6 m



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

FUTURA PRO
En liten och otroligt kompetent maskin. Fräs både toppskurna och sidskurna nycklar.
Finns nu också med gravering.

Med det nya Engraving Kit kan du gravera nycklar och brickor. För att spara tid kan du 
fräsa nyckeln och gravera den i samma jobb. Allt styrs via den smidiga 10” plattan där du steg 
för steg får hjälp genom hela proceduren. 

RING SÅ BERÄTTAR VI MER
OM NYA ENGRAVING KIT.

ENGRAVING

37Keyway news #3 november 2018



prodib NYA ÄMNEN
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TR13R

KIA8RS8

YM23RS1

YMRS1
Renoveringsknapp

BAI5REU20 MD8R
RO84

SSA4

HU66BRS8

HU66APRS

HU66PRS

RS-PEU-019

VA150RS8

HU100RS2

HU101ARS8

CFSM607

HU100RS8

HON77TE

5PT12

RK-029

NEW!

RS-SAA-003



Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS KOMBINATIONSLÅS 158-serien
 Robust hus av zinktryckgjutgods

 Dubbel låsning av bygeln 

 Bygel av härdat stål

 Omställningsbar kod

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

 Levereras styckvis eller i kartong om 3-6 st
  

Art.nr: 
158CS/65C

Art.nr: 
158/65C

Art.nr: 
158/50HB50C

Art.nr: 
158CS/50C

Art.nr: 
158/50C

Art.nr: 
158/40C
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1348-0
Borrmall Industrilås

Borrmall för Assa och Abloys industricylindrar. 
Kan användas om det suttit annan cylinder 
med mindre diameter eller om många cylin-
drar ska monteras på samma avstånd, t.ex. 
på skåpdörrar. 

Levereras styckvis. 

Fler verktyg från HUVAB hittar du 
i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

Verktyg för låsproffs



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

ASS 52R-123 ASS 52R-122

ASS 52R-294 ASS 52R-334 ASS 52R-335 ASS 52R-333 ASS 52R-323

ASS 52R-096 ASS 52R-184 ASS 52R-185

ASS 52R-B30 ASS 52R-295 ASS 52R-292

Security Tech Germany

ABUS ROCK KLASS 1
SUBMARINER

Art.nr: 
83WP-IB53

Art.nr: 
83WP-IB53/C

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 Totalt väderskyddat 
komplett lås i HH-profil 
med rostfri bygel av stål. 
 Förseglad bygelförslut-
ning.
 Levereras styckvis eller i 
hel ask om 6 st lås.

 Totalt väderskyddat låshus och cylin-
deröppning med rostfri bygel av stål.   
 Förseglad bygelförslutning. 
 Automatisk eller tvingande låsning 
med hjälp av Z-bar. 
 Levereras styckvis eller i hel ask om 
6 st lås



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

VK4103A08 VK4103A04

VK4103A07 VK4103A09

VK4103A05 VK4103A06

ASS 52R-M01 ASS 52R-M03

ASS 52R-A10 ASS 52R-M02 ASS 52R-R02

Artkey & nyckelbrickor Artkey & nyckelbrickor 

41

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

Security Tech Germany



ITALIAN PREMIUM BRAND FROM

Nya produkter

Keyway news #3 november 201842

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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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!

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

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 Ecodrill
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 9900607

Orion Toppdrill
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0104102

DEMO Red Rekord
Cylindermaskin

Övrigt:
Installation tillkommer

DEMO Delta Automatic
Cylindermaskin

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
116016142507

Keyway news #3 november 2018

Silca Unocode EVO
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny back
Ny skyddsfjäder kulskruv

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1127801130102

DEMO Delta 2000
Cylindermaskin

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1148801131104

DEMO
MASKIN

DEMO
MASKIN

DEMO
MASKIN
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KEYWAY KORSORD 3-2018

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

eller mail prodib@prodib.se

Företag:

Namn:Keyway news #3 november 2018

Här kommer en ny 
chans att lösa 
korsordet!

Glöm inte skriva ditt 
namn så vi vet vem 
vi ska skickat priset 

till!

Lycka till!
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AGA

Fler AGA produkter 
hittar du på www.prodib.se

TREKANTS
NYCKEL

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

FYRKANTS
NYCKEL

SPECIAL
NYCKEL

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

Säljs styckvis.

AGA Specialnyckel,
hane, 8 mm. 

Säljs styckvis.

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

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

Nyckelringar
i metall i 8 storlekar

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

- Vi har de
ämnen

du
behöver!



Kvalitets verktyg från England
LÅNGBORR MED FÄSTE FÖR HÅLSÅG

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

Art.nr. 1701-0
46 Keyway news #3 november 2018

AXLÅS SOLIDLÅS 
SKÄRHOLMEN

Vår duktige säljare Krister var 
tidigt i somras och levererade 

och installerade en Unocode PRO FLAT STEEL 
hos Axlås Solidlås i Skärholmen. 
En back till maskinen för att kunna göra d12 

nycklar blev 
det också.

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

Eva verkar nöjd med den nya medarbetaren

Prodib kundköp

BAGARMOSSEN SKOSERVICE

En begagnad Bravo W-Max står nu installerad 
sedan en tid i Bagarmossen, Stockholm, 
närmare bestämt hos Bagarmossens 
Skoservice.

Det var tidigt i våras som Krister, vår säljare 
för södra distriktet var och levererade och 

installerade den nya 
nyckelmaskinen hos 
Gabriel.

Lycka till med maskinen 
önskar alla vi på prodib!

Gabriel med sin Bravo W-Max



Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS LÅSSPRAY 50 ml
PS88

 Smörjande och skyddande låsspray

  Levereras styckvis i blisterförpack-
ning eller i hel ask om 6 st.

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

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

0KR2-4A11 med karbinhake
0KR2-4A21 med clip

Ratch-It Key-Bak

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

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

0KR2-4A11 med karbinhake
0KR2-4A21 med clip
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prodib ÖPPET HUS 2018

Susanne & Anders Strand från Eslöv skrattar ihop med Tina. 

Lås-Arne Malmström gör sig bra i mössaEn glad kille besöker utställningen en trappa 
uppAbbe från Örebro i färd med att fyndaIlhami från Nyköping fyndade på Torget

PRODIBS ÖPPET HUS 2018 
13 & 14 OKTOBER

Under dagarna 2, i strålande solsken slog 
Prodib upp dörrarna för 35:de gången. Med 
kunder från nästan alla delar av landet, och 
med en busslast från Norge var stämningen 
hög och gemytlig under helgen! Många av 
våra populära kurser, hela 8 till antalet, var 
fullbokade och vi hade till och med ökat på 
antalet av Nyckelletarkursen till 3 st under 
lördagen för att alla skulle få plats!

Även Torget var välbesökt, och många var ni 
som fyndade bland varorna som såldes där.
Likaså Benino´s Bar, där det givetvis även i år 
serverades parmesanost och parmaskinka, 
direktimporterad från Italien, var ett välbesökt 
inslag i årets Öppet Hus.
Vi tackar alla våra kunder och leverantörer som 
besökt oss under helgen, och hoppas vi snart 
ses igen! Tre glada jenter från Norge!

Ros-Marie från SafeTeam och lärare Peter från Praktiska Gymnasiet



prodib ÖPPET HUS 2018

Benny tar emot Birgit & Jan från Rikstvåans Låsservice Göran, Janne, Oskar & Roger från Aspuddens Lås Silcas representant Fabrizio talar i telefonen

JA!!! Det är med inlevelse man kör bilbanan! NEEEEEJ!!! Så nära men ändå inte... Mingel i Prodibs utställningshall en trappa upp

Nick, Kevrons representant i Kevrons monter visar nyckelbrickor Roger, Oskar & Göran från Aspuddens Lås kollar Huvabs monter
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UPPSALA VÄRDESKYDD TEKNIK AB

En begagnad Cielle ETA gravyrmaskin med tillbehör för 
att gravera nycklar och cylindrar bor numera i Uppsala, 
hos Uppsala Värdeskydd Teknik AB.
Det var vår serviceman Jonas som levererade och 
installerade gravyrmaskinen hos Magnus och hans 
kollegor.
Så nu kan de anställda 
hos Uppsala Värdeskydd 
hjälpa sina kunder med 
graveringen på nycklar och 
dyligt.

Gratulerar till ett utmärkt val, 
och lycka till önskar vi från 
Eskilstuna!

Magnus med den nya gravyrmaskinen ETA

prodib ÖPPET HUS 2018

Fotografen får 
ordet

Även under årets 
Öppet Hus har vi haft 
hjälp av fotograf Mats 
Boussard, och för att 
få känna honom lite 
närmare, bad jag (Tina) 
honom att välja ut sina 
favoritbilder just nu.
Här kan du se de bilder 
han valde ut och läsa 
beskrivningen av dom.

Vi tackar för ett väl 
utfört arbete under 
Öppet Hus, och 
samtliga bilder kan 
du se på vår hemsida 
under Event.

“Den här cykelbilden 
har jag tagit nere 
på Fristadstorget i 
Eskilstuna och sedan 
tagit bort all färg utom 
den röda, gillar att 
låta betraktarens öga 
fånga upp en färgklick 
någonstans i motivet.”

“Jag fotograferar mycket 
perspektivbilder i svartvitt, hus, 
väggar, staket, lampor mm, och  
den här bilden är en favorit.”

Fotograf Mats Boussard med 
kameran i högsta hugg!



Exklusiv handemaljerad 
bilnyckelhållare i läder 
med 20 mm stålring. 
Vi lagerför 140 st olika 
modeller.
Levereras styckvis.

Bilnyckelhållare

VOLVO2 FIESTA1 OPEL1

AUDI1

prodib kundköp

AXLÅS SOLIDLÅS KISTA

Ännu en Axlås Solidlås har fått en maskin 
levererad av vår säljare krister. Denna gång 
var det till Kista som Krister styrde bilen, 
lastad med en Optika, maskinen som talar 
om vilken profil en nyckel har.

Så nu går det lekande lätt att spåra nycklar 
till kunderna i Kista för Mariama och hennes 
kollegor.

Vi önskar all lycka till, och vet att ni kommer 
att ha stor nytta av er nya Optika!

Mariama kramar om Optikan

FARSTA LÅS 

En Delta Multicopy, nyckelmaskinen som 
tillverkar Abloy, Ford Chubb, Abus granit och 
Anchornycklar mm, står nu i butiken i Farsta 
hos Farsta Lås.

Säljare Krister var och levererade 
och installerade nyckelmaskinen 
hos Danne och hans kollegor.

Grattis till ett bra val av 
nyckelmaskin, och all lycka till i 
framtiden önskar vi på prodib!

Tada! Danne på Farsta Lås visar stolt upp den nya Delta Multicopy
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Saturnus

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

Kraftig ring med plats för många 
nycklar, tillverkad i metall.

Finns i storlekarna 60, 90, 120 & 150 mm.
 Levereras styckvis. 

FASTIGHETSSKÖTARRING

 Stålämne i 
 originalutförande
 Mycket hållbara!
 Finns i längderna:
 70, 80 & 90 mm  

 Mässing med plast i 
 originalutförande
 Hållbara
 4 färger!
 Längd: 80 mm  

 Ultralite!
 Lätta & Smidiga!
 Mycket hållbara!
 Nickelallergivänliga!
 4 klara färger!
 Längd: 80 mm  

 Mässing i 
 originalutförande
 Hållbara
 Längd: 85 mm

  Samma nyckel - flera utföranden
Fas 309 är ju ett ämne som har hängt med ett tag, och sett likadan ut. Men det du kanske inte visste, är att vi har flera olika 
utföranden i vårt sortiment. 
Mässing, stål, med eller utan plast och nu även helfärgade i ultralite. Så nu kan du erbjuda din kund fler alternativ till en vanlig 
standardnyckel, och du vet väl att ultraliteämnen även kan användas av de som har nickelallergi!

Och du, alla Fas 309 ämnen har samma pris, oavsett utförande!
Du hittar dom alla i vår web shop, www.prodib.se/shop

Art.nr: 6FS3 Art.nr: 6FS1-RÖD röd plast
 6FS1-ORANG orange plast  
 6FS1-GRÖN grön plast
 6FS1 blå plast 

Art.nr: 6FS1ULRÖD Ultralite röd 
 6FS1ULGRÖN Ultralite grön   
 6FS1ULGUL Ultralite gul 
 6FS1ULBLÅ Ultralite blå  

Art.nr: 2FY1 Längd 70 mm 
 2FY2 Längd 80 mm    
 2FY3 Längd 90 mm 
  

NEW!

NEW!

- Vi har de ämnen du
behöver!
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prodib service
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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!

Blisterförpackad cylinder för postboxar, passar 
till olika fabrikat av boxar.
Med i förpackningen finns även tre olika reglar, 
så du slipper beställa dessa separat, bara att 
hänga upp. 
Två nycklar per lås ingår. 
Silca ämne som passar till cylindern: EU13R
Levereras styckvis.

Art nr:  24802

Cylinder

JOMA - The  result of experience and innovation 



Prodib personal

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

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Ordermottagare/Kundsupport

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Sedan Augusti 2018

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
jag jobbade som biluthyrare på Bilia i Eskilstuna

Vad är det bästa med Prodib?
Kollegorna!

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just 
nu? 
Att få lära känna och hjälpa våra kunder, den dagliga 
kontakten med allt vad det innebär.

Bor?
I en villa i Helgestahill Eskilstuna

Familj?
Sambon Lottie, dottern Nova på 4 år samt en liten 
på väg

TV?
Jag tittar helst på komediserier som Big Bang Theory

Musik?
Väldigt blandat, men inte Opera

Vilken film såg du senast?
Mission Impossible Fallout
 

Favoritprodukt?
 Våra ultralite ämnen!

Vad gör du helst på fritiden? 
Tyvärr mycket TV och filmtittande....

Niklas Johansson

Ordermottagare
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prodib service

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se
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Prodib personal
PR

ODIB PROFILEN

Keyway news #3 november 2018

Den andra av våra två nya 
ordermottagare får också 
svara på lite frågor i detta 
nummer av Keyway News.

Arbetsuppgift på Prodib?
Ordermottagare/Kundsupport

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Sedan Augusti 2018

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
Sålt knivar och reservdelar till lastbilar

Vad är det bästa med Prodib?
Bra kundfokus
Service
Snabba leveranser
Rent & snyggt, ordning & reda

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just 
nu? 
MYCKET NYTT att lära sig, då jag är helt ny i branschen

Bor?
I en villa i Skogstorp, strax utanför Eskilstuna

Familj?
2 barn, Arvid & Axel och min sambo Carina

TV?
“Bytt är bytt” bland annat

Musik?
Metal & Rockabilly

Vilken film såg du senast?
Full Metal Jacket
 
Favoritprodukt?
 KEY-HUB med multiverktyg, ligger bättre i fickan, 
lättare att hitta i ryggsäcken i mörkret och att 
nycklarna inte skadar tyget i fickan

Vad gör du helst på fritiden? 
Jag är scoutledare för ungdomar mellan 14-17 år så  
mycket tid går åt där, annars tillbrinagar jag tiden 
med familjen på tur i skog och mark

Pär Höglund

Ordermottagare



Prodib sätter i fokus
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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

 -NYCKELBRICKOR-
Nya nyckelringar i metall från Silca!

Har en 25 mm ring, levereras styckvis.
Finns i 4 olika motiv.

Art.nr:
VK4103-4720 Bicycle
VK4103-F4020 Comics
VK4103-F4920 Sculls
VK4103-F4320 Flamingo



1172
Nyckelmall

Mall för avläsning av delningar på ALFA nycklar 

Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar du 
i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

BUTIKSTÄLLStället säljs tomt,

utan produkter

ART NR: GBM3636

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

Silver 7 SEVEN 

Material Metall
Färg Grå
Bredd 300 mm
Tjocklek 300 mm
Höjd 334 mm
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www.prodib.se
Nycklar  Maskiner  Hänglås  Låsprodukter

REKORD d12
Halvautomatisk nyckelmaskin i proff-

sklassen för ASSA´s nya standard nyckel 
D12. Utrustad med fyrsidiga backar, 

modern ergonomisk design och chassi i 
aluminium. Micrometerjusterbar sökare, 
säkerhetsspärr på vaggan. Verktygssats 

medföljer. CE godkänd.



Exklusiv handemaljerad 
bilnyckelhållare i läder 

med 20 mm stålring. 
Vi lagerför 140 st olika 

modeller.
Levereras styckvis.

MGRED

MGB1

Bilnyckelhållare

MGBLACK

MGBROWN

MGC1 MGMIDGET MGMETRO
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Thermoglass kjøper 
Unocode PRO og Optika

Thermoglass kjerneområder 
er innen glass og lås, og de er 
opptatt av å levere god kvalitet. 

Firmaet har holdt på i over 45 år, 
og holder til i Norges nordligste 
distrikt.

Hovedkontor og butikk har de 
i Alta, og har nå også åpnet 
avdeling i Kirkenes.

Her meldte behovet seg for å 
øke sin maskinpark ytterligere. 
Av nye maskiner falt valget på 
Unocode Pro og Optika.

Vi gratulerer!



Presentasjon TrioVing selger Norge

Navn: 
Jan Petter Nordstrand

Stilling hos TrioVing:  
Senior salgskonsulent

Distrikt: 
Østlandet, Nordland, Troms

Hvor lenge har du jobbet hos TrioVing?  
35 år

Hva gjorde du før du begynte hos TrioVing? 
Butikksjef Rimi 500

Hva er det beste med å jobbe for TrioVing? 
Variert hverdag. Gode kolleger.

Hva er mest interessant akkurat nå?  
SMARTair

Bor: Sætre i Hurum

Familie: 
En kjæreste, 3 barn, 3 barnebarn

Sport: 
Ingen

Musikk: 
Shania Twain

Beste film: 
Catch me if you can

Favorittbil:  
Volvo P1800

Favoritt Artkey: 
Smiley

Hva liker du å drive med 
på fritiden? 
Praktiske ting. Reise. 
Radioamatør.
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Blisterförpackad cylinder för JOMA postboxar.
Med i förpackningen finns även fem olika reg-
lar, så du slipper beställa dessa separat, bara 
att hänga upp. 
Två nycklar per lås ingår. 
Silca ämne som passar till cylindern: LS7
Levereras styckvis.

Art nr:  24800

Cylinder

JOMA - The  result of experience and innovation 
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NYHET! ARTKEYS i TR4, 
YIN & YANG och #LOVE!

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

 -ARTKEYS-

Art.nr:  TR4-KB

En vit, 
en svart sida

Art.nr:  TR4-KC

Servicesentralen Lås og Nøkkel 
kjøper Unocode PRO

Servicesentralen holder til på Majorstuen i 
Oslo og har mer enn 40 års erfaring.
De er en av våre trofaste Silca kunder, og 
har en maskinpark bestående av; Unocode 
classic, 2 stk Unocode 399 med magasin og 
roterende bakk, QuattroCode, PrimaLaser, 
Lector og transpondermaskin.
Deres gamle Unocode classic, har vært en 
trofast sliter hos dem i 27 år, men nå var tiden 
kommet for å pensjoneres.

Det var med tungt hjerte og en siste god klem 
at Andre byttet inn sin gamle maskin mot en 
ny Unocode Pro.

Vi ønsker lykke til!

Roy og Andre

Servicesentralens “prototyp” av Unocode
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Romerike Låsservice åpner ny 
avdelning

Romerike Låsservice ble startet i 1995, og  
har hatt sin forretning på Strømmen.
Nå har de utvidet med en ny avdeling på 
Kløfta.

I sin nye butikk er det på plass Bravo W-Max 
og Silca nøkkeltavler.

Vi ønsker lykke til!

Arne Jakob på plass i den nye butikken

Täckt ID-kortshållare. Skyddar mot smuts 
och slitage. Kortformat CR80. Finns både 
i liggande format och stående. Levereras 
styckvis.

Idkorthållare

Art.nr:  15823-1000, liggande
 15823-2000, stående
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B Eskilstuna 7
Porto
betalt

P9

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Vinnare väljer


