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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
www.prodib.no
2

Keyway news #2 augusti 2020

Hej igen.
Här kommer 133dje numret av keyway.
Trots Corona tider så går försäljningen på,
visst har det varit rejält ner i vissa stunder
men det gäller för det mesta att bara jobba
på, efter en kris så går det upp igen.
Jag har varit med så länge att jag sett
många kriser och uppgångar, tex -82, -87,
-91, -00, -08 och nu.
Det konstiga med den här är att den slagit
så brett.
Många distributörer har drabbats av
leveransstörningar och allt skylls på
corona. Vi har inte haft några större
leveransproblem för vi har ett stort lager
som täcker in sådant.

38 år i raketfart

För några veckor sedan, firade jag 38 år
som Silcaåterförsäljare och företagare! Det
har gått otroligt fort.
Jag får frågan ibland om jag inte tänker
sälja och pensionera mig, men det tänker
jag inte, jag är pensionsrädd.
Jag har mött så många som pensionerat
sig för att få vad dom trodde var en
underbar tillvaro, men som blivit
uttråkade, passiva och deprimerade, och
det vill jag inte, så jag fortsätter.
Jobbet är viktigt för mig, för att må bra
helt enkelt.

Butikshjälp

I det här numret visar vi ett antal kunder
som tagit/fått hjälp av oss för att få en mer
attraktiv och säljande butik, vill du också
ha det, ta kontakt med din säljare.

Corona och permittering

Jag har hittills valt att inte permittera
ännu, även om vi kunnat, vi har inte haft
arbete åt alla medarbetare i den dagliga
driften, då valde jag att göra som 2008. Då
undantog jag ett antal medarbetare från
driften och skapade en 100-punkt lista

Norge 2019:

Vi ökade omsättningen månad för månad
från starten i april 2019 och fick fler och
fler kunder, till slut kunde vi redovisa en
minimal vinst för året, men dock en vinst.
2020 startade bra, vi fick ett hack i skivan i
april, men inte så stort som tänkt och sedan
har utvecklingen gått till normal tillväxt. Vi
ligger lite före vår interna plan för tillväxt
och kundtillströmmning så jag är helt lugn,
vi bara kör på som vanligt.
Leveransgraden har legat på över 99%
kompletta order, levererade samma dag, så
det är en jätteskillnad från förr, har du inte
provat oss, så gör det, du kommer att bli
förvånad.
Anledningen till detta är att vi i Norge får
leveranser från vårt megalager i Sverige, 3,4
eller 5 gånger i veckan.
Skulle du få en restorder betyder det att den
tar mycket kortare tid än förr att nå dig.

Micke Bengtsson

Till sist en riktigt glädjande nyhet, Micke
Bengtsson en av säljarna på norr är tillbaka
i full sving efter kollaps och hjärtstillestånd
på parkeringen utanför Bolistmässan i
Jönköping i slutet av januari.
Först upplivningsförsök på
parkeringsplatsen med hjärtmassage
av tillskyndande sjuk
vårdskunnig
och hjärtstartare, sen blixt transport
till Jönköpings lasarett och vidare med
transport till hjärtspecialister i Linköping
och en lång hjärtoperation.
5 månaders konvalecens, och allt verkar ok
säger läkarna.
Kan du så ge Micke lite extra order nästa
gång han kommer på besök blir han glad,
för han har missat 6 månaders säljprovision
:)
Ha det bra tills nästa gång vi hörs
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Prodib kundköp

XL BYGG SILJAN RÄTTVIK
En begagnad Bravo Super har levererats till XL Bygg i
Rättvik. Det var säljare Jan Fröjdman som packade bilen och
levererade maskinen till Erik och hans kollegor i Rättvik.
Vi gratulerar till ett tryggt och bra köp, och hoppas Erik får
fräsa riktigt många nycklar nu.
På vår hemsida hittar du våra begagnade maskiner, alltid
servade och genomgångna.

Erik med sin nya nyckelmaskin

HANINGE LÅS
Vår serviceman Jonas har varit och installerat
och levererat en Triax Pro, Silca OEM Client med
tillhörande program, backar och fräsar för att kunna
göra ASSA d12, Triton & Neptun.
Den nya medarbetaren togs emot med öppna
armar av Elias

Lärlingen Elias stoltserar med nya nyckelmaskinen
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Prodib kundköp

CERTEGO AB UPPSALA
Mitt i verkstadsombyggnad
levererade vi en ny Idea till Håkan
med kollegor på Certego i Uppsala.
Maskinen ersätter den gamle
trotjänaren från 2005. Det var vår
duktige serviceman Jonas som fick

Håkan kramar glatt om den nya medarbetaren

äran att leverera och installera den nya nyckelmaskinen till Uppsala.
Vi tackar så mycket för förtroendet och önskar lycka till!

CERTEGO AB ÖREBRO
Certego i Örebro fick besök av Fredrik på
serviceavdelningen för installation av två
nya maskiner. En Bravo W-Max och en
Unocode PRO. De hade också investerat
i Silca OEM Client för att få fart på
tillverkningen av DP, Triton och Neptun.
Efter en stunds installation och utbildning
så var de i fullgång och körde på sina
senaste tillskott till en redan
gedigen maskinpark.

Marie & Lena skiner ihop med de nya maskinerna

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

Keyway news #2 augusti 2020
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Prodib kundköp

CERTEGO AB SÖDERTÄLJE
Krister Vieweg var hos Matilda och hennes
medarbetare på Certego i Södertälje och visade
upp Futura Pro Engraving. Det var något som föll
dem i smaken så redan veckan efter var Fredrik,
vår serviceman där och installerade just en sådan
maskin. Futuran kopplades även ihop med ASSA
Security Master så att de kan skicka information om
sidkod, toppkod
och gravyr
direkt från ASM
och tillverka det
i maskinen.
Välkommen till Certego i Södertälje

Hatten av för en
bra affär!

Futuran få plats!

Saturnus

NYCKELJOJO med wire

Art.nr: 201B48W
Ø 50 mm
wire 1200 mm

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

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

Se hela sortimentet på www.prodib.se

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
#1 mars
2020
6 Keyway news

0KR2-4A21 med clip

-ASS52R ULTRALITE- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis
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Prodib uppmärksammar
BRA ATT VETA OM ROST
Varför kan ett stålhänglås rosta väldigt mycket och fort i aggressiv elmiljö, typ elcentraler, ställverk osv.
Fann denna förklarande bildserie i tidningen YTFORUM, där handlade det om Elbilar, men principen är precis den samma för
hänglås.
Statisk urladdning ”slår hål” på ytbehandlingen vilket kan ge ett snabbt korrosionsförlopp.

Elektrifiering

Kontakt

Statisk urladdning

+

Korrosion

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

Unocode Pro Professional key cutting machine
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 Fyrsidig-snabbroterande back  5.7” tydlig färgdisplay
 Ny fräs
 Topplåda för ordning & reda
 Utrustad med USB port
 2-års garanti
 Användarvänlig

Fyrsidig-snabbroterande back

Ny fräs

Användarvänlig

Topplåda för ordning & reda

ID30AC70AS 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 70 st brickor i sorterade färger.
Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

70 st

Färg

Sorterade

Verktyg för låsproffs

1150
Borrmall
Borrmall för modullås
med skjutbar stolpe

1603
Borrmall
Borrmall för innedörrslås

Karbinhake led
Karbinhake i färgad aluminium 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
Keyway news #2 augusti 2020
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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 säljteam 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.

10
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Team Norr

Mikael Bengtsson

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

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

Jan Fröjdman

Tel: 070-676 96 85
E-post: jan.frojdman@prodib.se

Team Mitt

Gustav Holmberg

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

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

Team Syd

Krister Vieweg

Tel: 070-676 96 84
E-post: krister.vieweg@prodib.se
Hemsidan och vår webshop uppdateras varje vecka och vi skickar vår tidning
och regelbundna utskick med information och erbjudanden till dig, så du inte
går miste om något.

Andreas Eklånge

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

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

Mattias Widén

Tel: 016-16 80 00
E-post: mattias.widen@prodib.se

Keyway news #2 augusti 2020

I utkanten av Eskilstuna ligger Prodib AB.
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Prodib kundköp
LÅS & LARM AKTUELLT MALMÖ
Fredrik från serviceavdelningen åkte ner till Håkan på Lås & Larm
Aktuellt i Malmö och levererade en uppsättning nyckelmaskiner
inför öppningen i början av maj.
Det var en Unocode PRO, en Triax PRO, en Cielle ETA samt Silca Key
Programs PRO + Silca OEM Client som skulle installeras utbildas i.
Håkan, som har varit med i
branschen ett tag, kände snart igen
sig bland nyckelmaskinerna och
nyckelprogramens funktioner och
finesser.
När han väl lämnade honom så var

Skylten på plats inför öppningen!

han nöjd med att maskinerna var på plats och redo att köra
de första av många nycklar.
Stort lycka till önskar hela Prodib!

CONTES LÅS & SMIDE
JÄRFÄLLA
Fredrik från serviceavdelningen var
hos Contes Lås & Smide i Järfälla för
att installera en J4-back på deras
Quattrocode.
Det är dags för dem att börja fräsa
experT och experT pluS. Efter
installation av backen och en
utbildning i hur den fungerar så
lämnades Alexander, Elin och Estera
redo att fräsa sina första experT/
experT pluS-nycklar.
Väldigt lättade var de att de nu
hade en automatiskt roterande
back till detta.
Lycka till önskar vi i Eskilstuna!
12
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Alexander, Elin & Estera kommer spara mycket tid med den nya roterande backen

Prodib kundköp
KEYPROFFS MALMÖ
KeyProffs i Malmö blir ännu bättre på nycklar.
Här är Arif med senaste inköpet av en Idea, Slicas
elektroniska tillhållarmaskin.
Det var vår duktige säljare Krister som levererade och
installerade den begagnade nyckelmaskinen till Malmö.
Vi önskar Arif och
hans personal ett
stort lycka till framåt
i företaget och ett
grattis till ett klokt
maskinköp.

Arif kramar om den nya medarbetaren

ALLERT JÄRN & BYGG KISA
Allert Järn och Bygg har kommit igång bra med
nyckeltillverkningen, och för att underlätta deras
arbete så beslutade Robert för att investera i en
Optika.
Så när många runt om i Sverige påbörjade sina
semestrar så tog Fredrik från vår serviceavdelning
bilen ner till Kisa och installerade deras nytillskott.
Ihop med Robert så gick dom igenom hur maskinen
fungerade och tog inte lång tid innan han hade koll
på hur man använde den.
Så nu kan de snabbt och effektivt hitta rätt nyckel
och ge sina kunder ännu bättre service.

Robert med den nya medarbetaren

-Nu blir det lättare för alla här att hitta rätt nyckel, konstaterade en nöjd Robert.
Vi tackar för förtroendet, och gratulerar till ännu ett bra
köp!
Keyway news #2 augusti 2020 13

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
Roliga citat från barn
En mormor är en tant med godispåsar i fickorna. Lowa, 5 år
En svärmor är straffet man får när man gifter sig med någon man inte känner. Evelina, 7 år
Att vara ängel är ett typiskt kvinnoyrke. Louise, 7 år
Om vi inte hade haft gamla människor skulle alla käppfabriker och alla de som gör löständer
ha gått i konkurs. Kathrine, 6 år
Min mamma säger att jag ska leta efter en man som är hygglig.
Det är det jag gör, jag letar efter en man som är hyggligt lång och hyggligt snygg.
Carolina, 8 år
Mamman heter höna, pappan hane, ungarna killingar och barnbarnen heter ägg. Stefan, 6 år
En typisk gris ser rosa ut och har två hål i nosen. Pauline, 6 år
En kropp är något som tar slut i skorna. Allan, 5 år
Om man öppnar ögonen och det är alldeles svart, då är man medvetslös. Hilda, 7 år
Nästan alla människor har en hjärna. De som är lite dumma har en hönshjärna. Johan, 5 år
Det är viktigt för skelettet att det får i sig tillräckligt mycket kalk och valium, så att tänderna kan växa och
bli stora och spetsiga. Marius, 6 år
En mormor är en som hela släkten har kommit ut genom. Då är det väl inte så konstigt att hon är lite
sladdrig i skinnet. Line, 7 år
Man måste inte gifta sig i kyrkan. Man kan gifta sig på socialkontoret. Eller man kan flytta ihop utan att
tala om det för någon. Det viktigaste är att man vet det själv. Nova, 6 år
Om man inte vill vara gift längre, för att mannen kanske var dummare än man trodde, så kan man skiljas
som vänner. Marie, 7år
Bonden är en väldigt lycklig man, först och främst för att han har traktor, men
också för att han slipper jobba. Hilding 7 år
Kon har fyra magar, tre inuti och en på undersidan. Vidar, 6 år
Husdjur är djur som kryper inne i väggarna. Anna, 7 år
Nästan alla människor har en hjärna. De som är lite dumma
har en hönshjärna. Johan, 5 år
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ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-IC

ASS 52R-IF

ASS 52R-IG

ASS 52R-IA

ASS 52R-IB

ASS 52R-IE

ASS 52R-IH

ASS 52R-II

ASS 52R-IJ

ASS 52R-IK

ASS 52R-HZ

ASS 52R-HY

ASS 52R-HX

Håltagare
HPC-HDPS4
Håltagare dubbel ”D”.
Verktyg för håltagning
vid installation av lås i
metallskåp, bänkar eller
kassalådor. Oumbärlig
för alla låssmeder!
Keyway news #2 augusti 2020 15

Nya produkter

NYHET

Abus hänglås i 3-pack likalåsning med hög bygel,
100 % rostfri. Helkapslat låshus och bygel som
skyddar mot smuts och vatten. 2 st lås i storleken
70IB/45HB63 och ett lås i storleken 70IB/50HB80
alla med samma nyckel.
Art.nr: 70IB/TRC

NYHET
En helt ny dimension av hänglås, starkt, lätt och väderskyddat. 50 mm låshus av TITALIUM med avtagbar och justerbar
bygel från 60 till 150 mm, speciallegerat aluminium. Levereras
styckvis i blisterförpackning eller i hel kartong om 6 st lås. 2 st
nycklar per lås ingår.
Art.nr: 64TI50HB60-150

NYHET

Rostfri monteringsplåt med skydd för vredet i t.ex. soprum, portar så att
inte vredet skadas vid påkörning av sopvagn, truck eller annat. Skyddet
kan också monteras för att försvåra att man enkelt kommer åt vredet på
en grind eller liknande.
Förstärkningsplåt i rostfritt stål, täcker befintliga urtag vid låsbyte eller
som täckskylt till dörrförstärkningsbehör
Art.nr: 10456001- Vredskydd
10765001- Förstärkningsplåt
16
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Myntbox
Låsbar myntbox i metall.
Löstagbar innerlåda i hårdplast med 2 st fack.

Låsbar myntbox i metall.
Löstagbar innerlåda i hårdplast med 8 st fack.

Levereras styckvis med 2 st
nycklar.

Levereras styckvis med 2 st
nycklar.

Art nr: 10011

Art nr: 10014

Bredd:
Höjd:
Djup:
Färg:

Bredd:
Höjd:
Djup:
Färg:

160 mm
83 mm
130 mm
Bordeaux

330 mm
113 mm
250 mm
Bordeaux

JOMA - The result of experience and innovation

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

Artkey & nyckelbrickor

ASS 52R-C04

ASS 52R-C03

ASS 52R-C05

ASS 52R-C07

VK4103A08

VK4103A04

VK4103A07

VK4103A09

ASS 52R-C02

ASS 52R-C06

VK4103A05

Keyway news #2 augusti 2020

VK4103A06
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vinnare
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Rätt svar Keyway
News NR 1-2020
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.

över
vatten
överfall

Sol
gud

B

R

O

A

en
gång
om året

pojke

Ö

E

älven

Å

N

prisvärda
fräsar

N

I

P

på
brutna
ben

G

FETT

trivas

ITU

M

primat
inte många

M

A
skäll

jätte
varm

BRUTEN

leverantören ”down
under”

K

A

K

dryck

nyhets
byrå

O

V

E

T

T
T

S

G

O

N

David
Karlsson

D

K

känna
till

V

E

P

O

N

arg som utropsett ..
ord!

A

H

inte
senare

R

vår transponder
expert

I

P

S

NÄSA

B

G

E

N

O

M

Polarhav

här
är vi!

E

S

K

I

L

S

T

U

N

A

krus,
krukor

I

S

T

E

R

O

rov
fågel

Olle
Larsson

RASANDE

mellan
fyra
ögon

T

U

låsleverantör
från
Eskilstuna

A

N

C

H

O

R

Tage
Roos

T

R

H

Huvudleverantören

N

fartygs
del

K

Ö

L

S

V

I

N

K

behöver
stödben

I

Alfa
Omega

A

O

buske

E

N

Sven
Roos

S

R

VÄXTER

djurpark

SER

S
före I

A

B

U

S

V

Bak
ingrediens

S

I

U

nervsjukdom

vinn

E

leverantör
från
Tyskland

S

crawlar

ÅK

Ö

vinnare

R

B
inte
inne

land i
vatten

H

A

vinnare
HÖR

Å

efter A

V
T
dravel
skära

A
B

R

U

N

N

O

våp

B

I

M

B

O

D

E

G

”vildkatt”

L

O

tupplur

O

Y

T

R

A

M

S

inte på fot
på
rät macka

S

I

M

M

ICKE!

E

J

kort
Örnsköldsvik

Ö
L

gata
hur sa?

V
A

P

U

vattenhål

TJA!

O

packade
tillbehör

hög tid!

L
C

E

K

R

sprit

L

via, förbi

K

E

pojknamn

visa
missnöje

KOMBINATIONSHÄNGLÅS
70IB/50HB80

brukar
firren
vara

R

utropsord!

Certego Linköping
Axlås Skärholmen
Gebros Sko
Billåsspecialisten
Låspunkten
Rikstvåan
Låssmeden Boden
Ragunda Bygg & Färg
Harry Persson
Göteborgs Lås & Nyckel

vinnare

nedsatt

nervsjukdom

Grattis till er som
vunnit!
Patrik Nilsson
Eva Lagerqvist
Cabriel Gallo
Zakarias		
Anton		
Birgit Andersson
Göran & Malka
Susanne Amrén
Kim Nilsson
Jimmy		

vinnare

K

O

N

O

N

T

mess

S

M

N

6:e
tonen

mör

Ö

M

A

L

L

M

O

A

nummer

N

R

R

smärta

V

Ä

G

I

K

narkotika
växt

A

nöt

S

A

G

kosing

Tina
2020

V

Z

S

Verktyg för låsproffs

Security Tech Germany

 Mässingshänglås med dubbelförreglad bygel av rostfritt stål.
 Helkapslat låshus och bygel som
skyddar mot smuts och vatten.

1130
Envägsbits

 Perfekt som lås till släpvagnslås,
2 nycklar/lås ingår.

Bits med hårdmetallstift för
envägsskruv med bred skalle, typ
ASSA.

 Levereras styckvis i box.

1133-0
Envägsbits
Bits med hårdmetallstift för
djupliggande envägsskruv

Art.nr:
70IB/50HB80

			

ABUS - Den goda känslan av säkerhet
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Fler verktyg från HUVAB hittar du
i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se

Nyckelringar

handemaljerade
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

RF-360
RF-360

60 mm hänglås helt i rostfritt, anpassade för marin- och annan
utomhusmiljö. Klass 3.
Levereras i blisterförpackning, 3 nycklar ingår.
Hitta fler BEMA lås på www.prodib.se

Flytande nyckelhållare
i kork

Klassiska nyckelhållare i kork med 24 mm stålring.
Levereras styckvis.
Art.nr:
1241
Rund boll
1242
Päron
1243
Rund platt
1246
Platt avlång
9915
Vinkork
9917
Champangnekork
EK1254 Eka

Öppet
hela
sommaren!

prodibab

Keyway news #2 augusti 2020
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- 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?
20
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Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger

Håller era nycklar måtten?
Den svenska marknadens tuffa toleranser på nycklar, ibland så små som någon hundradels
millimeter, gör det viktigt att er nyckelmaskin är korrekt kalibrerad. Värt att tänka på är att även
normal förslitning av fräsar och backar kan göra att en fräst nyckel befinner sig utanför toleranserna.
Med tiden kan detta även resultera i nycklar som inte fungerar i låsen.
För att ni ska kunna vara säkra på att de nycklar ni gör åt era kunder håller måtten så erbjuder vi på
Prodib tjänsten ”Nyckelmätning”.
Ett för er fördelaktigt alternativ jämfört med att ni ska köpa in egen mätfixtur som ni själva sedan
behöver underhålla och kalibrera.
För 588:- (exkl. moms) så mäter vi upp era nycklar i våra mätfixturer och hjälper till över telefon när
eventuella justeringar behöver göras på maskinen, samt loggar detta hos oss för framtida referens.
Det ni behöver göra för att få er nyckelmaskin korrekt kalibrerad är att fräsa nycklar enligt
instruktionerna nedan, fylla i era kontaktuppgifter på baksidan av det här dokumentet, klippa ut det
och skicka in nycklarna tillsammans med dokumentet till:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna
Märk försändelsen ”Nyckelmätning”.
Sedan kontaktar vi er när nycklarna är
uppmätta och hjälper er att göra eventuella
justeringar på maskinen.

INSTRUKTIONER




Fräs en OFG96754 på ett ASSA originalämne. (Täcker även kalibrering för Neptun)
Gör du ASSA d12? Fräs en D12-nyckel på koden AHQFVU.
Gör du ASSA dp eller Triton? Fräs valfritt ASSA Twin-ämne på kort 2880.
Delningar från grepp: 794512

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

Med vänlig hälsning,

Keyway news #3 november 2019
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Key-Hub
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

ID5AC150AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring. Kan skrivas på båda
sidor och öppnas utan att tas av från nyckelringen. Levereras i burk om 150 st
brickor i mixade färger.
Brick storlek

55 x 30 mm

Skrivyta

37 x 20 mm

Antal

150 st

Färg

Mixade

Karbinhake
Karbinhake i färgad aluminium med
låsfunktion.
Levereras styckvis eller på karta om
12 st karbinhakar i osorterade färger.
Art.nr: AVK7120

Nyckelsignal d12

760 HH, ASS52R i
ULTRALITE finns i
10 fina färger

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
22

Keyway news #2 augusti 2020

Nya produkter

NYHET

En ny medlem i Kombinationsserien 158.
Extra lång bygel som ger möjlighet att låsa två låspunkter som sitter avlägset
från varandra.
Art.nr: 158/50HB80C

-ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA- ULTRALITE
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis
Art.nr: VK4103-4820

Art.nr: ASS52RSKY

Art.nr: ASS52RBLUE

Art.nr: VK4103-F4920

Art.nr: VK4103-F4620

Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar
Snabbare fräsning
Snabbrelease av fräs
Användarvänlig
Graverar

 5.7” tydlig färgdisplay
 Integrerad fräshållare
 Topplåda för ordning & reda
 Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm
 2-års garanti

Bytbara backar

Integrerad fräshållare

Gravering

Snabbrelease av fräs

Keyway news #2 augusti 2020
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ANCHOR Hasp 950
En mycket kraftig hasp, testad och godkänd enligt EN 12320 grade 4 (CEN 4). Hela haspen är tillverkad i pulverlackat
härdat stål. Konstruerad med ledat överfall med dold skruvfastsättning. Monteringskitt med skruvar, muttrar, brickor och
borr ingår. Passar hänglås med bygel upp till Ø14 mm.
Levereras styckvis.
Artikel. nr
H950

Anchor hasp

Yttermått:

Bygeltjocklek:

Pris:

230 x 75 mm

12 mm

687 kr

-VELVETKEY-

- ASSA 760 HH, ASS52R
- TRIOVING, TR4
- Går att gravera
- Finns i 5 färger
- Säljs styckvis

24

veVelvet key gra
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rad i en FUTU

www.prodib.se
Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter

FUTURA PRO
Datastyrd maskin som styrs med det
inbyggda programmet vilket hanteras
på den smidiga 10" touchskärmen.
Liten och smidig maskin som fräser
och dekodar laserskurna
bilnycklar på kod, borrade nycklar
på kod och sågtandade cylindernycklar
på kod och kopia.

Keyway news #2 augusti 2020
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prodib omhängning
NORRSKYDD LYCKSELE
En tur till Lycksele och Norrskydd har vår säljare Jan
Fröjdman gjort. Han åkte dit för att hjälpa till att
hänga om och organisera i deras nya butikslokal. Ett
sortiment med butiksförpackade LockPro, Kevron
nyckelbrickor samt lite Abus produkter hade han med sig i bilen som snabbt fick
sin givna plats i butiken.
Vi tackar för förtroendet och önskar stor lycka till!
Jan Fröjdman
P.S Vill du också få inspiration och hjälp med din butik? Kontakta
din säljare eller ring oss på 016- 16 80 00

Ljusa fina lokaler till förfogande

Säljare Team Norr
jan.frojdman@prodib.se

Den färdiga tillbehörsväggen

Joakim Rönnholm är nöjd med resultatet

Nyckelband

flatvävd polyester i 12 färger

Nyckelband i flatvävd polyester, 20 mm bredd i fina enfärger. Platt säkerhetsknäppe,
roterbar krok, droppformad.
Finns i 12 färger:
Rosa, Röd, Ljusblå, Lila, Mörkgrön, Neongrön, Gul, Mörkblå,
Vit, Svart, Turkos och Orange.
26
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Ratch-It Key-Bak

Dyrkset
16 delar
HPC-NDPK

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

Nyckelmall
Profillmall för att lätt läsa av
vilken ASSA profil din nyckel
har.
Säljs styckvis

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

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

Dyrkset
11 delar
HPC-PIP13
Dyrknål
Enkelboll
HPC-BPX1
Dyrknål
Enkelhalvboll

HPC-BPX11
Vridare
Rak modell
HPC-STW3

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

Vridare
Vinklad modell

HPC-STW4
Alla dyrkar kräver licens

Du hittar fler dyrkar på
www.prodib.se
Keyway news #2 augusti 2020
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ABUS SÄKERHETSSYSTEM STARTKIT
Security Tech Germany

Saftey Redbox startkit innehållande 3 st röda, 3 st gula, 3 st gröna, 3 blå,
3 st orange och 3 st svarta 74/40 lås och 4 st H701 säkerhetsklammer.
Allt du behöver för att stänga ute stora maskiner eller apparater med
många accesspunkter när underhåll utförs av ett stort antal människor.

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ID5AC150AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring.
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från
nyckelringen.
Levereras i burk om 150 st brickor i mixade färger.

Brick storlek

55 x 30 mm

Skrivyta

37 x 20 mm

Antal

150 st

Färg

Mixade

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

Art:
2030-0

Levereras styckvis
Art.nr:
2030-0 För Osby och Miele
Hålmått: 23,5 x 18 mm
Art.nr:
2031-0 För Wascator
Hålmått: 19,5 x 18 mm
Art.nr:
2032 För hänglås
Hålmått: 6,5 mm
28
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Art:
2031-0

Art:
2032

FUTURA PRO
ENGRAVING

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.

Prodib AB
Box 34, 631 02 Eskilstuna Tel 016-16 80 00, Fax 016-14 55 90 www.prodib.se
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Idkorthållare
ID-kortshållare med hängklämma. Nedsänkta byglar för förenkling av montering
av olika tillbehör t.ex band med CK sportkrok. Med hjälp av tumgreppet kan kortet
hanteras enkelt med en hand. Kortformat
CR80. Levereras styckvis.
Art.nr:

11411-5154F

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

Art.nr:
8695413 Fönster och symmetriska gångjärn

Art.nr:
86954121 Fönster och innerdörrar

Art.nr:
86954122 Garageportar

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

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

Art.nr. KT1
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Prodib service
MARKER 2000
Marker 2000 är en fantastisk maskin, men över tid så finns det några saker du behöver kontrollera för att behålla samma goda
kvalitet på stämplingen som när maskinen var ny.

Stämplar högt och hårt
Byt spets!			
Art.nr: D912585ZR
Den håller mycket länge, men inte för evigt. På köpet får du ner ljudnivån.

Nyckeln vibrerar
Byt till lång underläggsplatta!
Art.nr: D412166XX
Den ger ett mycket bättre stöd för huvudet på ämnet när du stämplar.
Byt grepp! 				
Art.nr: D912589ZR
Greppet ska hålla nyckeln i profilen. Ligger den bara ovanpå så håller den inte
i ordentligt
Byt fjäder i greppet! 		
Art.nr D900556ZR
Blir greppet ”svampigt” så håller inte greppet nyckeln ordentligt.

Förebyggande åtgärd
Byt filter!				
Art.nr: D912130ZR
Om filtret är igensatt så får maskinen inte den kylning den behöver.

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

- Vi har de ämnen
du behöver!
Saturnus
Art.nr: 201A20
Ø 50 mm, kedja 450 mm

NYCKELJOJO med kedja
Nyckeljojo med kedja
i blank metall,
50 eller 42 mm Ø.
Levereras styckvis.
Art.nr: 203A20
Ø 42 mm, kedja 450 mm
Keyway news #2 augusti 2020
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Se hela sortimentet på www.prodib.se
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Keyway news #3 maj
2011 * FUTURA PRO ONE

PRODIB AB
VI JOBBAR BARA FRAMÅT MED VÅRA
PRODUKTER OCH SERVICE.
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.

www.prodib.se
			www.silca.biz

Se mer : 		

GINALEN

Keyway news #3 maj 2011
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prodib reportage

Det bortglömda kontoret
Nu är det avgjort vilken av landets arbetsplatser som var i störst
behov av en rejäl uppfräschning. Häng med till Isgrens Lås i
Trelleborg.
I höstas arrangerade Företagarna och IKEA tävlingen “Den
bortglömda arbetsplatsen”. Företagarnas medlemmar uppmanades
att skicka in bilder på arbetsmiljöer som behöver en rejäl
uppfräschning. Uppmaningen gav resultat – företagare från norr
till söder skickade in bilder på kontor och andra arbetsplatser som
hade sett sina glansdagar. Kontor där mattorna naggats i kanterna,
skrivborden fått ta emot några rejäla stötar och förvaringsskåpen
öppnas på egen risk.

Kontoret före - i behova av en hjälpande hand

En av bilderna visade ett kontor som tävlingsjuryn inte kunde
släppa blicken från – Isgrens Lås i Trelleborg. Isgrens är ett fint
familjeföretag som grundades 1893. Företaget drivs i dag av
den fjärde och femte generationen familjemedlemmar – Lotta,
Jimmy och Jenny Isgren. Verksamheten går alldeles utmärkt och
kundkretsen sträcker sig långt utanför kommungränsen. Men så var
det kontoret.
Kontoret efter uppfräschingen - inbjudande och välkomnande

– Vi har pratat länge om att vi måste fixa till det, men det har
inte blivit av, säger Jenny Isgren. Som vinnare i tävlingen Den
bortglömda arbetsplatsen fick Isgrens besök av Anna Andersson,
en av IKEA:s rutinerade företagsinredare, som träffade familjen och
gav förslag till ett nytt kontor. I priset ingick också kontorsmöbler,
textilier och tillbehör från IKEA.
- Kontoret har blivit mer välkomnande och socialt inbjudande. Vi
var först lite tveksamma till att sätta in två fåtöljer i rummet, men
de bidrar till att skapa en trevlig miljö och används mer än vad jag
trodde, konstaterar Jenny Isgren.
- Det som förvånar mig mest är de nya gardinernas ljuddämpande
effekt. Jag har alltid tänkt att gardiner har man bara vid fönstren,
men i vårt nya kontor har vi också textiler längs väggarna.
Gardinerna dämpar ljudet och ger en bättre arbetsmiljö, säger
Jenny.
Vi på Prodib vill passa på att gratulera till ett mycket fint kontor!
Här hittar du hela reportaget:

https://www.foretagarna.se/foretagaren/2020/mars/
kontoret
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Jenny & Lotta på Isgrens Lås trivs med det “nya” kontoret

prodib internt
Prodib Sverige & Corona
På Prodib vilar vi aldrig på hanen.
Nu i Coronatider har det vart betydligt lungnare än annars, vissa dagar 70% av normalt,
andra 50, eller rent av ner till 30%.
Då gäller det att ta fördel av all överbliven tid och inte sitta på rumpan och göra inget.
Vi har ett 100 punkts program framtaget av Benny vad vi skall göra innan permitteringar
ens kommer på tal.
Det är bilvård, släpvagnsvård, maskinvård, fastighetsvård och trädgårdsvård, något som
leder frammåt och gör oss bättre på lång sikt.
En del saker kanske känns onödigt och nördigt i vanliga fall, men just nu fint att få gjort.

Golvet på serviceavdelningen har fått sig ett lyft

Vi som jobbar här är tacksamma att Prodib är långsiktigt och sparar när det är bra tider, så
det finns resurser när det är sämre, vi känner oss trygga, och det kan du som kund också
göra med oss som leverantör.

Men vi får hoppas läget stabilliseras och blir normalt
snart.

Även Prodibs släpkärra som vi använder på mässor osv har fått lite ny färg och
polering - blev som nytt!
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ITALIENSK PRECISION

Back för Europacylinder

Back för ovalcylinder

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.

Back för rundacylinder

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

Back för hänglås

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

Back för nycklar

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

Back för plastskyltar/brickor

Back för skyltar

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, självlåsande 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

50 mm

8 mm

60 mm

Anchor Kl.2 Oval 60 mm bygel

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

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.
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
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NEW! Prodib NYA ÄMNEN

AB111

STY1RP
TRK13EP

AB111R
AB105R

MH1

TRK6EP

AX13RDP

DM123-2

TRI10R

TRI7R

HN5R

AMG3R
LYF2T

6BDA5
5YA18P
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5FS1P

KW18RDP

HON65RTE

HON81FP

ABUS ROCK KLASS 2

SNOWMAN

Security Tech Germany

Abus Rock 83/45 serie 2 hänglås som är anpassat för de flesta snowmancylindrarna på marknaden, std
bygel eller hög bygel. Certificerat i SBSC klass 2. Bygel av specialstål, ytbehandlat med NANO teknik.
Automatisk- eller tvingande låsning med hjälp av Z-bar.
Levereras styckvis eller i kartong om 6 st.
Art.Nr: 83/45S-2								
Art.Nr: 83/45S-HB50

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Verktyg för låsproffs
1341-0
Multiverktyg
Universalverktyg för
att testa funktionerna i
låskistan innan montering

1345-0
Omläggningsdon
Verktyg som används vid
läggning av Abloyhänglås
Keywaynews
news#2#1augusti
mats 2019
Keyway
2020
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www.prodib.se

Security Tech Germany

Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter

ABUS ROCK KLASS 2
SNOWMAN
 Abus Rock 83/45
serie 2 hänglås, som är
anpassat för de flesta
snowmancylindrarna på
marknaden.

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

 Certificerat i SBSC
klass 2.
 Bygel av specialstål,
ytbehandlat med NANO
teknik.

Vi har
de
ämnen
du
er!
behöv

 Automatisk- eller
tvingande låsning med
hjälp av Z-bar.
 Levereras styckvis
eller i kartong om 6 st.

Art.nr:
83/45S-2
40
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ABUS - Den goda känslan av säkerhet

transponder information
Nyheter för bilnyckeltillverkning
RW4 Plus och Fast copy Plus har fått ett nytt tillbehör, den nya U-Snoop, och i serien Smart
Remote finns också ett nytillskott i form av CIRFH12.
U-Snoop – förenklar och utökar

Den nya U-Snoop är avsedd för bilar med ID49, något vi tidigare inte
kunnat klona bilnycklar av.
Idag tar vi för givet att ID46 och ID48 klonas med Snoop, respektive
M-snoop, vilket är jättebra, för det är många bilar som arbetar med
dessa båda system. Men det fanns en innan de båda första snooparna
gjorde entré, och idag är det nästan svårt att förstå hur vi kunde klara
oss utan dem.
U-snoop gör än så länge endast Hondas variant på ID49m, men många
franska bilar är idag utrustade med liknande system, så vi väntar med
spänning på vad framtiden har att erbjuda.
En annan fördel med U-snoop är att den kan ersätta de båda tidigare
Snooparna om man vill, då den klarar både ID46 och ID48 också.

Smart Remote programmer

Vi har fått en ny medlem i familjen av fjärrkontroller i serien Smart Remote.
Den nya CIRFH12

Det är CIRFH12 som i
grunden är avsedd för ett
av Fiats system. Nu kanske någon reagerar på att
CIRFH12 passar till olika
andra bilar också, som t
ex Peugeot och Ford. Jo,
det är riktigt, och detta
är en vanlig företeelse i
bilvärlden.
Man samarbetar ofta om
system, så därför är t ex
Renault Master, Nissan Interstar och Opel Movano
egentligen samma bil.
CIRFH12 levereras inklusive transponder, den
finns i lager på Prodib.

Några av de bilar som CIRFH12 passar till .
Keyway news #2 augusti 2020
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transponder information
Covid19 – Hur påverkar det vårt arbete med bilnycklar?

Ja, om vi bortser från de stora frågorna, de tråkiga påfrestningarna på människors hälsa och ekonomiska
frågor på nationell nivå, så ser det ut så här:
Prodib har öppet som vanligt, och vår support finns alltjämt här för att hjälpa dig om du behöver teknisk
vägledning.
Vårt lager på Prodib är välfyllt och vi levererar som vanligt.
Det är med andra ord inte så stor förändring för dig just nu när det gäller ärenden med Prodib.

Ny SW-version 04.09.094 för RW4 Plus samt Fastcopy Plus

Den nya versionen av mjukvaran kan laddas ned till PLUS-maskinerna enbart, alltså inte till RW4 eller Fastcopy.
Om din maskin är utrustad med M-box och den har tillgång till Internet så har du säkert redan för en tid
sedan fått frågan via din maskins display om du vill uppdatera.
Följ instruktionen som på en RW4 Plus egentligen bara ber dig att trycka på ”Wr”, och sedan sköter maskinen uppdateringen själv.
Det enda som är viktigt att tänka på är inte stänga av maskinen eller avbryta mitt i uppdateringen.

Uppdatering kommer automatiskt via M-box

Låt maskinen uppdateras klart, avbryt inte
uppdateringen.

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

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!
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Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

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

Nyckelring
Gedigen nyckelring i matt eller
blank metall. Utformad som en
bokstav.
Levereras styckvis med 25 mm
stålring och 30 mm kedja.

Security Tech Germany

ABUS CYLINDER
701
 ABUS oval cylinder i 1,
2, eller 3-pack. Levereras
styckvis i blisterförpackning,
originalnycklar medföljer.
Extra nyckelämne till cylindern:
ABUS original: A70761
Silca: ASS52R
Art:
46226-9
1-pack
inkl. 3 st
nycklar

Art:
46229-0
2-pack
inkl. 5 st
nycklar

Art:
46233-7
3-pack
inkl. 5 st
nycklar

t,
äljs tom
Stället s
r
odukte
utan pr

Material
Färg		
Bredd		
Höjd		
Djup		
Antal krok

Metall
Grå
39 cm
ca 191 cm
90 cm (inkl. krok)
Ingår ej

www.prodib.se
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Tina Johansson

Order/Lagerchef
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käring
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vid
beröring

färglös

Aktiebolag

sagoväsen

Högsta
Domstolen

Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02
Eskilstuna
eller mail prodib@prodib.se

yt
mått
Företag:
Namn:

runt
konstverk

AGA

Verktyg för låsproffs

T-HANDTAG
Extraktor
verktyg
HPC-EZ3

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

T-HANDTAG

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

T-HANDTAG

Extraktor
verktyg
HPC-EZ1

Fler AGA produkter
hittar du på www.prodib.se

Bits med hårdmetallstift för
envägsskruv med bred skalle

Extraktor
verktyg
HPC-EZ5
Extraktor
set
HPC-ES2000

1130.1
ENVÄGSBITS
Bits med hårdmetallstift för
envägsskruv med smal skalle

Extraktor
set
HPC-BKES
Extraktor
set
HPC-EZ6

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

1130
Envägsbits

Reservnålar
till HPC-EZ6
HPC-EZ7D

1133-0
Envägsbits
Bits med hårdmetallstift för djupliggande envägsskruv

Fler verktyg från HUVAB hittar du
i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se

prodib uppmärksammar

2020 9
S
U
H
-1
T
ÖPPE GA COVID
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Ä
T
S
IN
Under rådande omständigheter har vi beslutat att
ställa in årets Öppet Hus 2020.
Vi återkommer med nytt datum för Öppet Hus när läget
ändrat sig och det inte längre är risk för smitta.
Ta hand om er!

Vi vill passa på att gratulera Janne Alkehed på Låssmeden i
Norrköping som i somras fyllde 65 år! I hela 49 år har Janne varit i
branschen!
Ett STORT grattis från alla oss på Prodib!
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prodib omhängning
GERTS LÅS & LARM SOLLENTUNA
Vår säljare Jan Fröjdman har varit i Sollentuna hos Ronnie på Gerts Lås & Larm och hjälpt till att organisera bland
butikens varor. Ett sortiment med butiksförpackade tillbehör och Abus
hänglås fick också följa med från Eskilstuna!
Vi tackar för förtroendet och önskar lycka till!
P.S Vill du också få inspiration och
hjälp med din butik? Kontakta din
säljare eller ring oss på
016- 16 80 00

Jan Fröjdman
Säljare Team Norr
jan.frojdman@prodib.se

Ronnie framför den färdiga tillbehörsväggen och Abusväggen

Före omhängningen

Påfyllt på krokarna

Före omhängningen

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

AUDI1
VOLVO2

FIESTA1

OPEL1

Keyway news #2 augusti 2020
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Nyckelkappe EVVA
Nyckelmarkeringar för att färgmärka
EVVA EPS nycklar.

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

ANCHOR Hasp 901 & 903
Mycket kraftig, svensktillverkat, beslag godkänt i Klass 3. Skyddar hänglåsbygeln 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.

-ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA- ULTRALITE
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis
Art.nr: VK4103-F4320

Art.nr: ASS52RLILA
Art.nr: ASS52RROSA

Art.nr: VK4103-F5120

t,
äljs tom
Stället s
dukter
utan pro
Material
Färg
Bredd
Tjocklek
Höjd
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Metall
Grå
300 mm
300 mm
334 mm

Art.nr: VK4103-F4120

7

Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

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.

www.prodib.se
Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter

REKORD d12
Halvautomatisk nyckelmaskin i proffsklassen 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.

ABUS ROCK KLASS 1
SUBMARINER

Art.nr:
83WP-IB53

Security Tech Germany

 Totalt väderskyddat lås-

hus och cylinderöppning 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

ABUS - Den goda känslan av säkerhet
Fler verktyg från C.I FALL hittar
du i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se

CENTRUMBORR
Centrumborr i högsta kvalitet
Finns i tio olika storlekar

Art nr: 450.32
Stämjärn 32 mm

Bilnyckelhållare
JAGUAR1

JAGUAR3

JAGUAR2

KOMBINATIONSLÅS
145/40

Security Tech Germany

 40 mm kombinations hänglås i
massiv aluminium från ABUS.
 Inställningsbar personlig kod.
 Finns i flera olika färger, blå,
gul, grön, lila, orange, röd, svart,
silver & titan
 Levereras styckvis i
blisterförpackning eller i kartong
om 6 st lås.
Art.nr: 145/40

ABUS - Den goda känslan av säkerhet
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prodib omhängning

LÅS & NYCKLAR NORRKÖPING
Vår säljare Jan Fröjdman har varit i Norrköping och hjälpt till att organisera bland
butikens varor. Med sig hade han även ett
butikssortiment med Lock Pro och ABUS
hänglås, så nu finns det mycket att välja
på för Lås & Nycklars kunder!
Vi tackar för förtroendet och önskar lycka
till!
P.S Vill du också få inspiration och hjälp med din butik?
Kontakta din säljare eller ring oss på 016- 16 80 00
Erik framför en välfylld vägg med lås och tillbehör

Jan Fröjdman
Säljare Team Norr
jan.frojdman@prodib.se

Före uppfräschningen

All varor på sin plats, snyggt och överskådligt

Varför ska du välja Prodib som leverantör av transponder?
Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknadsnyckel 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!
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Alla nyckeltillbehör hittar du på www.prodib.se

Art.nr: VK4103-F5120

Art.nr: VK4103-F4120

Art.nr: VK4103-F4320

Nyckelbrickor

Art.nr: VK4103-4520

Art.nr: VK4103-F5020

Art.nr: VK4103-F4620

Art.nr: VK4103-4820

Art.nr: VK4103-F4220

Art.nr: VK4103-F4420

Art.nr: VK4103-F4920

Art.nr: VK4103-F4020

Art.nr: VK4103-4720

Nyckelskåp
Kraftigt nyckelskåp i metall med handtag på ovansidan.
Färdigborrade hål, skruvar medföljer samt nyckelbrickor
i olika färger.
Levereras styckvis, 2 nycklar ingår.
Art.nr:

KBS-30
KBS-40
KBS-60
KBS-70
KBS-100

282 x 195 x 60 mm
325 x 215 x 60 mm
325 x 215 x 90 mm
370 x 250 x 60 mm
370 x 250 x 90 mm

Keyway news #2 augusti 2020
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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 interessert 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.

Team Prodib AS

Torodd Folkøy

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

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

Kerim Saidi

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

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

Tel: 915 16 569
E-post: borre.larsen@prodib.no

Philip Høyer

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

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.

PRODIB AS

Tronstadveien 4 · 1820 SPYDEBERG
90 95 66 66 · post@prodib.no
www.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.

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

prodibas

Åpne hele sommeren!

prodibas
Heltäckande Butikslösningar från Prodib AB
							

NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELBRICKOR

Art.nr:
PRO0227
Art.nr:
PRO0221

Art.nr:
PRO0222

Art.nr:
PRO0223

Art.nr:
PRO0224

Art.nr:
PRO0225

Art.nr:
PRO0226

										

Se hela sortimentet på www.prodib.no

Väktarring

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

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

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

Art nr: 24802
54 Keyway news #2 augusti 2020
JOMA - The result of experience and innovation

prodibas

Certego i Drammen behöver inte skämmas för sin utsikt!

Certego Drammen
Certego i Drammen beslutade sig för att köpa en Protech M159 för både cylindernycklar och
toppfrästa nycklar och tog då höjd för framtiden i och med att de bara ska göra cylindernycklar nu, men vem vet vad som hägrar i
horisonten?
Sen kom Corona.
Maskinen levererades till Drammen och vi inväntade besked om huruvida vi fick ta oss in i landet eller inte, och tidigt i Juni var det
ok för svenskar med ärenden i tjänsten att komma in i Norge.

Sagt och gjort hade vi bokat ett
datum för installation och utbildning
och Jonas och Mårten ger oss av mot
vårt grannland i väster.
Väl vid gränsen blir vi stoppade av en
vänlig norsk tulltjänsteman som bara
ville kolla att vi skulle göra ett jobb
och att vi inte hade laddat bilen full
med snus, sen fick vi åka vidare.
Att ställa maskinen på plats och
koppla in den var inga problem, då
Lars Petter hade gjort ett gediget
arbete med förberedelserna, det
tackar vi för!
Som vanligt är det lite bråkande med
datorer och nätverk, men även där
fanns kompetens i huset i form av
Jörgen, det tackar vi också för!
Nu börjar det roliga! Mårten tillsammans med Lars och Ingerlise och deras nya tillskott
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Efter första dagens utförda arbete
åkte vi tillbaka till hotellet och valde
att inte göra stan, dels på grund av
att vi inte är så intresserade av diverse
flanerande i affärer, och dels på grund
av att vi läst dagarna innan vi åkte att
3 av 4 norrmän gott tyckte att svenskarna kunde hålla sig hemma.

Bäst då att inte provocera den skandinaviska gemenskapen genom att
hålla sig i hotellets restaurang med en
bit mat och kanske en öl.
Dagen efter var det dags för utbildning för Lars och Ingerlise, som fort
snappade upp vad som behövde göras, vilka knappar som ska tryckas på
och hur man håller ordning på vilka
nycklar som ska göras.
Jonas visar hur maskinen fungerar

Allt detta är enkelt gjort i Protechs mjukvara som visar tydligt vad som ska göras.
Under hela installationen och utbildningen var det en väldig fart på personalen som märkte nycklar, fräste nycklar, sorterade nycklar, vilket nu i Protech kommer att göras automatiserat.
Certego i Drammen hade mycket att göra, så maskinen kommer att
vara en bra avlastning för avdelningen som kan lägga tid på allt annat

Lars och Ingerlise verkar mycket nöjda med den nya medarbetaren!

som krävs för att få ut ordern genom dörren.
Efter förmiddagens utbildning var allt sagt och gjort, och vi
åkte hemåt igen.

Vi tackar Certego Drammen för att vi fick leverera en
Protech, och för att allt stod i ordning, och vi tackar Norge
för att vi blev insläppta!
Supert, takker!
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Jonas Eklund

Mårten Lindberg

Servicetekniker
jonas.eklund@prodib.se

Servicechef
marten.lindberg@prodib.se
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JERNIA HOLTET OSLO
Her er en bilde av en fornøyd kunde
som har kjøpt Futura.
Jernia Holtet i Oslo ved innehaver
Morten Lyseggen.
Børre vår duktiga och kunniga säljare
hjälpte till på plats med upplärning.
Vi gratulerer og ønsker lykke til!

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!
SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

Silca-markedet

TrioVing nøkler 7-12 serie

6TR1-7

6TR1-8

6TR1-9

6TR1-10

6TR1-11

6TR1-12
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Lås & Nøkkelservice kjøper Futura Edge
Lås & Nøkkelservice holder til i Kristiansand, og leverer
alt av lås på Sørlandet.
Firmaet startet opp i 2016, men har historie helt tilbake
til 1848, som en del av låsavdelingen til Oluf Lohne
Jernvare.
Når daglig leder
Christian Berge Haugen hadde behov for
ny kodemaskin, ble
valget selvfølgelig en
Silca maskin.

En glad kund!

Vi gratulerer med
kjøpet av Futura
Edge!

Inbjudande entré hos
Lås & Nøkkelservice

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
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Ingeborg Beslag & Låssystemer
På Ingeborg Beslag & Låssystemer sökte
man ett tillbehörssortiment som skulle vara
lite enhetligt.
Sortimentet skulle vara brett men inte ta för
stor plats och det skulle innehålla varor som
säljer via spontanköp.
Valet föll på Prodibs sortimen Lock Pro.
Lock Pro sortimentet är stort, vill man ha ett
kompakt sortimang finns olika typer av ställ
lösningar, på Ingeborg gick man för en sådan lösning med 50 toppsäljande produkter.

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AS
							

NYCKELTILLBEHÖR

Art.nr:
PRO0227
Art.nr:
PRO0221

Art.nr:
PRO0222

Art.nr:
PRO0223

Art.nr:
PRO0224

Art.nr:
PRO0225

Art.nr:
PRO0226

m

Art.nr:
PRO0126
50 mm

m

m

Ø 16 m

Ø 25 m

Ø 35 m

Art.nr:
PRO0118

Art.nr:
PRO0120

Art.nr:
PRO0124
m
Ø 38 m
Art.nr:
PRO0125

Ø 14 m

Ø 20 m

Art.nr:
PRO0122
m
Ø 30 m

Art.nr:
PRO0119

Art.nr:
PRO0121

Art.nr:
PRO0123

m

Art.nr:
PRO0280

m

Ø 12 m

m

Art.nr:
PRO0281

Art.nr:
PRO0282

Art.nr:
PRO0283

Art.nr:
PRO0284

Art.nr:
PRO0285

Art.nr:
PRO0286
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PRODIB AS
På PRODIB AS i Spydeberg har
det varit full fart hela sommaren,
massor av leveranser till en stor
mängd kunder, så här har det sett
ut på leveranstorget dom flesta
dagar.
Det är verkligt kul att listan av
kunder som strömmar till oss
ökar och ökar och vi får väldigt
mycket skryt om våra snabba och
kompletta leveranser.
På dom 8000 produkterna vi
lagerför så ligger leveransgraden
på 99+% ( vi mäter varje dag)

Nyckelhållare
i metall i 6 färger

Handemaljerade nyckelhållare i metall. Tuffa cowboyboots med fina detaljer och
klara färger.
Levereras styckvis med
24 mm stålring.
Art.nr: CB-B101
Grön/Grön

Art.nr: CB-B103
Grön/Beige
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Art.nr: CB-B102
Röd/Brun

Art.nr: CB-B104
Röd/Orange
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Art.nr: CB-B105
Blå/Blå

Art.nr: CB-B106
Röd/Lila
Du hittar fler intressanta produkter i vår web shop!
www.prodib.no
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- 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 Prodib AB i Eskilstuna Sverige, vilket
ger snabb leverans. Tillhållare, artkeys och ultraliteämnen tillverkas
i Italien och tar lite längre tid att producera.

- Vad kan jag beställa?
* TRIOVING, TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 & TR8
* Öppnare

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

* TRIOVING 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
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PRODIB AS
Prodib AS fortsätter framåt, det blev ju ett litet hack i skivan med Corona och
allt det ledde till, men vi har fortsatt att utveckla bedriften, nu hade vi ju gott
om tid till det.
Det blev en ny lokal i tillägg till den vi hade från förr och så blev det ett
höglager med pallställ och en truck för lagring av större gods och större
partier med varor.
Pallställen är 5 meter höga så det fick bli till att ta ”lilla” hengarn,
ursprungligen byggd för att husera en Dragster bil har den ett skåp som är 7
meter långt, hydralisk höj och sänkbar för enkel i och urlastning.
Torodd och Kerim klättrar och hänger upp pallbalkar som vana
bergsklättrare kunde man tro.
Nu har vi fått upp lite gods men inte helt kommit i ordning, vi väntar på
att få pallkragar som Per på Prodib AB i Sverige håller på att måla och göra
snygga åt oss.
Det blir bra det här.

Det ”lilla”släpet rymmer
mycket lagerinredning
från Sverige. Fredrik från
Prodib Sverige hjälper till att
lasta av.

Kerim och Torodd bygger pallager för glatta
livet till långt in på kvällen! Det gäller att inte
vara höjdrädd...
Nedan lite bilder från lagret efter ett tag i bruk.
Det fylls snabbt på med skrymmande gods och
förbrukningsmaterial som går åt i den dagliga
driften. Från Prodib Sverige kommer det gods
minst 3 gånger i veckan, oftast varje dag.
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PRODIB AS får finbesök
Odd Harald Danielsson Administrerande Direktör på Låscentergruppen
besökte Prodib AS i Spydeberg.
Han kom i sin läckra Shelby Mustang, en väldigt potent bil.
Vi på Prodib är ju många “petrolheads” så vi uppskattade valet av fordon.
Det blev ett trevligt och givande besök.
Vad kanske inte alla vet om Odd Harald är att han är en fantastisk trollkarl.

Sånn kan det også sies :)

Coronaservice

I Coronatider gör vi maskinservice utomhus när det krävs. Finns det ett problem,
finns det alltid en lösning. Det var Philip Høyer stod för denna kreativa lösning.

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AS
							

NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELBRICKOR

Art.nr:
PRO0227
Art.nr:
PRO0221

Art.nr:
PRO0222

Art.nr:
PRO0223

Art.nr:
PRO0224

Art.nr:
PRO0225

Art.nr:
PRO0226

										

Se hela sortimentet på www.prodib.no

Adressetikett

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

B

Sverige
Porto betalt
PORT PAYÈ

Vinnare väljer

- men det visste du väl redan...

