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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
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Hej här kommer KEYWAY NEWS nr 134
I det här numret har vi BIG NEWS, dom
helt nya UNOCODE maskinerna i F-serien.
Detta är ingen uppdatering eller facelift
på dom äldre modellerna utan en helt ny
serie med allt nytt från chassie och framåt.
Den största maskinnyheten vi presenterat
på 20 år!!!

ABUS ROCK till kampanjpris
Vi har köpt in ett jätteparti av ABUS ROCK
lås av både klass 2,3 och 4 och erbjuder dig
dessa till kampanjpris.
Prodib personal
Efter 20 år hos oss har Krister beslutat sig
för att gå vidare, inte kul tycker jag men så
är livet.
Kan bara tacka honom för alla år hos oss,
han har gjort ett kanonjobb.

Ta en titt i tidningen, kolla filmerna på
youtube, ring oss och få en demo.

MÅRTEN, är inte bara vår skickliga
servicechef, han är också en skicklig
mekaniker och bilbyggare.
Det skall vara stor V-8a med mycket kraft.
I det här numret uppmärksammar vi hans
fina CUDA 71.

ALFA / GEGE
Vi presenterar en serie med nya nycklar för
dessa

NYA ÄMNEN
I det här numret presenterar vi en massa nya
ämnen på sid 38-39

KUNDKÖP
Vi har många nya kundköp,
investeringsviljan har varit helt OK även
under pandemin, kriser går ju över så för
den som tänker lite längre så finns det
ingen annledning att stoppa upp.

FJÄRRKONTROLLER
På sid 42 berättar MATTIAS vår egen
”transponder expert” om fjärrkontroller

BETA TOOLS
Sedan något år marknadsför vi BETA
TOOLs en riktigt bra serie av Italienska
proffsverktyg som används i princip av
varenda bilverkstad i sydeuropa och
många tävlingsstall inom motorsport, bla
FERRARI F-1.
Köp några verktyg och prova, jag lovar
att du kommer att bli nöjd, vi har själva
använt BETA TOOL i vår verkstad i mer än
20 år.
SILCA använder BETA TOOLs i sin fabrik
och det var på så sätt vi kom i kontakt med
dom.
Blir du nöjd så kanske du vill sälja dessa
i din butik. För det ändamålet har vi SB
packat dom också så det är enkelt att sälja
och exponera, på sidan 19 så ser du hur
man gjort på Lås och Säkerhetsteknik i
Bollnäs.
På det sätter hjälper du fastighetsskötare
och servicepersoner som ofta besöker dig
med ytterligare en grej, annars skall dom
åka någon annanstans för att köpa, ett
extra besvär.

ORDNING I BUTIK
Ibland blir man hemmablind, det blir vi alla
och då är det bra med någon utomstående
som hjälper till , både med idé och praktiskt
arbete.
En snygg attraktiv och välfylld butik säljer
mer, det finns det forskning på.
På sid 47 ser du en av de senaste, bland
många gjorda butiker, där vår duktiga
säljare JAN har hjälpt till att planera och
genomföra.
Blev väldigt bra tycker vi!
Vill du har vår hjälp att fixa till din butik, ring
någon av våra säljare eller säljchef MATS 016168000, vänta inte ring nu!
PROTECH
Vi har levererat ytterligare en Silca PROTECH
till Norge, bildreportage finner du i den
Norska sektionen, och vi har ytterligare
order som väntar på att bli levererade.
Du får ha det så bra tills vi ses eller hörs igen
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Prodib kundköp

DIREKTEN JORDBRO
Då den gamla nyckelmaskinen gjort sitt hos Aresh i Jordbro,
som är en ny kund till Prodib, blev det akutleverans av vår
säljare Andreas. Valet föll på en begagnad Bravo W-Max från
vårt begagnat torg.
Vi önskar lycka till, och gratulerar till en bra affär!
På vår hemsida hittar du våra begagnade nyckelmaskiner
www.prodib.se

Aresh med sin nya nyckelmaskin

DALBO KLACKBAR VÄXJÖ
Dalbo Klackbar investerar i kvalitet med
tidsbesparing.
Wajih har redan en imponerande Silca
maskinpark och kompletterande nu med
senaste inköpet av en begagnad Optika.
Gör man mycket nycklar så lägger man även mycket tid på att
leta efter nycklar.
Optika är den perfekt hjälpredan i djungeln av alla nycklar som
finns där ute.

Vi på Prodib tackar för
förtroendet att få leverera
ytterligare en Silcamaskin.
Den 13:de i ordningen!

Wajih klappar om sin nya nyckelletarmaskin
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Prodib kundköp

KARL HEDIN AB SVEG
Martin och hans kollegor i Sveg har
åter tagit upp nyckeltillverkningen
igen, efter att dom köpt RMAs
maskiner då dom lade ner sin
verksamhet.
Vår serviceman Jonas hjälpte
dom igång med installation och
utbildning av Unocode 199 med
tillhörande dator och Silca Key
Program, Bravo Super, Tech 2 och en
Easy.
Lycka till i framtiden, och
välkommen tillbaka önskar vi på
Prodib!

Martin har fått en hel maskinpark

KALMAR LÅSSERVICE
Det snabba alternativet:
Ordern färdigställd fredag,
leverans måndag!
Ibland klaffar allt och Jonas,
vår serviceman åkte ner till
Kalmar och installerade och
levererade en Unocode PRO
med tillhörande d12 back.

Jonas, Adam och Calle är nöjda med den snabba leveransen

Vi kan bara gratulerar till en bra affär, och önskar lycka till!
Keyway news #1 mars 2021

5

Prodib kundköp
GUSTAVSBERGS
KEMTVÄTT & SKRÄDDERI
Gustavsbergs Kemtvätt & Skrädderi investerar och
utökar maskinparken.
Då den gamla trotjänaren till maskin började bli
sliten och trött i lederna så valde Dany att investera i
Silcas Delta Multicopy.
Den gör verkligen skäl för sitt namn, då den kopierar
många olika typer av nycklar som ibland uppfattas
som svåra.

Dany är glad åt sin nya nyckelmaskin

Nu kommer det att gå fint framöver. Ett bra tillskott till ett företag med en
redan bra maskinpark.
Vi på Prodib önskar ett stort lycka till och grattis till valet av maskin!

LÅSPUNKTEN SUNDBYBERG
Låspunkten i Sundbyberg har köpt
in en Smart Pro till sin maskinpark.
Bilnyckelprogrammering är en viktig
del i Låspunktens verksamhet, och
Smart Pro kommer att användas
flitigt.
Det var vår duktige
transponderexpert Mattias som var på
plats för installation och genomgång
av teknik och program, och innan den
lilla röda VW Caddyn var färdigpackad
för hemfärd så försvann Zacke ut till
garaget för första uppdraget med den
nya Smart Pro’n.
Lycka till önskar vi på Prodib!
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Felix och Zacke med deras nya Smart Pro

Prodib kundköp

CYKEL & NYCKEL
OXELÖSUND
En begagnad Matrix EVO bor
numera hos Cykel & Nyckel i
Oxelösund. Prodibs duktige säljare
Gustav fick äran att leverera och
installera deras nyckelmaskin.
Hatten av för ett bra köp!
På vår hemsida hittar du våra begagnade
nyckelmaskiner
www.prodib.se

Killarna på Cykel och Nyckelservice är glada åt sin nya medarbetare

BYGGNADSSNICKERIER BOLIST
KROKOM
Nya Silca-nyckeltillverkare i Krokom!
En sprillans ny Red Rekord d12 med
tillhörande nyckeltavla med topp 100,
Artkeys och LockPro har levererats till
gänget i Krokom. Lite Abus lås slank
också ner i lådan till Bolist.
Det var vår duktige säljare Micke som
levererade och hjälpte gänget igång

Ett glatt gäng framför sin nya nyckeltavla

Vi tackar för förtroendet och hälsar er hjärtligt välkomna till Prodib!

Keyway news #1 mars 2021
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PROTECH

 Protech är en semi-industriell nyckelmaskin som
fräser, graverar och sorterar.
 Maskinen behöver bara startas så körs den utan
operatör. Om så önskas kan maskinen enkelt övervakas via en smartphone.
 Protech jobbar med med både Assas ASM och
Cadware. Detta medför att hela flödet från låssystem
till färdiga nycklar sker helt digitalt.
 Alltså blir det inga manuella inmatningar och
därför tas risken för sådana fel bort.
 Varje maskin är unik och byggs helt efter varje
köpares önskemål om vilka nycklar man vill tillverka.

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

Art.nr: ASS52RSKY
Art.nr: ASS52RLILA
Art.nr: ASS52RORA

Art.nr: ASS52RBLUE
Art.nr: ASS52RGUL

Art.nr: VK4103-F4620

Art.nr: VK4103-F4220

Art.nr: ASS52RROSA

Art.nr: VK4103-F5120

Key-Bak med spinnerfunktion
Kvalitéts key-bak från USA med 1200 mm kevlarvire. Spinnerfunktion
samt har en låsning som hindrar viren att åka ut vid användning av
många nycklar. Kraftigt clipsfäste.
Ø 78 x 58 mm
Levereras styckvis i blisterpack.
Artikelnr:

0S48-803
0S48-813 med läderögla för bälte

Keyway news #1 mars 2021
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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

Andreas Eklånge
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.

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 #1 mars 2021

I utkanten av Eskilstuna ligger Prodib AB.
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Prodib kundköp

CERTEGO LUND
Vår serviceman Fredrik packade bilen och drog
söderut, till Lund för att leverera och installera en
Marker gravyrmaskin hos Certego. Ingmarie tog emot
besöket och efter en smidig installation av maskinen
och utbildning i hur maskin och medföljande program
fungerade så började hon snabbt göra
egna Markermallar.
Nu har de en väl fungerande
nyckelmärkningslösning som smidigt
samverkar med Silcaprogram och andra
relaterade program som Key Design och
ASM.
Ett stort tack för förtroendet säger vi på
Prodib!
Ingmarie klappar om sin nya Marker

ÖVIKS LÅSTEKNIK
ÖRNSKÖLDSVIK
En ny “nyckelletare” har hittat
sitt hem hos Annica och hennes
medarbetare i Örnsköldsvik.
Det var vår duktige säljare för
norrdistriktet som levererade och
installerade den nya maskinen.
Så nu ska letandet efter rätt nyckel
gå lekande lätt!
Hatten av för ett bra köp, önskar vi
i Eskilstuna!

Annica Sjödin kommer spara mycket tid med den nya nyckelletaren

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!
12
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Prodib kundköp
STIGEMYR & KARLSSON
ANDERSTORP
Linus Stigemyr på Stigemyr & Karlsson utökar
maskinparken med en Optika Light. Leverans och
installation gjordes av vår duktige säljare Krister.
Då nycklarna blir fler och
förfrågningarna ökar, så är Optika
en god hjälp på vägen att hitta rätt
i djungeln av vanliga och ovanliga
nycklar. Snabbt och enkelt.
Vi på Prodib önskar stort lycka till i
låsverkstan.

Linus utökar med en Optika Light

LÅS & SÄKERHETSSPECIALISTEN
ÖREBRO
Roger och hans medarbetare i Örebro har investerat
i en ny nyckelmaskin från Silca, en Omnia Max.
Leverans och installation stod säljare för distriktet,
Gustav för.
Så nu kan tillhållarnycklar av alla de slag
fräsas hos Lås & Säk. i
Örebro.
Tack och lycka till, önskar alla vi på Prodib!

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

		

Roger med den nya medarbetaren

-ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA-

Art.nr: ASS52RBLUE

Art.nr: ASS52RRED

Art.nr: ASS52RSIL

Art.nr: ASS52RSVA

Keyway news #1 mars 2021

Art.nr: VK4103-F4020

Art.nr: ASS52RSKY

Art.nr: VK4103-F5020

Art.nr: VK4103-F4420
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Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
Roliga citat från barn
– Ingen vet varför kärlek händer, men jag har hört att det har något att göra med hur du luktar… Det är
därför som parfymer och deodoranter är så populära. Didrik, 9 år
– Om det tar lika lång tid att bli kär som att lära sig att stava vill jag inte vara med.
Det tar alldeles för lång tid. Ester, 7 år
– Jag blir aldrig trött på farmor, men det blir farfar. Milo, 6 år
– Min mamma är så himla fin, för hon har så långa bröst. Bjarne 6, år
– Jämställdhet betyder att mamman och pappan producerar barnen tillsammans.
Förr i tiden var det bara mamman som födde upp barnet, medan pappan surfade på
mobilen. Majken, 7 år
– Ett pensionärshem är en sorts kennel för gamla människor. Familjerna kan lämna de
gamla där om de ska åka på semester eller om de vill vara i fred. Fast de behöver inte ha koppel på sig.
Torsten, 8 år
– Jag tycker om att slå min syster. Inte medvetslös, bara så att hon förstår allvaret. Liam, 7 år
– När jag slåss med min lillebror får jag inte slå tillbaka. Det gör jag inte heller. Jag biter istället. Hugo, 7 år
– Min mormor är inte så gammal som hon ser ut och det ska hon vara glad för. Ida, 6 år
– Det hänger inte alltid på hur du ser ut. Se på mig. Jag är stilig som bara den, och jag har inte hittat någon
att gifta mig med än. Edvin, 7 år
– Om det är din mamma kan du kyssa henne när som helst. Men om det är någon annan måste du fråga
först. Charlie, 6 år
– Om jag var statsminister skulle jag bestämma bra saker. Men jag vet inte vad som är bra direkt, så lite får
man väl gissa. Vincent, 6 år
– Bönder blir lyckliga så fort de känner lukten av skit. Igor, 5 år
– Några män har hår på ryggen. Speciellt förbrytare och badvakter. Stina, 6 år
– Alla djur kom till jorden före människan. Djuren levde i lugn och ro helt till
människorna kom och gjorde vägar, hotell, hus och kondomer. Lars, 10 år
– Äldreomsorg är att dela sina sorger med de äldre. Anton, 7 år
– Ålderdomen är något som kommer krypande nästan utan att man märker det.
Det börjar i ansiktet och fortsätter vidare nedåt. Oskar, 8 år

14
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Minimejsel med vinylbeklätt handtag
Art.nr: 1257LP1.2
Minispår
SxD mått: 0,2 x 1,2 mm
L mått: 60 mm
Vikt: 12 gr
Art.nr: 1257LP1.5
Minispår
SxD mått: 0,25 x 1,5 mm
L mått: 60 mm
Vikt: 12 gr
Art.nr: 1257LP2.0
Minispår
SxD mått: 0,4 x 2 mm
L mått: 60 mm
Vikt: 13 gr
Art.nr: 1257PH0
Minimejsel
PH mått: 0
L mått: 60 mm
Vikt: 14 gr
Art.nr: 1257PH00
Minimejsel
PH mått: 00
L mått: 60 mm
Vikt: 17 gr
Art.nr: 1257PH1
Minimejsel
PH mått: 1
L mått: 60 mm
Vikt: 23 gr
Art.nr: 1257TX5
Minimtorx
TX mått: 5
L mått: 60 mm
Vikt: 13 gr
Art.nr: 1257TX6
Minimtorx
TX mått: 6
L mått: 60 mm
Vikt: 13 gr
Art.nr: 1257TX7
Minimtorx
TX mått: 7
L mått: 60 mm
Vikt: 14 gr
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ITALIAN PREMIUM BRAND FROM
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Nya produkter

NYHET

Vajer med integrerat kominationslås. Har ”soft touch”
överdrag som skyddar lacken på din cykel, moped eller
motorcykel. Perfekt till att låsa fast hjälmar, väskor eller
annat du är rädd om.
Art.nr: 205/200-BLA

NYHET

Dörröga för ytterdörrar till hus och lägenheter, lätt att se igenom.
Vidvinkeloptik på 180°, för dörrtjocklekar på 35-53 mm.
Levereras styckvis i blisterförpackning.
Art.nr: 1200S/C - Dörröga krom
1200G/C - Dörröga mässing
2200C -Förlängare

NYHET

Yoyo med 22 mm nyckelring för ID-kort eller tags.
Med snabbkoppling och 80 cm nylonlina. Levereras
styckvis i säljande förpackning. LockPro by Mark&Russel.
Art.nr: PRO0299 - Röd
PRO0300 - Blå

16
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KLASS 3 - OVAL
83/60O-2

83/60O60-2

Klass 3 hänglås som är
anpassat för de flesta
ovalcylindrarna på
marknaden. Låshus och
bygel av specialstål,
ytbehandlat med den
nya NANO tekniken för
bättre korrisionskydd.
Kartong om 6 st lås.

Klass 3 hänglås som är
anpassat för de flesta ovalcylindrarna på
marknaden. Låshus och
bygel av specialstål,
ytbehandlat med den nya
NANO tekniken för bättre
korrosionskydd. Extra hög
bygel, 60 mm. Levereras
styckvis eller i kartong om
3 st lås.

KLASS 4 - OVAL

S
KAMPANJPRI

83/80O-2

83/80O80-2

Klass 4 hänglås anpassat för de flesta ovalcylindrarna på marknaden. Låshus och
bygel av specialstål,
ytbehandlat med den
nya NANO tekniken för
bättre korrisionskydd.
Kartong om 3 st lås.

Klass 4 hänglås anpassat
för de flesta ovalcylindrarna på marknaden. Låshus
och bygel av specialstål,
ytbehandlat med den nya
NANO teknik för bättre
korrosionskydd. Extra hög
bygel, 80 mm. Levereras
styckvis eller i kartong om
3 st lås.

Yojo
Yoyo med 22 mm
nyckelring för IDkort eller tags. Med
snabbkoppling och
80 cm nylonlina.
Finns i 8 fina
färger, levereras
styckvis.
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Rätt svar Keyway
News NR 2-2020

födslohus

Tack för alla svar till korsordet!
Här kommer den rätta lösningen,
ny chans får ni på sidan 44 i detta
nummer.

Grattis till er som
vunnit!
Cabriel Gallo		
Gebros Sko
Zakarias			Billåsspecialisten
Caisa-Stina Heribertsson Certego katrineholm
Patrik Nilsson		
Certego Linköping
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Verktyg för låsproffs

1345-0
Omläggningsdon
Verktyg som används vid läggning av Abloyhänglås
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Issa och Micke ger tummen upp!

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

prodib uppmärksammar

Många hantverkare använder en
hel del verktyg.
På Bollnäs Lås & Säkerhet tog
man fasta på denna möjlighet till
mersälj till sina kunder och satte
upp en vägg med de mest gångbara verktygen från oss på Prodib.
BETA TOOL är ett Italienskt kvalitetsfabrikat och ett väldigt stort
märke ute i världen, speciellt inom
motorsport och bilverkstäder,
många F-1 stall, bla Ferrari använder deras verktyg.
Vill du också sälja mer till dina
kunder och höja ditt kunderbjudande, prata med någon av våra
säljare.
Verktygen finns både i löspack
om du skall använda dom själv i
din verksamhet och i SB pack om
du vill sälja dom i din butik.

Du hittar BETA verktygen i vår
webshop: www.prodib.se

Snyggt och prydligt, var sak på sin plats

Nyckelgömma

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

Keyway news #1 mars 2021
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prodib reportage
NYLUNDS LÅS & LARM

Ellen Lunneborg berättar om sitt
besök på Prodib
Mitt besök hos Prodib började med en rundvandring där jag fick se
hur alla på Prodib jobbar, hur lagret ser ut, hur man har strukturerat upp
allt och alla utställningsdelar som fanns runt om i den stora lokalen.
Det var två rätt stolta grabbar som visade upp allt från personal till
produkthantering. Från hur en vara blir till, till att den sedan skickas
ut till kund. Alla system visade sig vara väl genomtänkta med olika
packstationer etc. Jag fick genomgå en hel drös olika små utbildningar
inom nyckelmaskiner, hur man gör bilnycklar och massor med andra
lärorika utbildningar.
För mig, som kommer med noll erfarenhet och ingen bakgrund med
kunskap om detta, var det väldigt mycket att ta in och hålla koll på
samtidigt. Eftersom jag var den enda där så las all fokus på att jag skulle
lära mig och förstå, vilket var väldigt bra. Jag fick samtidigt prova och
använda de olika maskinerna och på det sättet lär i alla fall jag mig hur
saker fungerar snabbare!
Efter alla utbildningar så fick jag genomföra ett slags prov där jag fick
testa av om jag kunde göra det som dom lärt mig på egen hand. Dom
testade av bland annat om jag kunde göra nycklar på olika maskiner,
göra en bilnyckel till en specifik bil, söka upp olika varor på Prodibs
hemsida och leta upp olika nyckelämnen.

Ellen Lunneborg i utställningen på Prodib

Vissa saker hade jag lärt mig mer än andra men i
det stora hela gick det bra.

Mattias visar PUCK KEYSAFE för Ellen

Fredrik på service visar Silca Key Program

Bilnycklar är ett kapitel för sig, först den teoretiska biten...

Ska jag summera mina dagar hos Prodib så har det
varit väldigt lärorikt för mig och jag har insett att det
finns mycket mer att lära än jag trodde från början.
Det har varit långa och intensiva dagar som kan vara
en nackdel då det blir så otroligt mycket information
att ta in när man kommer som helt okunnig, som jag
gjorde.
Detta även när all fokus är på mig och man
verkligen vill göra allt rätt så märks det som man gör
fel så mycket mer, men
det var oavsett alltid
någon som såg det som
var bra och försökte
förklara på andra sätt.
Det har varit otroligt
nyttigt och jag tar
med mig så mycket ny
kunskap därifrån som
jag har nytta av i mitt
arbete nu.
Jag hoppas jag
någon gång får komma
tillbaka och lära mig
ännu mer!
Mvh
Ellen Lunneborg,
Nylunds Lås & Larm AB

... sedan den praktiska biten
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Fräsning av nyckel i full gång

prodib reportage

PRODIB BESÖKER
VADSBOLÅS
Vår utsände transpondertekniker
Mattias Widén har farit på en liten
Vadsbolås-turné.
Första stopp var hos Gunilla,
Annelie, Peter och Per i Mariestad.
Optikan installerades utan dator, för
man ville ha den närmare kunden
istället för att ha den inne i själva
maskinrummet där maskindatorn
står. Inom kort ska man dessutom
flytta till nya lokaler, och då kommer
Optikan att få en plats som kanske
blir närmare maskindatorn.
Vi hade trevligt under visningen
av maskinen, stämningen var
uppsluppen, och de fyra lyssnade
uppmärksamt på tips och råd.
När vi kände att vi var klara med
genomgången och hade tagit några
bilder var det dags att åka vidare.

Gunilla, Annelie och Peter sätter Optikan på prov i Mariestad, med utmärkt resultat

…Vadsbolås i Falköping, där Sissi och Robin kom med på bild när vi porträtterade
deras nya Optika. Sissi passade på att be att få en liten genomgång av
Silcaprogrammet, för hon menade att programmet kan så mycket mer än hon hunnit
upptäcka själv. Det skulle visa sig att hon minsann visst hade stora kunskaper om SKP,
för vid den ena efter den andra smarta finessen som jag visade, så utbrast hon ”…ja,
den här funktionen är bra, den brukar jag använda!”
Därefter styrde den lilla röda Prodib-bilen tillbaks hemåt igen med skåpet tomt på
maskiner. Lycka till med de nya Optika-maskinerna på Vadsbolås, önskar vi på Prodib.

I Skövde har Sebastian ordning på sina
bilnyckelordrar som ligger på bänen

Kursen ställdes in på Skövde, där
Sebastian och Jocke finns i butiken.
Sebastian har gott handlag med
bilnycklar och har efterlyst en liten
genomgång av teknik och produkter.
Vi samtalade om lite allt möjligt
som har med transponderteknik att
göra, och konstaterade att butiken
har en bra grund i form av Fastcopy
Plus och M-box. För Sebastian
rekommenderade jag en U-Snoop för
ID49, som även kan ersätta de båda
andra Snooparna, samt Smart Remote
Programmer, för att kunna börja
erbjuda fjärrkontroller till sina kunders
bilar. Vi hade ett bra möte, och sedan
bar det av vidare mot…

Pär testar att läsa av nycklar med deras nya maskin.

Robin och Sissi poserar med Optikan som levererats i
Falköping

Smart Remote, allroundfjärrkontroll till många olika
bilmodeller

Vid en nödvändig kaffepaus med Joakim hittar jag en
provpåse med Kevron från Prodib

U-Snoop för ID49 kan
även ersätta de gamla
Snooparna för ID46 och
ID48

Mattias Widén

Keyway news
#3 november 2019
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

UNOCODE
F Series

F900
Copy by code
Decoding & copy by original
Engraving
Feeding & sorting
22
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The Silca Unocode F Series Range

F800

F600

F400

OPTIONAL

OPTIONAL
Keyway news #1 mars 2021
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Presenterar

F 900

Lås oss få presentera Silcas Unocode F Serien! Denna exklusiva Unocode F900 är en allt-i-ett-lösning när det gäller att
koda och kopiera nycklar med stil! Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stängning och öppning av back och skyddshuv,10” touchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

Magasin

Back med utbytbara fästen
24

Utmatning till FIFO station

Större fräs

Automatstängande back

Graveringsstation ombord,
kan gravera både uppe och
nere

Kamera för identifiering av
nyckel och delning

Stor display med nytt
gränssnitt

Presenterar

F 800

Samma lösning som sin storebror F900, men utan kameran för identifikation av nyckel och delning. Automatisk stängning och öppning av back och skyddshuv, 10” touchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

Magasin

Back med utbytbara fästen

Utmatning till FIFO station

Större fräs

Automatstängande back

Graveringsstation ombord,
kan gravera både uppe och
nere

Renare, säkrare och
bekvämare arbetsyta

Stor display med nytt
gränssnitt

25

Presenterar

F 600

På Unocode F600 hittar du automatisk fräsning på kod/kopia, märkning på båda sidor av greppet.
Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stängning och öppning av skyddshuv, 10” touchskärm.

Större och bekvämare
arbetsyta

Större spånkopp för en renare
arbetsyta

Självstängande kåpa för en
säkrare arbetsyta

Användarvänlig programvara
som fungerar stand-alone

4-sidig back med ergonomiskt
grepp
26 Keyway news #1 mars 2021

Graveringsstation ombord,
kan gravera både uppe och
nere

Kamera för identifiering av
nyckel och delning

Stor display med nytt
gränssnitt

Presenterar

F 400

Automatisk fräsning på kod/kopia. Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll. Automatisk stängning och öppning av skyddshuv, 10” touchskärm.

Större och bekvämare
arbetsyta

Större spånkopp för en renare
arbetsyta

Självstängande kåpa för en
säkrare arbetsyta

Användarvänlig programvara
som fungerar stand-alone

4-sidig back med ergonomiskt
grepp

Ny struktur för att absorbera
vibrationer och ljud

Kamera för identifiering av
nyckel och delning

Stor display med nytt
gränssnitt
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Silver
SEVEN

ITALIENSK PRECISION

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.

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?

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

t,
äljs tom
Stället s
r
odukte
utan pr

Material
Färg		
Bredd		
Tjocklek
Höjd		

Metall
Grå
300 mm
300 mm
334 mm

Prodib personal
Krister slutar hos oss
Efter närmare 20 år som säljare på Prodib, har Krister
valt att lämna oss och börja på Anchor.
Vi önskar honom lycka till i framtiden, och tackar för
de år vi fick ha honom i vårt team här på Prodib AB.
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ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

Artkey & nyckelbrickor

VK4103A08

VK4103A04

VK4103A07

VK4103A09

VK4103A05

VK4103A06

ASS 52R-M03

ASS 52R-M0´2

ASS 52R-R02

Visa att du
tillverkar nycklar
- Silca dekaler

P0XL
60 x 12 cm

P0XLM
60 x 12 cm

P0XT, 40 x 25 cm
P0XQ, 18 x 25 cm

P0XLP
43 x 12 cm

30
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P0XN
60 x 12 cm
P0XR, Ø 30 cm

P0XS, Ø 30 cm

P0XU, 15 x 21 cm P0XV, 15 x 21 cm

Prodib service
SERVICEAVDELNINGEN TIPSAR
Uppdaterad PC
Många gånger när vi hjälper kunder med deras Silca-program så har vi sett att det väldigt ofta ligger
Windows-uppdateringar som väntar på att installeras.
Detta kan ställa till det för många program, därför är det viktigt att ha de senaste Microsoft-uppdateringarna installerade.
Microsofts uppdateringar innehåller funktionsuppdateringar, säkerhetsuppdateringar m.m.
Om ni inte vet hur man gör detta så kontakta er IT-leverantör.
Idag är det bara Windows 10 som det kommer uppdateringar till så om ni har en PC med Windows 7 eller
äldre så finns idag ingen support eller uppdateringar till denna.
Denna information står på Microsoft egen sida:
“När Windows 7 släpptes den 22 oktober 2009 uppgav Microsoft att Windows 7 skulle få produktsupport
i 10 år. Den här 10-årsperioden är nu slut och Microsoft tillhandahåller inte längre support för Windows 7.
Det gör att vi i stället kan satsa på nya tekniker och support av senare teknik så att vi kan fortsätta leverera
nyskapande upplevelser. Den sista supportdagen för Windows 7 var 14 januari 2020. Det går inte längre
att få teknisk hjälp och programvaruuppdateringar från Windows Update som skyddar datorn. Microsoft
rekommenderar starkt att du uppgraderar till Windows 10 för att undvika att du hamnar i en situation där
du behöver service eller support, men inte längre kan få det.”

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

RF-030
RF-030
30 mm hänglås i rostfritt, anpassade för marin- och annan utomhusmiljö.
Levereras i blisterförpackning om 2 st lås i likalåsning, 3 nycklar ingår.
Hitta fler BEMA lås på www.prodib.se
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PROTECH PLUS

TRIAX PRO

*
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ORIG

UNOCODE 199 * UNOCODE 299 * UNOCODE PRO
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FUTURA
PRO
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
Vår duktiga tekniska chef MÅRTEN är inte bara bra på att serva och reparera nyckelmaskiner, han är en bra och noggrann bilbyggare med preferens för amerikanska muskelbilar.
I augusti fanns ett reportage i tidningen GASOLINE om hans häftiga CUDA -71.
Titta, läs och njut..

en tid när alla amerikanska bilar ska sänkas och sedan sänkas ännu mer väljer Mårten Lindberg från Eskilstuna att gå
sin egen väg. Han höjer. Därmed blir konsertflaggan som
nästan alltid vajade i publikhavet under 90-talets svenska
musikfestivaler en vägvisare: ”Höj eller stäng av” stod det på
den.
Färgen svider gott på hornhinnorna likt en ilsken pepperoni
Det är en mäktig syn när Mårten mullrar in på parkei svalget. Även öronen får sitt tack vare de tre tum tjocka
ringsplatsen i Västerås med sin Sassy Grass green-färgade
avgaspiporna.
Plymouth, en hög bil som äter fartgupp till frukost.
Bilen, 1971 års Barracuda med 318 från fabrik, är konverterad till en `Cuda med 440. Med 1970 års AAR-huv.
- Den var redan ´Cuda-konverterad när jag köpte den 2015.
Jag visste dock att det redan fanns en del saker att fixa även om
bilen inte var en katastrof. Dessutom såg den ändå inte riktigt
ut som jag ville ha ´Cudan, berättar Mårten.
Några av de saker han började med att åtgärda var
bakaxeln och just motorn, då i version nummer ett med
originaltoppar, och originalturbin. Samtidigt fick bilen nya
fälgar, däck, headers och ett nytt avgassystem.
Billboard-dekalen, den var blanksvart. Det utseendet
ville Mårten inte ha. Han ryckte av klibban och tog hjälp av
vännen Timo för att sätta dit en mattsvart istället. Den nya
billboarden monterades förra vintern.

34
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- Det är en stor dekal att få dit rätt, om jag säger så.
Och Timo Martikainen jobbar till vardags med sådant på firman
FVO Screen & Textil.
I samband med nya dekalen fick bilen också den nya
AAR-huven och AAR-vingen.

Åter till motorn. Den V8:a som satt i bilen när Mårten köpte
den var i dåligt skick. Han lyckades dock få tag i ett 440-block från
1971 som i rask takt fylldes med godis som smidda six pack-kolvar
och smidd vevaxel. Därefter fick 440:n Edelbrock RPM-toppar och
-insug och Holley 750 med vakuumstyrda sekundärspjäll. Samt en
MSD-tändning med pro billet-fördelare.
-Man bor ju på landet va. Det är väl bra med med någon form av
soppaekonomi. Det blev alltså ingen dubbelpumpare...
Kamaxeln, den är alldeles för snäll. Anledningen till det var att den
en gång i tiden installerades med mildare originaltoppar och en
standardturbin. Nu är topparna bytta, och mellan motor och låda
sitter det en ATI Streetmaster som har en stall speed på ca 2 500
varv per minut. Ingen herrejösses-konverter, men tillräckligt för att
den alldeles för snälla six pack-kammen ska komma på skam.
- Resten av drivlinan består av en 727-låda och en 3/4-bakaxel. I
den senare sitter en lamelldiff och en utväxling på 3.90:1.

Med grillens hungriga gap i centrum
har bilen en del gemensamt med
en hungrig rovfisk.
Keyway news #1 mars 2021
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prodib reportage

Återstår att se hur länge denna motor blir kvar. Mårten gillar V8:or där det är
lätt att byta tändstift...

Föredömlig höjd, och ändå syns knappt avgassystemet. Snyggt jobbat!

Men varför är han så förtjust i höga muskelbilar, företrädelsevis
´Cudor, den gode Mårten? Well, det hela tog sin början i Kungsör
1980.
- Jag gick i lågstadiet, och promenerade förbi en brunmetallic
´Cuda med vit cab varje dag till och från skolan. Feta bildäck, hissad
därbak. Ja, där och då blev det min drömbil och har sedan varit det
under de senaste fyrtio åren. Jag var väl varit skadad sedan barnsben.
Det samma gäller åsynen av Rene Hersland gula ´Cuda från 1971.
Den med original-Hemi, som sedan fick en 440 med kompressor.
Hade väl även dubbla predatorer, vill jag minnas.
AAR-huven sitter som en sportskeps på Plymouthen. Det är
jag och Mårten överens om. Anledningen till dess existens kan
sammanfattas i några enkla meningar.
- Jag har alltid tyckt om att gå min egen väg. Andra sätter dit ett
shaker scoop och är nöjda med det. Folk är så rädda att göra något.

Att testa. Jag vill inte åka i en ful bil bara för att spara några kronor.
Jag gillar att mixa mellan årsmodellerna. Hade till exempel en 1970
års Challenger tidigare, och då använde jag 70:ans `Cuda AAR-dekaler.
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FJ16. Det är den färgkod som heter Sassy Grass Green på
begripliska. Den ingår i Chrysler färgsvit ”High Impact Paint Colors”
tillsammans med Citron Yella, Panther Pink, Plum Crazy och andra
festliga namn. En numera tämligen välkänd och omskriven marknadsförningsstrategi.
Mindre känt är att de riktigt roliga namnen inte överlevde hela
vägen från Chryslers första brainstorming till återförsäljarnas
färgkartor. Trist nog. Det hade varit riktigt trevligt att vila ögonen
på en Challenger eller `Cuda i Catch Me Copper, Unforeseeable
Fuchsia, Statutory Grape, Gang Green, Hi-Ho Silver, Well-Red, Cost
od Living Rose, Frank Lloyd White eller pungsparken Fisher Body
Rust. Fniss!

prodib reportage

FAKTA


Lacken är inte perfekt, och det är en av de saker som Mårten gärna vill fixa.
”Ja, jag är väl inte riktigt framme ännu. Jag vill ha en Dana 60, mer för att det
är fränt än för att att jag behöver den, och super stock-fjädrar. Även större hjul
vill jag ha. Ja bredare alltså. Inte lågprofil med stora fälgar. Sådana är jag
allergisk mot. Bilens höjd ska kvarstå, jag är inte ute efter något pro
street-stuk”, säger Mårten.



Mål med bilen i övrigt? En gatbil som kanske, kanske får smaka
Bracket-racing någon gång. ”Ja, landracing finns ju. Det kan vara kul att
brumma lite någon gång. Sedan vore det fränt att kasta på en
Roots-kompressor. Eller byta till en mer servicevänlig motor när det kommer
till tändstiften”

 Ventilkåporna? Jodu, de är tämligen unika. Eller ja, det finns ett par till.

De sitter på Peter Karlssons svarta Challenger som medverkade i #07/2020
av Gasoline. Det är Peter som gjutit dom. ”Det har hänt att folk kommit fram
och frågat mig var i USA jag köpt dom. Då säger jag att det har jag inte gjort,
för de är lokaltillverkade” , ler Mårten.

 Mårten Lindberg vill rikta ett stort tack till Sören Ström, Uffe Edwardson,
Kari Martikainen, Bosse Johansson och Peter Bergermark.

Keyway news #1 mars 2021
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NEW! Prodib NYA ÄMNEN

WE12
LC12

TRI11R

AAB1

AMG3R

GD10

AB105R

CC1R

LN1

AB58AP

SR4
KA35
WK92
AT83

PT4R
TRM3

SAR3
WJ1R

SQ5
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TRK10

TE8XFA

Prodib NYA ÄMNEN

MT2RP

MT2P

NEW!

A465Z/50

DWO5RTE
HU133RATE

SZ22TE

VA150S19

NSN14FTE

KIA7TE

GT15RDTE
LDRRS11

VA150S21

VAC102ARS1

HU66R17
HU66S20

HU200S22
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transponder information
RW4 Plus och Fastcopy Plus – Nya meddelanden i displayen
Några har ringt till mig om att det verkar som att kopieringen av transpondern till den nya nyckeln har misslyckats.
Ett meddelande säger ”Error vid programmering E1” eller liknande.
Detta meddelande är oftast inte så allvarligt som det ser ut.
”E1”, ”E2” etc är en kod som ger mig och Silca ett meddelande om hur programmeringen genomförts, och det är bra information
för oss för att kunna utveckla programmen och produkterna.
För dig som utfört kopieringen kan man lätt få uppfattningen att programmeringen misslyckats, men så är oftast inte fallet.
Gör så här:
Om du skulle råka få ett ”Error-meddelande” när du är klar med programmeringen av den nya nyckeln, gå ut till bilen och prova att
starta den med den nya nyckeln först. Om bilen startar så har den nya transpondern fått all den information den ska ha, och allt är
i sin ordning.

Vid uppdatering av RW4 Plus och Fastcopy Plus med M-Box
Förr eller senare kommer du som har M-Box att få ett meddelande i RW4:ans /Fastcopyns display om att det finns en uppdatering
till maskinen.
Följ instruktionen som på en RW4 Plus egentligen bara ber dig att trycka på ”Wr”, och sedan sköter
Mattias Widén
maskinen uppdateringen själv.
Transponderexpert
Det är viktigt att tänka på att inte stänga av maskinen eller avbryta mitt i uppdateringen.
mattias.widen@prodib.se

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 100-pack, mixade eller enfärgade.

Verktyg för låsproffs

1171-00
Nyckelmall
1173
Nyckelmall

Mall för avläsning av delningar på ASSA
TWIN och ASSA COMBI nycklar

Mall för avläsning av delningar på ASSA
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Fler verktyg från HUVAB hittar du i PRODIBS webbshop: www.prodib.se
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Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

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.
Material
Färg
Bredd
Antal
Tjocklek
Höjd

Metall
Grå
210 mm
st
300 mm
365 mm

VÄDERSKYDDADE HÄNGLÅS
 Mässingshänglås med
dubbelförreglad 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

Security Tech Germany

 Totalt väderskyddat låshus 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.

Art.nr:
83WP-IB53
Keyway news #1 mars 2021
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transponder information
Fjärrkontroller till bilar
En trevlig nyhet inom transponder är att vi sedan en tid ser intåget av fjärrkontroller
bland våra produkter.
Det har länge varit en önskan hos oss alla att kunna göra fjärrkontroller, och nu är vi ju
faktiskt där.
Vad är det som varit så svårt att få till då, kan man ju undra?
-Jo, man kan säga att fjärrkontrollen byter kod för varje knapptryckning enligt ett förutbestämt mönster, och bilen har fått ”kod-nyckeln” till detta mönster, så den vet vilken
nästa kod kan förväntas vara.

Fjärrkontroller kan inte kopieras

Detta gör att om vi skulle läsa av fjärrkontrollens signal när vi trycker på en knapp på
Några av fjärrkontrollerna i Silcas serie
den, och sedan låta en annan fjärrkontroll sända samma signal igen till bilen, så kommer inte
bilen att låsa upp. Bilen förväntar sig ju en ny, helt annan signal. (Möjligen skulle det fungera en gång, men inte mer.)
Så hur fungerar det då egentligen med fjärrkontroller?

Man måste ge bilen en ny, unik, fjärrkontroll

Lösningen är att man helt enkelt ger bilen en ny fjärrkontroll, med en egen kod-nyckel, och sedan
måste man ge bilen kodnyckeln till denna nya fjärrkontroll också. Vi kallar det för att ”programmera in” en fjärrkontroll i bilen. Det är alltså inte frågan om att kopiera en fjärrkontroll, på det vis vi
gör med transpondrar, utan man ger bilen en ny unik fjärrkontroll. Det finns två sätt att programmera in en fjärrkontroll i bilen.

Manuell programmering

Smart Remote

Vissa bilar har utrustats med en manuell programmeringsmetod, vilket innebär att en ny fjärrkontroll kan programmeras in i bilen genom en procedur. Exakt hur proceduren ser ut skiljer mellan olika bilfabrikat och bilmodeller, men den brukar bl a ofta innehålla att man vrider på/av tändningen enligt ett särskilt mönster, kanske i kombination att
man ska öppna förardörren eller liknande, och slutligen trycker man på en knapp på fjärrkontrollen, så blir den inprogrammerad i
bilen.

Elektronisk programmering

Andra bilar kan ha en elektronisk programmering som enda alternativ för inprogrammering av nya fjärrkontroller. Då använder man sig av diagnosinstrument Smart Pro
eller MVP Pro, och programmering av fjärrkontroll är ofta enklare och snabbare än
programmering av t ex transpondern.

Smart Remote Programmer

Smart Programmer

Med Smart Remote Programmer ges vi möjligheten att använda en ”universal-fjärrkontroll”, som vi med hjälp av en programmeringsplatta (Smart Remote Programmer) kan göra om till en särskild fjärrkontroll bland många olika märken. Det kallas att man
ger Smart Remote–fjärrkontrollen en ”Preset”. Denna preset formar fjärrkontrollen elektroniskt och ger den en kodnyckel som
passar för t ex en Honda Accord. Vi kan t o m göra om fjärrkontrollen igen till att passa en VW Passat. Eller en Ford Focus.
Vissa system är så olika att det inte är möjligt att ha en enda universalfjärrkontroll till precis alla bilar på marknaden, så Silca har
idag 7 modeller av Smart Remote. Man använder ett program i PC eller en APP för din Smart Phone för att
söka reda på den bil man vill göra en fjärrkontroll till, och sedan placerar man en Smart Remote på
programmeringsplattan, och trycker på Preset, och det är då den nya fjärrkontrollen får sin programvara
som passar till just den utvalda bilmodellen. Det är inte avancerat alls, faktiskt!

Nya serien fjärrkontroller från Silca

För dig med Smart Pro eller MVP finns det en ny serie med nycklar som Silca samlat i ”Prox & Slot remote car keys”.
Dessa nycklar är utformade som originalnycklarna och innehåller
”originaltransponder”, dvs de är inte till för kloning med RW4 Plus
eller Fastcopy Plus, utan de är uteslutande till för programmering
med Smart Pro eller MVP. Den här serien ökar kraftigt utbudet på
nycklar att programmera, och är ett välkommet tillskott i Silcas
sortiment för oss som programmerar bilnycklar med Smart Pro.
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Katalog fjärrkontroller

Mattias Widén
Keyway news #1
#3 mars
november
2021 2018

Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

Servicechefen informerar om Prodibs fräsar
NIPPON TOOLS
Bra fräsar till ett riktigt bra pris. De här fräsarna har
vi noggrant testat och provat ut här på Prodib´s
serviceavdelning. De här fräsarna kan vi med gott
samvete rekommendera till dig som vill ha ett billigare alternativ, men som ändå håller bra prestanda.
Bästa ”billiga” fräsen på marknaden!

Bra
SWISS PLUS
Med de här fräsarna som också är noggrant utprovad
av oss, tar vi ytterligare ett par kliv upp på kvalitetsstegen.
Här har vi riktigt bra fräsar i mellanregistret.
De passar dig som är noggrann med din maskin och
vill kosta på den lite mer än fräsarna i lägsta segmentet.

B ätt re
SILCA ORIGINAL
Absolut bästa fräsarna på marknaden som inte kan
mätas med några andra!
Vi har sett att andra aktörer använt ordet ”original”
men det är en bluff. De enda originalfräsarna som
finns kommer från oss.
Vill du satsa på det absolut bästa och lång hållbarhet, så ska du välja Silca original.

B äs t
- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!
Keyway news #3 november 2019
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SILCA YOUR GLOBAL
PARTNER IN LOCKSMITHING

KEYWAY KORSORD 1-2021
Årets första korsord!
Lös och skicka in ditt svar och vinn fina
priser!
Tips: fota sidan och mailja in till oss, så
slipper du förstöra tidningen!
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Tina Johansson
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Order/Lagerchef
Keyway news #3 maj
2011
tina.johansson@prodib.se

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

Företag:
Namn:

Nycklar,
nycklar, nycklar...
Hur ska man kunna
hitta rätt?

En OPTIKA från SILCA
hjälper dig!

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

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!

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

prodib uppmärksammar
Man blir glad
Det kom ett mail till vår service avdelning som
gjorde mig verkligt glad.
Benny

Prodib i morgondimma

Från: Jesper Brons [mailto:jesper.brons@dormakaba.com]
Skickat: den 29 september 2020 13:50
Till: Fredrik Söder <fredrik.soder@prodib.se>
Ämne: Five star rating

Blir ju tårögd över er snabba service!
På återseende! :)
Med vänliga hälsningar / Best Regards
dormakaba Sverige AB
Jesper Bröns
Production Manager I Operations
www.dormakaba.com

Saturnus HASPLÅS i blisterförpackning
Hasplås med cylinder för t ex kylskåp mm.
Levereras styckvis i
blisterförpackning.
2 st nycklar ingår.

Art.nr: 2625 - 2,5 tum

Art.nr: 2630 - 3 tum

Art.nr: 2640 - 4 tum

Art.nr: 2645 - 4,5 tum

Se hela sortimentet på www.prodib.se
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Material
Färg
Bredd
Tjocklek
Höjd

Nyckelhållare
Tuff liten biljardboll för dina nycklar.
Levereras styckvis i blandade färger och nummer, eller
på karta om 12 st. Nyckelring på 22 mm.
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Art.nr: AVK404001

Metall
Grå
150 mm
110 mm
332 mm

7

Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3634
Ett litet bordsställ med 6 krokar som passar
även den minsta butiken för att exponera till
exempel nyckelbrickor. Levereras med en tålig
toppskylt i hårdplast, men utan produkter.

prodib omhängning
LÅSSERVICE
ÖSTHAMMAR
När flytten till nya lokaler gick av stapeln hos Låsservice, fick vår
säljare Janne hjälpa till att organisera upp på deras väggar.
Ett ABUS sortiment och Lock-Pro butiksförpackade nyckeltillbehör
pryder nu väggarna hos Anders och Sören och de övriga medarbetarna i Östhammar.
Vi tackar för förtroendet och gratulerar till nya lokaler!

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

Anders & Sören inspekterar de påfyllda väggarna

Påfyllt på alla krokar med ABUS och Lock-Pro tillbehör

Före omhängningen

- Vi har de ämnen
du behöver!
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
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Se hela sortimentet på www.prodib.se

KLASS 2 - SNOWMAN
83/45S-2

83/45S-HB50

83/45-BLA

Abus Rock 83/45
serie 2 hänglås som är
anpassat för de flesta
snowmancylindrarna på marknaden.
Certificerat i SBSC
klass 2. Bygel av specialstål, ytbehandlat
med NANO teknik.
Automatisk- eller
tvingande låsning
med hjälp av Z-bar.
Kartong om 6 st.

Abus Rock 83/45 serie 2
hänglås, hög bygel, som
är anpassat för de flesta
snowmancylindrarna
på marknaden. Bygel av
specialstål, ytbehandlat
med NANO teknik. Automatisk- eller tvingande
låsning med hjälp av
Z-bar. Levereras styckvis
eller i kartong om 3 st.

Färgat låshus i starkt
och solitt aluminium.
Anpassad för de flesta
snowmancylindrar på
marknaden. Bygel av
specialstål, behandlad
med NANO-teknik. Ny
patenterad lösning för
snabbt byte av bygeln.
Klass 2. Levereras
styckvis eller i hel
kartong om 6 st lås.

83TI/IB45S

83TIIB45HB75S

Ny ROSTFRI medlem
i Rockfamiljen! Abus
Rock 83TIIB45HB50S
hänglås som är anpassat för de flesta snowmancylindrarna på
marknaden, hög bygel
50 mm. Certificerat i
SBSC klass 2. Levereras
styckvis eller i kartong
om 6 st.

Ny ROSTFRI medlem i
Rockfamiljen! Abus Rock
83TIIB45HB75S hänglås
som är anpassat för de
flesta snowmancylindrarna på marknaden, hög
bygel 75 mm. Certificerat
i SBSC klass 2. Levereras
styckvis eller i kartong
om 6 st.

S
KAMPANJPRI

KLASS 2 - OVAL
83TI/IB50O

83TIIB50HB50O

83TIIB50HB75O

Ny ROSTFRI medlem
i Rockfamiljen! Abus
Rock 83TI/IB50O hänglås som är anpassat
för de flesta ovalcylindrarna på marknaden.
Certificerat i SBSC klass
2. Levereras styckvis
eller i kartong om 6 st.

Ny ROSTFRI medlem i
Rosckfamiljen! Abus Rock
83TIIB50HB50O hänglås
som är anpassat för de
flesta ovalcylindrarna på
marknaden, hög bygel 50
mm. Certificerat i SBSC
klass 2. Levereras styckvis
eller i kartong om 6 st.

Ny ROSTFRI medlem i
Rosckfamiljen! Abus Rock
83TIIB50HB75O hänglås
som är anpassat för de
flesta ovalcylindrarna på
marknaden, hög bygel 75
mm. Certificerat i SBSC
klass 2. Levereras styckvis
eller i kartong om 6 st.

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.
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Brick storlek

118 x 54 mm

Skrivyta

87 x 46 mm

Antal

30 st

Färg

Mixade

Key-Bak
Kvalitéts key-bak från USA med kevlarvire. Spinnerfunktion, dvs den föjler med nyckelns riktning. Har ett kraftigt
clips för bältet. Levereras i styckvis i blisterpack.
Artikelnr:

0006-001
0006-011 med karbinhake

AGA

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

FYRKANTS
NYCKEL
AGA Fyrkantsnyckel
finns i 4 storlekar
6, 7, 8 & 10 mm
Säljs styckvis.
Fler AGA produkter
hittar du på www.prodib.se

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

Keyway news #1 mars 2021
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Prodib kundköp

MOBERGS BYGGHANDEL NORA
En Fastbit nyckelmaskin har levererats och installerats av vår säljare
Gustav till Mobergs Bygg i Nora. Med sig i bilen hade han även ett
startpaket av tillhållarnycklar, snyggt upphängda på en Silca tavla,
bara att sätta upp på väggen!
Vi vill tacka för förtroendet och önska lycka till!

Den nya nyckelmaskinen på plats

NYLUNDS LÅS & LARM
HÄRNÖSAND
Christer och Rosita Nylund på Nylunds gör
det igen: - Köper en kvalitetsmaskin från
Silca!
Denna gång investerade de i en Red rekord
AY, manuell kodmaskin för lilla och stora
ABLOY. Vår säljare Micke levererade och
installerade den nya maskinen.
Grattis till ett bra köp säger vi på prodib!

Christer, Ellen och Rosita poserar med den nya nyckelmaskinen
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Ellen fräser nycklar

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

KLASS 4, OVAL, STD BYGEL
840-4B27

Anchor Kl.4 Oval STD bygel

840-4LB27L

Anchor Kl.4 Oval STD löstagbar

840-4B27WP

Anchor Kl.4 Oval STD väderskydd

KLASS 4, OVAL, HÖG BYGEL 50 mm
840-4B50

Anchor Kl.4 Oval 50 mm bygel

840-4LB50L

Anchor Kl.4 Oval 50 mm löstagbar

840-4B50WP

Anchor Kl.4 50 mm väderskydd
Keyway news #1 mars 2021
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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

Svein Inge Myhre, ProLock & Andre Schultzen, Låssenteret

Låssentret avd. Drammen
Etter at Låssenteret kjøpte Dormakaba sin låsesmedvirksomhet i Norge, startet de opp en ny avdeling i
Drammen.
Denne avdelingen har hovedfokus på prosjektmarkedet
og produksjon av systemsylindre og nøkler.
Under ledelse av avdelingsleder Geir Nyhus ble det
igangsatt oppussing av bygg i Kniveveien 31, som inneholder kontorlokaler, systemavdeling og lager.
Systemavdelingen trengte også maskiner for nøkkelproduksjon, og hva er ikke mer naturlig for Låssenteret enn å
gå for det beste;
Protech Plus M-159 er nå installert i den nye avdelingen.
Dette er en helautomatisk maskin som filer, graverer og
sorterer nøkler i høyt tempo.
Maskinen som er installert er programmert for å lage bl.a.
Kaba/Gege og Mul-T-Lock systemnøkler.
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Mårten från Prodib Sverige visar hur maskinen fungerar för Andre och Svein Inge

I tillegg til denne ble det også kjøpt inn Unocode Pro samt to stk Marker stemplingsmaskiner ,så vi kan vel si at avdelingen er godt utrustet:)
Vi takker for kjempeordre og ønsker lykke til!

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

AUDI1
VOLVO2

FIESTA1

OPEL1

ARTKEYS

TR4-LD
Smile
Emoji

TR4-LN

Blink Emoji

TR4-LM

Skrattar Emoji

TR4-LM

Tummen upp
Emoji

TR4-LC
Crazy
Emoji

TR4-LI

Brun lort
Emoji

TR4-LF
Kärlek
Emoji

TR4-LG
Apa
Emoji

TR4-LK

TR4-LJ

Puss
Emoji

TR4-LE
LOL
Emoji

TR4-LB

Nöjd
Emoji

Glasögon
Emoji
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ARTKEYS i TR4

Alla Artkeys hittar du på www.prodib.no

TR4-194

TR4-333
TR4-GX

TR4-KC

TR4-KB

TR4-4720

TR4-4920

TR4-HC

TR4-FL

TR4-F30

TR4-310

TR4-311

TR4-312

TR4-313

TR4-315

TR4-316

TR4-317

Nyckelhållare
Roliga och annorlunda nyckelhållare, Binky. Varierande
ansikten och hårfärg / längd. Levereras styckvis med 22 mm
stålring och 18 mm kedja.
56

Keyway news #1 mars 2021

Art.nr: 106

prodibas
Lexow Låsservice kjøper
Unocode Pro og
Bravo W-max
Lexow holder til i Moss og har vært en
Silca trofast låsesmed gjennom mange
år.
Butikken er kundevennlig og ekstremt
ryddig.
Nå var det maskinparken som trengte
en oppdatering og valget falt naturlig
nok på Prodib som leverandør med
sine Silca maskiner.
En gammel Unocode Classic ble byttet
ut til fordel for Unocode Pro og en
gammel Orion maskin til fordel for
Bravo W-max.

Janita poserar med de nya nyckelmaskinerna

Janita som vi ser er godt fornøyd ved sine nye maskiner hadde
en viktig rolle i beslutningen som til slutt ble tatt av sjefen,
Ståle Woldsæter.
Lykke til med nye maskiner!

Her er en fornøyd kunde som har kjøpt Futuramaskin.
Dette er en frittstående Jernia butikk på Ullevål Stadion i Oslo hvor Pål Henrik Thorkildsen er butikksjef.
De hadde tidligere en manuell maskin. Har nå hatt
Futura maskinen i 1 mnd og er meget godt fornøyd.
De er kvitt feilsliping,
støy og alt bøsset.

Lykke til med nye maskinen!
Pål Henrik Thorkildsen og BØrre med den nya nyckelmaskinen
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Obs Bygg avd. Sandefjord
Obs Bygg i Sandefjord åpnet nytt flott varehus i september.
Nøkkelfiling er blitt en selvfølge for varehusene til Obs Bygg
og de har valgt Prodib AS som leverandør.
Maskinen som er levert er en Bravo W-max D12.
Toppmaskinen av Silcas manuelle maskiner.
I tillegg til et stort nøkkelsortiment og motivnøkler på TR4
og D12 emne.
På bilde ser vi to fornøyde medarbeidere, Linn og Hanne
som akkurat har vært med på en opplæring
Lykke til med nye
maskinen!

Oslo Låsservice kjøper RW4 Plus
Oslo Låsservice holder til ved Bryn i Oslo.
Der har John Nylén bygget opp en fin butikk med det meste av utstyr.
Nå ønsket de å satse mer på bilnøkler, og har kjøpt inn det nyeste av
transponderutstyr fra Silca.
RW4 Plus og transponderemner er på plass hos butikksjef Julian!
På bilde; Julian Nylén
Lykke til med nye maskinen!
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En nöjd Mikkel med sin nya Silca Omnia Max
tillholdermaskin!
Trygge Rom vill uppehålla sitt goda rykte till
tillhållar och kassaskåpsnøkkler och då är bara det
bästa gott nog för dem, med Silca Omnia Max får
de det som man kan få på manuell tillhållarmaskin
och kan fortsätta serve sina kunder på bästa sätt.
Lykke til med nye maskinen!

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 cylindernycklar på kod och kopia.

CODE
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Robert sko og Nøkkelservice
har flyttet Inn i nye fine lokaler i
torgsenteret Stjørdal

www.prodib.no
prodibas

Nøkler Maskiner Hengelås Låsprodukter

UNOCODE F900

La oss få presentere Silcas Unocode F-serie!
Den eksklusive Unocode F900 er en alt-i-ett løsning
når det gjelder å kode og kopiere nøkler med stil.
Superraskt kamera for avlesning av delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av bakk og frontkåpe, 10” touchskjerm, magasin,
sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig gravering på greppet.

UNOCODE F600
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På Unocode F600 finner du automatisk
fresing på kode og kopi, gravering på
begge sider av greppet.
Superraskt kamera for avlesning av
delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av
frontkåpe, 10” touchskjerm.

UNOCODE F800
Samme løsning om sin
storebror F900, men
uten kamera for identifikasjon av nøkkel og
delning.
Automatisk stengning
og åpning av bakk
og frontkåpe, 10”
touchskjerm, magasin, sorteringsstasjon og merkestasjon med
dobbeltsidig gravering på greppet.

UNOCODE F400
Automatisk fresing på kode og kopi.
Superraskt kamera for avlesning av
delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av
frontkåpe, 10” touchskjerm.
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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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7

Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3630
Häng upp dina produkter på ett smart sätt! Golvställ
i metall med två sidor, snurrbart. Du kan även justera
höjden på stället så det passar just dig. Krokar köper
du separat, GBM3633. Stället har hjul, så det är lätt
att flytta, men som du kan låsa när stället är på plats
där du vill ha det. Levereras med 2 st toppskyltar, men
utan krok och produkter.
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NYCKELTILLBEHÖR
Art.nr:
PRO0227
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Art.nr:
PRO0002

Art.nr:
PRO0033

Material
Färg		
Bredd		
Höjd		
Djup		
Antal krok
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Metall
Grå
39 cm
ca 191 cm
50 cm (inkl. krok)
Ingår ej
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Se hela sortimentet på
www.prodib.no
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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.
Brick storlek
Levereras i burk om 150 st brickor i mixade färger. Skrivyta

55 x 30 mm
37 x 20 mm

Antal

150 st

Färg

Mixade

KEYGARAGE MED ELLER UTAN BYGEL


Smart nyckelförvaring från ABUS



Perfekt för förvaring av t.ex. nycklar och mindre värdeföremål



Med eller utan bygel



Omställningsbar kombination



Stabilt hölje av metall



Levereras styckvis

Security Tech Germany

Art.nr: 787
Bredd:
Höjd:
Djup:

Art.nr: 787LED
Bredd:
Höjd:
Djup:

Art.nr: 797
Bredd:
85 mm
Höjd:
180 mm
Djup:
45 mm
Med 10,5 mm bygel

80 mm
120 mm
45 mm

När luckan öppnas tänds en
ljusdioder som lyser i 30 sek

Art.nr: 737
Bredd:
Höjd:
Djup:

80 mm
120 mm
45 mm

66 mm
135 mm
45 mm

Med bygel

Art.nr: 767
Bredd:
Höjd:
Djup:
Art.nr: 727
Bredd:
Höjd:
Djup:

80 mm
120 mm
45 mm

Med knappkombination

66 mm
135 mm
45 mm

Mini KeyGarage

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Art.nr: 787BIG
Bredd:
Höjd:
Djup:

80 mm
120 mm
62 mm

En djupare KeyGarage
för extra mycket innehåll
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Adressetikett

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

B

Sverige
Porto betalt
PORT PAYÈ

- men det visste du väl redan...

