CES Låssystem
Vi har CES patenterte låssystem som leverer alt innen nøkler og sylindere. De tyskproduserte
produktene sikrer enhver dør, port, inngang eller område. Vi leverer alt innen mekaniske og
elektroniske låssystem. I våre låssystem bestemmer sylinderen hvilke nøkler som skal kunne
stenge eller åpne låsen, mulighetene er mange da hvert låssystem bygges etter hvilket behov
som er satt opp i forhold til sikkerhetsgrad og omfang. Alt fra små eller store boliger til større
næringsbygg.

FLERE SIKKERHETSNIVÅER
EKSPRESS LEVERING, 48 TIMER
BESKYTTELSE MOT KOPIERING
TYSK KVALITET
MANGE FARGEOVERFLATER
FORSIKRINGSGODKJENT

Avdeling: Trondheimsveien 47, 0560 OSLO · stort utvalg av møbelhåntak og dørvridere
Avdeling: Sinsenveien 4, 0572 OSLO · stor proff-butikk · www.sogd.no · system@sogd.no
Telefon: 22 04 07 50

CES LÅSSYSTEM

Vi presenterer CES - Tysk kvalitet på sitt beste.
CES-låsesystemer sikrer en hvilken som helst dør.
CES ble etablert i 1840 og er idag en av de ledende produsentene av
mekaniske og elektroniske låsesystemer for offentlige og industrielle
bygninger i Europa.
CES er en uavhengig familieeid bedrift som har sitt hovedkontor plassert
i Tyskland, og mange av deres produkter produseres og distribueres fra
deres hovedlager i Niederberg i Tyskland.

CES NØKKELEN
· Solid
· Patentert
· Flere sikkerhetsnivåer
Nivå 1, Standard
Nivå 2, PSM6
Nivå 3, UDM6

CES nøkkelen kjennetegnes ved hjelp av sitt tykke gods og sin
meget gode kvalitet. Godset er på hele 3,5 mm tykkelse noe som
gjør denne nøkkelen blant de beste og mest solide i verden. Alle
deres nøkler kommer med ulike sikkerhetsnivåer. Se illustrasjon
under.

· NIVÅ 1 - standard

· NIVÅ 3, UDM6 - med sidekode
· NIVÅ 2, PSM6 - med toppkode

BESKYTTELSE MOT KOPIERING
· Patent til 2029
· Beskyttelsesmekanisme

CES har den beste beskyttelsen mot ulovlig kopiering i det norske
markedet og er patentbeskyttet helt frem til 2029. For beskyttelse
mot ulovlig kopiering og nøkkelmanipulering har CES systemet tre
forskjellige beskyttelsesmekanismer som alltid utfyller hverandre.
Selve nøkkelen til CES har tekniske egenskaper som kun kan bli
produsert ved hjelp av spesielle maskiner og en høy grad av spisskompetanse. Ulovlig produksjon krever en stor investering og er
derfor ikke økonomisk forsvarlig.
Systemnøkler kan kun utstedes til autoriserte personer som kan
vise opp til riktig legitimasjon.

R. Bergersen Sikkerhet og Design har en egen system
avdeling som produserer nøkler og sylindere til mekaninske
og elektroniske låssystemer med ulike typer sikkerhetskrav.
Med en meget moderne maskinpark og kunnskapsdyktige
medarbeidere gjør vi alt for at våre kunder skal kunne føle
seg trygge ved å velge oss som leverandør av deres låssystem og nøkler. Vi kan faget og bistår i valget.
Vi er totalleverandør av beslag, låser og adgangskontroll.
Ønsker du å lese mer om R. Bergersen Sikkerhet & Design
og hva vi kan levere av produkter og løsninger, klikk deg inn
på www.sogd.no

CES SYLINDERE
· Kvalitet i særklasse
· Mange fargeoverflater
· Flere sikkerhetsnivåer
· Flere typer sylinder
· Forsikringsgodkjente

· STANDARDSYLINDERE
Våre CES sylindere leveres alltid med 3 nøkler og sam-

Låssylinderen med valgmuligheter - sylinderen finnes med 22
ulike overflatefarger slik at du kan få akkurat den fargen som
passer ditt dørblad og dørvrider best. Alle med en helt enestående
kvalitet slik at du kan være sikker på at sylinderen vil holde i
generasjoner. Vi bygger sylindere etter kundens ønske til sikkerhet og etter hvilke sikkerhetskrav som er satt. Sylinderene
kommer i ulike utforminger og vi fører alle de tradisjonelle låsylinderne tilgjengelig på markedet.
Alle våre låssylindere fra CES er forsikringsgodkjente som
innebærer at de oppfyller kravene for å motstå manipulasjon,
dirking, borring etc. Alle sylindere levers med borrbeskyttelse i
herdet stål.

men med et eget sikkerhetskort. Kortet benyttes dersom
du skulle være uheldig å miste nøkkelen og trenger å få
bestilt en ny.

EGEN PRODUKSJON
· Presisjon
· Nøyaktighet
· Moderne maskinpark
· Leveringsgaranti*

Vi produserer alle våre nøkler og systemer i vår system-avdeling i
Sinsenveien 4. Det gjør at du som kunde kan komme innom oss i
våre åpningstider og få varene utlevert eller sendt hjem med post
eller budbil. Sentral lokasjon i Oslo sikrer deg rask levering. Vår
maskinpark er stor og inneholder de nyeste maskinene slik at vi
kan produsere opptil 1000 nøkler på 48 timer.
Vår systemavdeling bygger og setter opp helt nye låssystemer
og kan pr. idag tilby en 48 timers leveringsgaranti* på komplett
CES låssystem.
* Leveringsgarantien gjelder kun på komplette låssystem og kun på vårt lagerførte sortiment.

Vi har leveringstid på 3-5 virkedager på alle nøkkelbestillinger til
allerede eksisterende kunder.

R. Bergersen Sikkerhet & Design er dyktige på å finne gode løsninger tilpasset ønsket sikkerhet,
universell utforming og budsjett. Vår ekspertise innen vår bransje skal komme deg som kunde til gode.
Med over 40 år i låsbransjen vet vi hva som er viktig å tenke gjennom i valget av sikkerhetsprodukter.
Vi er til enhver tid oppdatert innen de siste trendene og forskriftene for lås og sikkerhet. Vær trygg når
du velger en leverandør som oss for deres låssystem.
Ønsker du kontakt med oss på vegne av ditt prosjekt, bolig eller bedrift anbefaler vi dere å ta kontakt
med oss i Sinsenveien 4, 0572 OSLO · send oss gjerne en henvendelse på e-post system@sogd.no
eller ring oss på vår alltid døgnåpne telefon 22 04 07 50
Åpningstider Proff butikk Sinsenveien 4.
man-fredag 08:00-16:00 ( systemavdelingen 08:00-16:00 )
I vår butikk i Trondheimsveien 47 finner du en rekke interiørbeslag, dørvridere, interiørartikler og tilhørende
møbelbeslag og knotter.
man-fredag 09:30 - 17:00 ( torsdager til 18:00 ) lørdager 09:30 -15:00

Ønsker du å ta en titt på hele vårt sortiment, referanser og andre løsninger klikk deg inn på www.sogd.no

Velkommen til oss.

