
Adgangskontroll
Trygghet for alle brukere - med eller uten nøkler. Med våre mange ulike løsninger innen adgang-
skontroll og porttelefon kan vi tilpasse kundens ønsker og behov for avlåsning. Enten det gjelder 
privatbolig, flermannsboliger, borettslag eller ulike offentlige bygg. Vi kartlegger behov og leverer og 
utfører service på valgte adgangssystemer og porttelefonsystemer, slik at du kan forholde deg til en 
leverandør.  

TOTALLEVERANDØR - BRED KOMPETANSE - KVALITETSPRODUKTER

Avdeling: Trondheimsveien 47, 0560 OSLO  ·  stort utvalg av møbelhåndtak og dørvridere 

Avdeling: Sinsenveien 4, 0572 OSLO  · stor proff-butikk · www.sogd.no · post@sogd.no

Telefon: 22 04 07 50
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R. Bergersen Sikkerhet & Design AS leverer kvalitetspro-
dukter innenfor beslag og sikkerhetsløsninger til både 
det profesjonelle markedet og til forbrukermarkedet. Vi 
er lokalisert på to sentrale steder i Oslo, i Sinsenveien 4 
og Trondheimsveien 47. 

Ønsker du en leverandør enten av tradisjonelle låssystemer, 
moderne adgangssystemer eller beslag der både funksjon og 
design står i fokus, er vi din fremtidige samarbeidspartner. 

Besøk oss gjerne enten i butikk eller på www.sogd.no 

Totalleverandør av beslag, 
låser og adgangskontroll

· Sikker lagring av brukerdata

· Skalerbart

· Enkel administrasjon

· Enkel installasjon

· Robust og driftsikkert

· For borettslag/sameier,  hotell/apart-

ments og næringsbygg. 

Salto er en ledende global leverandør av adgangskontroll, og le-
verer løsninger som er både robuste, fleksible og sikre. 
Løsningene er spesielt egnet for borettslag, sameier, hoteller, 
appartments og andre næringsbygg hvor sikkerhet og kontroll 
står sentralt. Alle brukerdata lagres på en virtuell server i sikre 
omgivelser, og administrasjon kan gjøres av vår IT avdeling eller 
av den enkelte bruker gjennom en USB plug-in. Løsningen kan 
integreres mot porttelefon løsninger og elektroniske dørlukkere. 
Løsningen krever lite kabling, og er derfor enkel og rimelig å 
installere. R. Bergersen Sikkerhet & Design AS er Salto Partner 
i Norge.

SALTO

Fingeravtrykkslås fra ekey er en sikker, enkel og ikke minst lek-
ker måte å løse adkomstkontroll på. Du trenger ingen nøkler 
eller brikker, og fingeravtrykk er mer enn 1000 ganger sikrere 
å benytte, enn en 4-sifret kode. Låsen kan innfelles i dør eller 
sidefelt, eller monteres utenpå. Løsningen administreres enkelt 
gjennom en app, og kan integreres mot smarthus løsninger. 
Ekey kan leveres både som “standalone” løsning og som større 
system hvor flere paneler er koblet sammen. Er du opptatt av  
design, sikkerhet og enkelhet er dette løsningen for deg. 
R. Bergersen Sikkerhet & Design AS er ekey partner i Norge. 

· Lekkert design

· Sikker adkomstkontroll

· Fingeravtrykk, kode, brikke eller app

· Enkel montering

· Enkel brukeradministrasjon

· For privatboliger og næring

EKEY

Danalock er et smart løsning for den som trenger en elektronisk         
lås uten å skifte ut håndtak eller låskasse. Låsen monteres på 
innsiden av døren, og du ser ingen forskjell på utsiden. Du be-
holder de vanlige nøklene slik at du kan overstyre ved behov. 
Døren åpnes enkelt ved hjelp av mobilen (bluetooth), og kan 
stilles inn slik at døren låses opp automatisk når man nærmer 
seg inngangen. Du kan også kjøpe et trådløst kodepanel i tillegg 
om du ønsker det. Danalock har et enkelt web-grensesnitt for 
administrasjon av brukere, men kan også benyttes sammen med 
den generiske appen “Unloc”. Danalock og kan også integreres 
med smarthus løsninger. 

· Vises ikke på utsiden

· Enkel å montere

· Mobil/bluetooth basert

· Enkel brukeradministrasjon

· Kan brukes med Unloc

· For privatboliger

DANALOCK

Med en Yale Doorman boliglås åpner du døren med kode eller 
nøkkelbrikke - alternativt med en kombinasjon av disse. Skulle 
nøkkelbrikker komme på avveie eller en brukerkode komme på 
avveie kan du enkelt deaktivere disse selv. Du kan også akti-
vere funksjonen “automatisk låsing” slik at du til enhver tid vet 
at døren er låst. Ved å komplementere med tilbehør kan låsen 
integreres med et eventuelt alarmsystem og styres med App på 
Smarttelefon. 

· Kode og/eller brikke

· Enkel administrasjon

· Varslingsfunksjon

· Mulighet for app

· Mulighet for integrasjon med alarm

· For privatboliger

YALE DOORMAN



Intratone tilbyr en enkel og rimelig porttelefon løsning for          
borettslag og sameier. Løsningen kan leveres både kablet og 
trådløs basert på GSM nettet. Inne i selve leiligheten benytter 
man seg av fasttelefon eller mobiltelefon når noen ringer på, og 
man trenger dermed ikke svarapparat ved inngangsdøren. Med 
mobiltelefon kan man også åpne døren når man ikke er hjemme. 

· Enkel installasjon

· Ingen montering i leilighetene

· Basert på GSM nettet

· Rimelig løsning

· Fjernstyring med mobil

· For borettslag og sameier

INTRATONE

Aiphone er en enkel men funksjonell porttelefon løsning som 
kan leveres både som “enbruker” til privatboliger og som fler-
bruker til borettslag/sameier og næringsbygg. Aiphone overfører 
anrop over wifi og 3G/4G, og kan betjenes både fra fastskjerm 
på innsiden av døren og for flere modeller også fra app på mobil 
telefon. De fleste av Aiphone systemene tilbys med universell 
utforming, med vidvinkelvisning på 170°, zoom i 9 områder, og 
bildeminne med lagring på SD-kort.

· Enkel installasjon

· Kablet eller trådløs

· Audio eller video

· Bildelagring

· Enbruker eller flerbruker

· For privatboliger, borettslag/sameier 

og næring. 

AIPHONE

· Prisbelønnet utforming/design

· Stort utvalg av modeller

· Kompromissløs kvalitet

· Audio eller video

· Kablet eller trådløst

· Fjernstyring på mobil

· Kan integreres med adgangskontroll

· For privatbolig, borettslag og næring

Siedle er et av verdens mest solgte porttelefon system, og        
selskapet ble etablert for over 70 år siden. Siedle har et kompro-
missløst forhold til kvalitet, funksjon og design, og dørstasjonene 
kan tilpasses helt etter dine spesifikke krav til funksjon, materi-
ale og farge. Produktene utfyller dermed ikke bare en funksjon, 
men blir et designelement både ute og inne. Siedle porttelefon 
tilfredsstiller de nasjonale kravene til universell utforming (NS) 
og er enkelt å bruke. Kvaliteten på lyd og bilde er meget høy, og 
kameraet i video modellen fungerer under alle lysforhold (motlys, 
mørke, etc). Med Siedle App på telefonen kan du også kunne 
se video av og snakke med den som ringer på når du ikke er 
hjemme, og evt. åpne om du ønsker det. Siedle er det perfekte 
valg for den som krever litt mer!

SIEDLE

By integrating ekey fingerprint access control solutions into your building control system, 

you get lots of new options:   

 With ekey, the house knows who is present and who is not in the house.    

 Depending on who is entering the house, it is possible to do much more with your fingerprint than simply opening the door –  

 you can also save a lot of energy as the lighting, heating, and blinds are controlled intelligently.

 These options can be configured on a user-specific basis – so the TV and the stove remain off when it‘s  just the children at  

 home, for example.  

 It is even possible to implement time-dependent authorizations:  This means, for example, that the cleaner only has access to 

 the house at certain times.

When it comes to the user-defined options, the only limit is the user‘s imagination.

 For public buildings and companies, there is the option to record who has entered the building, as well as the time and  

 location at which they have entered.  This also makes it possible to use the system for time-recording purposes.   

 What‘s more, information about whether an authorized finger has been swiped over the reader is  available. If the person  

 is not authorized, this information could be used to switch on the garden lighting and store a photo from the door camera in  

 an archive, for example.  

 Using a logic in the building control system, it is possible to trigger a different command with each finger saved.  

ekey makes your home more intelligent.

There is already a wide selection of different manufacturers making building control systems which are 

designed to make 21st century life as comfortable and safe as possible for you. However, by using the ekey 

fingerprint access control system, these systems can now detect who triggers an action and therefore make 

it possible to control, manage, or grant access to your building based on a particular person.  

1716   Siedle Nordic Referencer | København 

Adgang på to måder
Man har valgt en løsning, hvor 
man også kan få adgang med en 
talkode. Det betyder, at man let 
kan komme ind uden at lede 
efter sin nøgle. Dette er en stor 
fordel i en by som København, 
hvor mange cykler rundt.

Siedle Nordic

Kvalitet. Nytænkning. Design.



1110   Siedle Nordic Referencer | Oslo 

En moderne version af en venlig, men vagtsom skildvagt. 
Sådan kan man beskrive de 13 kommunikationsstandere, 
som Siedle har skabt til Astrup Fearnley Museet i Oslo.

Den arkitektoniske perle yderst på havnefronten skæm-
mer man naturligvis ikke med dørtelefon, adgangskontrol 
og døråbnere i flere forskellige stilarter, materialer og farver.

Nej, man vælger en leverandør, der har et reduceret, klas-
sisk formsprog, mulighed for rent teknisk at integrere alle 
tre behov i en samlet løsning, og evner at samle input fra 
flere leverandører i en samlet, smuk og funktionel løsning.
Arkitektfirmaet valgte Siedle.

Hvert enkelt anlæg skabes ud fra kunders ønsker  
og behov
Anlæg i designlinjen Siedle Steel er designet, konstrueret og 
produceret på bestilling. De findes ikke som standarder, 
men tilpasses kundens ønsker og behov. På Astrup Fearnley 
Museet var vi med til at skabe et unikt produkt. Funktio-
nerne blev tilpasset de behov, museet har. Museet har væg-
ge af glas, og Renzo Piano ville ikke have noget sat op på 
dem. Han forestillede sig dørtelefon og adgangskontrol in-
tegreret i fritstående standere af børstet ædelstål, og Siedle 
var et af de få firmaer, der kunne leve op til hans høje krav 
til kvalitet og design.

I alt leverede Siedle 13 standere, som på en gang holder 
vagt og byder velkommen, inden man kommer til museets 
døre. Desuden er der installeret seks indbyggede dørstationer.

Nødvendig adgangskontrol
Astrup Fearnley Museet er ikke bare et museum. Forskellige 
firmaer har kontor i bygningen, og der er naturligvis også 
forskellige administrationslokaler. Begge steder er der brug 
for adgangskontrol. Det samme er tilfældet til selve museet 
uden for åbningstiden. “Det var fantastisk at se vores pro-
dukter ved det færdige museum. Det var en opgave, vi ar-
bejdede længe på,” fortæller Bård Ivar Mikalsen fra Siedle i 
Norge.

Astrup Fearnley Museet er et privat museum for samtids-
kunst. Det åbnede i 1993, og i 2012 flyttede det ind i nye 
museumsbygninger.

Ønsker du kontakt med oss på vegne av ditt borettslag eller sameie anbefaler vi dere å ta kontakt 
med oss i Sinsenveien 4, 0572 OSLO · send oss gjerne en henvendelse til prosjekt@sogd.no eller 
ring oss på vår alltid døgnåpne telefon 22 04 07 50  

I butikken i Sinsenveien kan vi vise til en rekke løsninger tilpasset boliger, sameier og borettslag. Her stiller vi ut 
en rekke produkter slik at du som kunde kan komme i åpningstiden for en uformell prat eller bare for en kikk. 

Åpningstider Proff butikk Sinsenveien 4. man-fredag 08:00-16:00

Er det ønskelig med et møte der du får presentert ulike løsninger relevant for deg eller ditt borettslag/sameie - 
ta kontakt med prosjektavdelingen på tel 22 04 07 50, så finner vi en tid som passer.

I vår butikk i Trondheimsveien finner du en rekke interiørbeslag, dørvridere, interiørartikler og tilhørende møbel-
beslag og knotter.

Åpningstider Trondheimsveien 47. 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. 
 


