
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.
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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

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

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. 

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.

AIPHONE

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

· Sikker lagring av brukerdata

· Skalerbart

· Enkel administrasjon

· Enkel installasjon

· Robust og driftsikkert

· For borettslag/sameier,  hotell/apart-

ments og næringsbygg. 

· Enkel installasjon

· Ingen montering i leilighetene

· Basert på GSM nettet

· Rimelig løsning

· Fjernstyring med mobil

· For borettslag og sameier

· Enkel installasjon

· Kablet eller trådløs

· Audio eller video

· Bildelagring

· Enbruker eller flerbruker

· For privatboliger, borettslag/sameier 

og næring. 

· 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



Fingeravtrykkslås fra ekey er en sikker, enkel og ikke minst lekker 
måte å løse adkomstkontroll på. Du trenger ingen nøkler eller brik-
ker, og fingeravtrykk er mer enn 1000 ganger sikrere å benytte, enn 
en 4-sifret kode. Låsen kan innfelles i dør eller sidefelt, eller mon-
teres 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 ko-
blet 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 inn-
siden av døren, og du ser ingen forskjell på utsiden. Du beholder de 
vanlige nøklene slik at du kan overstyre ved behov. Døren åpnes en-
kelt 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 nøkkel-
brikke - 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 aktivere funksjonen “automatisk 
låsing” slik at du til enhver tid vet at døren er låst. Ved å komplemen-
tere 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

RB NøkkelApp er et digitalt adgangskontrollsystem hvor du enkelt 
kan dele og administrere digitale nøkler til dører som kan åpnes 
med den generiske appen UNLOC. UNLOC fungerer på en mengde 
elektroniske låser, og er et alternativ eller supplement til eksisteren-
de nøkler og adgangskontroll systemer. Du kan bruke eksisterende 
nøkler og brikker som før, men i tillegg vil du få mulighet til å åpne 
dører med mobilen og til å dele «digitale nøkler» til andre med mobilen. 
Du kan dele nøkler permanent eller du kan gi besøkende, vaskehjelp, 
leietakere, håndverker eller andre midlertidige nøkler som kun virker 
i et definert tidsrom. 

· Lås opp med mobilen

· Del nøkler med mobilen

· Permanent eller midlertidig adgang

· Enkel å bruke

· Full oversikt med RB NøkkelApp

· Til oppgang, felles og leilighetsdører

RB NØKKELAPP

EasyCodeTouch er en kodelås for ytterdør med touch display noe som 
gir låsen et stilig design. Kan også leveres med fingeravtrykksleser 
slik som avbildet modell. Alle Easy Access låsene leveres med stan-
dard låsekasse for Skandinaviske mål med hakereile avlåsing som gir 
ekstra sikkerhet.  Alle modeller leveres med tre stk nøkkelbrikker og 
en nødnøkkel. EasyCodeTouch og EasyFingerTouch er forberedt for 
den kombinerte Easy Zigbee 3.0/BLE modulen og EasyRing Lock 
modul. Førstnevnte lar deg koble låsen inn i smarthus systemer eller 
styre låsen via BLE. Markedets elektroniske lås med enkleste mon-
tering uten borring. 

· Lås opp med kode, fingeravtrykk 

eller med nøkkelbrikke

· Enkel administrasjon

· Varslingsfunksjon

· Mulighet for app

· Mulighet for integrasjon med alarm

· For privatboliger

EASY ACCESS



Ønsker du kontakt med oss på vegne av ditt næringsbygg, 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 våre butikker kan vi vise til en rekke løsninger tilpasset privatboliger og næringsbygg. Her stiller vi ut en rekke 
produkter og konsepter slik at du som kunde kan komme i åpningstiden for en uformell prat eller bare for en kikk. 

For åpningstider og besøksadresser, klikk deg inn på www.sogd.no

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

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

Velkommen til oss. 
 


