
Proff/Låsesmed
R. Bergersen leverer en rekke løsninger og tjenester til proffen/låsesmeder. Vi er total-           
leverandør innenfor sikkerhetsløsninger og interiørbeslag.  Gjennom våre butikker kan vi tilby 
våre proffkunder et enormt utvalg og rask levering. Ønsker du en grossist enten av tradisjon- 
elle låssystemer, moderne adgangssystemer eller beslag der både funksjon og design står i 
fokus er vi deres fremtidige samarbeidspartner. 
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STORT VAREUTVALG

·  Eget butikksortiment for låsesmed

·  160 låskasser på lager

·  Dør- og vindusbeslag

·  Dørlukkere og dørautomatikk

·  Panikkbeslag (motoriserte/mekaniske)

·  Norges største utvalg av dørvridere

KURS OG KOMPETANSE

·  Lang erfaring

·  Kunde- og produktkonsepter

·  Kundetilpassede konsepter 

·  Proff frokost

·  Proff info

·  Kurs

Vi har lang erfaring i låsesmedbransjen, og kjenner godt til både 
gamle og nye løsninger. Dette kan du dra nytte av ved å prate med 
oss i butikken, men du kan også få noen ideer ved å se på våre pro-
duktkonsepter i butikk og våre konseptfoldere. Disse kan tilpasses 
den enkelte kunde om ønskelig. Vi inviterer jevnlig til Proff Frokost, 
hvor vi holder 30-45 min kurs i emner som er aktuelle for våre 
Proffkunder, og vi organiserer også lengre kurs om det er aktuelt. 

·  1000m²  lager midt i Oslo

·  Over 1000 varianter på lager

·  Budbil leveranser

·  Express leveranser

·  Bedrift eller byggeplass

EFFEKTIV LOGISTIKK

Fra vårt lager på over 500m² midt i Oslo leverer vi til våre 
proffkunder hver dag. Vi ordner med både budbil leveranser og    
Express leveranser når det er behov for det, og vi leverer både 
til bedrift og til byggeplass. Ved ønske om Express leveranser vil 
ordren plukkes umiddelbart (vi avbryte det vi holder på med på la-
geret), og vi booker transport med Bring Express. Vi garanterer 
max 2 time fra bestilling til levering innenfor Oslo 12. Såfremt vi 
har varen på lager. 

STOR BUTIKK

Vi har butikk på 250m² på Alnabru i Oslo. Her har vi lagerført over 
500 varianter med låser og beslag, slik at kundene kan plukke selv 
eller få hjelp om det er behov for det. I tillegg ligger vårt hovedlager 
på 500m² i tilknytning til butikken, og her finner du et sortiment på 
ytterligere 1.000 varianter av lås og beslag. Med vårt erfarne og 
kompetente personale finner vi alltid en løsning for deg. Vår butikk 
har også møterom/kursrom som du kan benytte deg av dersom du 
skulle ønske det.

·  250m²  sentralt i Oslo

·  Parkering rett utenfor

·  160 låskasser på lager i butikk

·  Personal med lang erfaring

·  Kursrom

LØSNINGER

·  Rådgivning

·  Skreddersøm

·  Verksted

·  Teknisk kompetanse

·  Design kompetanse

·  Leverandøruavhengig

R. Bergersen har levert lås og beslags- løsninger i over 50 år. Vi er 
spesialister på å finne gode og helhetlige løsninger for kundene, 
og vi skreddersyr gjerne løsninger om det er behov for det. Vi er 
opptatt av både teknikk, funksjon og design, og vi har bl.a. eget 
verksted for utstansing, klipping og lakkering av beslag. Vi fører 
produkter fra forskjellige leverandører, spesialister på hvert sitt om-
råde, slik at vi til enhver tid kan finne den beste løsninger for deg 
og din kunde. 

Vi har markedets største utvalg av lås og beslag. Vi lagerfører 
en mengde låskasser (elektroniske og mekaniske), låssylindere,      
panikkbeslag, hengelåser med tilhørende låsebeslag, luftebeslag, 
dør/vindusbeslag og mange flere produkter rettet opp mot proff/
låsesmeder. Vi har et bredt utvalg av adgangskontroll og port-    
telefonløsninger, dørlukkere og dørautomatikk, pivot hengsler, sk-
julte dørhengsler og skjulte dørlukkere, Vi har også Norges største 
utvalg av møbelbeslag, dørvridere og andre interiørprodukter.

R. Bergersen ble etablert helt tilbake i 1972. Selskapet har siden vært en 
sentral aktør i Oslo innenfor lås og beslag til både privat og proffmarkedet. 

R. Bergersen er i dag landets største uavhengige leverandør innenfor sikkerhetsløsninger 
og interiørbeslag. Selskapet har over 50 ansatte, og i tillegg til våre kompetente butikk og 
prosjektselgere har vi egen montasjeavdeling, egen IT-avdeling for integrasjon og produks-
jon av elektroniske låssystemer, og en egen avdeling for produksjon av systemnøkler og 
mekaniske nøkkelsystemer. Selskapet er lokalisert med lager, butikk og administrasjon på 
Alnabru i Oslo.

R. Bergersen er FG godkjent låsesmed bedrift. Vi er medlem i norske låsesmeder, og 
godkjent for ansvarsrett av Direktoratet for Byggkvalitet. 

Besøk oss gjerne på www.rbergersen.no for å lese mer om våre løsninger og tjenester. 

TOTALLEVERANDØR AV 
INTERIØRBESLAG OG 

SIKKERHETSLØSNINGER



LÅSKASSER / SLUTTSTYKKER

·  160 varianter på lager

·  Konkurransedyktige priser

·  SIS standard og DIN standard 

·  Mekaniske låser og motorlåser

·  Solenoid låser

·  Elektroniske sluttstykker

Vi lagerfører et bredt utvalg av både tradisjonelle mekaniske låser 
og mer avanserte elektroniske låssystemer til konkurransedyktige 
priser. Låsene er utstilt og lagerført i vår proffbutikk sentralt i Oslo, 
slik at du enkelt kan orientere deg og finne det du har behov for. 
Hvis du trenger hjelp står vi naturligvis til rådighet. Vi har personal 
med meget lang fartstid i bransjen! Har du ikke tid til å komme 
innom, så kan vi sende varene hjem til deg eller direkte til bygge-
plass. 

DØRAUTOMATIKK /DØRLUKKERE

·  Dørpumper og elektriske døråpnere

·  Universell utforming

·  Tilfredsstiller TEK-17 krav

·  Godkjent for branndører

·  Flere farger

Vi leverer systemer for automatisk åpning, lukking og avlåsning av 
dører. I bygg der det ferdes mange personer, eksempelvis nærings-
bygg, stilles det egne bygg-tekniske krav til rømningsveier, funks-
jon og brukervennlighet. Med vår dørautomatikk får du et drifts-
sikkert system som sikrer tilgjengeligheten for alle brukergrupper. 
Dørlukkere og dørautomatikk kan fås i RAL farger tilpasset resten 
av dørmiljøet.

SPESIALBESLAG

·  Skjulte hengsler

·  Pivot hengsler

·  Skjulte dørlukkere

·  Panikkbeslag

·  Dragrep på mål 

Vi forhandler spesialbeslag fra anerkjente kvalitetsleverandører 
i Europa som Simonswerk (skjulte hengsler) og Fritsjurgens            
(pivothengsler). Skjulte hengsler og dørlukkere blir mer og mer ak-
tuelt både på grunn av design og funksjon (anti suicidal, reduserer 
hærverk). Vi har lang erfaring med disse produktgruppene og kan 
bidra med råd og veiledning. Vi har også et unikt konsept for dra-
grep på mål, hvor vi kutter for deg til ønsket lengde. Dragrepene fås 
opptil 3m lengder, og i flere farger.

SPESIALPRODUKSJON

·  Eget verksted

·  Utstansing og klipping

·  Gravering

·  Lakkering og annen overflatebehandling

·  Skilt- og folieproduksjon

Mange løsninger krever spesialtilpasninger, og vi har eget verk-
sted for produksjon av spesialbeslag, langskilt, dekkplater etc. 
og gravering. Vi har et eget lakkeringsverksted for de som har                            
spesielle fargeønsker. Våre spesialtjenester er ofte det som skal 
til for å få akkurat det produktet kunden ønsker. Vi har også et 
skiltverksted hvor du kan få alle mulige varianter av skilt til hjem-
met; husnummer, informasjonsskilt, HMS-skilt og folieproduksjon. 

LÅSSYLINDERE

·  Egen låssystemavdeling

·  Stort utvalg farger

·  Standardsylindere i sort og bronse

·  48t leverings garanti

·  Forhandler konsept

Vi leverer bl.a. lås sylindre fra den tyske leverandøren CES, som er 
en av Europas største låsprodusenter. Låssylindrene kan du få i 
flere farger, slik at de matcher både dør og øvrig dørbeslag. 
Vi produserer låssystemene selv i Oslo, og kan tilby 48t leverings-
garanti på opptil 1000 nøkler fra vårt standardsortiment. Vi tilbyr 
også et konsept for de som ønsker å produsere egne låssystemer.



R. Bergersen ble etablert helt tilbake i 1972. Selskapet har siden vært en sentral 
aktør i Oslo innenfor lås og beslag til både privat og proffmarkedet. 

R. Bergersen er i dag landets største uavhengige leverandør innenfor sikkerhetsløsninger og interiørbeslag. Selskapet har 
over 50 ansatte, og i tillegg til våre kompetente butikk- og prosjektselgere har vi egen montasjeavdeling, egen IT-avdeling for 
integrasjon og produksjon av elektroniske låssystemer, og en egen avdeling for produksjon av systemnøkler og mekaniske 
nøkkelsystemer. Selskapet er lokalisert med lager, butikk og administrasjon på Alnabru i Oslo.

Sikkehetsløsninger
Vi leverer og monterer flere typer adgangskontroll og porttelefon løsninger, slik at du kan velge den løsningen som passer 
for deg og ditt prosjekt. Vi leverer også alarmanlegg og systemer for kameraovervåkning. Våre kunder er alt fra privatkunder/
eneboliger til borettslag og sameier,  hoteller, boligselskaper og større næringsprosjekter.

Interiørbeslag
Vi kan tilby Norges største utvalg av interiørbeslag som f.eks. dørhåndtak, møbelhåndtak og baderomsutstyr. Her finner du 
produkter i alle prisklasser og i et stort utvalg varianter og overflater. Vi har et nært samarbeid med mange arkitekter slik at 
vi alltid et tidlig ute med de siste trendene. Våre kunder er privatkunder over hele Norge, men vi leverer også til større boli-
gprosjekter, hoteller og andre næringsprosjekter med høye krav til design, kvalitet og holdbarhet. 

Miljø og sikkerhet
R. Bergersen er sertifisert Miljøfyrtårn. Dette innebære bl.a. at de fleste av våre montasjebiler er elektriske. Vi stiller også krav 
til våre leverandører når det gjelder både miljø, etisk handel og arbeidsrettigheter. 

R. Bergersen er FG godkjent låsesmed bedrift. Vi er medlem i norske låsesmeder, og vi er godkjent for ansvarsrett av 
Direktoratet for Byggkvalitet. 

Er det ønskelig med et møte der du får presentert ulike løsninger relevant for deg og ditt prosjekt, 
kom da gjerne innom en av våre butikker eller ring oss på telefon 22 04 07 50

For åpningstider av våre butikker og besøksadresser, klikk deg inn på www.rbergersen.no

Velkommen til oss. 


