
 Din sikkerhet - vårt ansvar

Oslo Låsservice er en totalleverandør av varer og tjenester innenfor adgangskontroll, 
dørautomatikk, kameraovervåking, porttelefoner, alle typer låser og låssystemer 
samt øvrige låssmedtjenester.



Oslo Låsservice har lang erfaring med å samarbeide med  
næringslivet, innenfor både nærings- og boligeiendom. Vi jobber 
daglig med å finne de beste løsningene innenfor de ønskede  
økonomiske rammene.

Oslo Låsservice er en totalleverandør av varer og tjenester  
innenfor adgangskontroll, dørautomatikk, kameraovervåking, 
porttelefoner, alle typer låser og låssystemer samt øvrige  
låssmedtjenester.

Oslo Låsservice tilbyr også serviceavtaler. Lås og beslag har  
i utgangspunktet lang levetid, men der trafikken er stor vil  
bruksslitasje, vær og vind tære på utstyret og tilpassingen. I  
mange av dagens dørmiljøer er det også mye elektronikk som 
krever ettersyn og service. Med en serviceavtale kan man sikre 
dørmiljøet og ikke minst senke driftskostnadene.
 
Ved å tegne en serviceavtale får våre kunder rabatterte priser på 
både utstyr og servicetimer. I tillegg garanterer vi rask responstid.  

Vi tilbyr skreddersydde serviceavtaler på lås & beslag, låssystem,  
adgangskontroll, dørautomatikk, kameraovervåking og porttelefon.    

Oslo Låsservice tilbyr også ulike postkassesystemer, både med 
mekaniske og elektroniske nøkkelsystem.

NOEN AV VÅRE REFERANSER: 
Nye Munch museet, Statkraft hovedkontor, PGS hovedkontor, NMBU Campus Ås.

Nye Munch museet Statskraft hovedkontor 
Oslo Låsservice har montert lås og beslag,  
dørautomatikk, el- avlåsning og låssystem.

Oslo Låsservice har utført alt innen lås og beslag,
dørautomatikk, el-avlåsning og låssystem på  
ca. 500 dører.

Oslo Låsservice er en sertifisert Miljøfyrtårn- bedrift og vi jobber aktivt med bærekraft blant 
annet innenfor områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 
I løpet av høsten 2020 vil 75 % av våre biler være elektriske og vi jobber videre med øke denne 
andelen.
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LÅSER OG LÅSSYSTEMER: 
Oslo Låsservice kan hjelpe med å tilpasse slik at du selv kan bestemme hvilke nøkler/personer 
som skal ha adgang til hvilke dører. Vi sørger for løsninger hvor enten én nøkkel passer til flere 
låser eller flere nøkler passer til en lås.

ADGANGSKONTROLL: 
Adgangskontroll er automatiserte systemer med formål å kontrollere adgang til avgrensede 
områder. Oslo Låsservice tilbyr profesjonelle løsninger både til vanlige dører, bommer, porter og 
heiser.

DØRAUTOMATIKK: 
Dørautomatikk bidrar til en tryggere og sikrere ferdsel. Dørautomatikken sikrer at døren åpnes og 
lukkes automatisk, enten ved bevegelse eller ved å trykke på en knapp. Automatikken kan også 
kobles til en sensor eller et overvåkningssystem for å hindre at døren åpnes når den ikke skal. 

KAMERAOVERVÅKING: 
Stadig flere ønsker overvåking, eksempelvis av fellesarealer som garasjer og parkeringsanlegg. Oslo 
Låsservice har ekomnettautorisasjon (ENA), utstedt av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 
Dette gjør at vi kan installere og vedlikeholde alle typer elektroniske kommunikasjonsnett. 

PORTTELEFON:  
Oslo Låsservice leverer moderne porttelefonløsninger, både kablede og trådløse, med 
eller uten bilde, alt for å sette sikkerhet først. Den universelle utformingen gjør at Oslo 
Låsservice kan tilpasse anleggene til den enkeltes behov.

DIGITALE NØKLER: 
Digitale nøkler har en rekke fordeler, og Oslo Låsservice har god erfaring med å installere dette, både 
på fellesdører og eksempelvis på leilighetsdører, blant annet gjennom et større prosjekt som er dre-
vet av OBOS. Digitale nøkler letter hverdagen, da det ikke lenger blir behov for å bruke tid og penger 
på bestilling av nye nøkler.

ØVRIGE LÅSSMEDTJENESTER: 
Oslo Låsservice tilbyr alle typer låssmedtjenester, inkludert en 24 timers vakttelefon.

SERVICEAVTALER: 
Serviceavtale kan forhåndsdefineres ut fra den enkeltes behov og ønsker. Oslo Låsservice tilbyr 
dette innenfor avtalte tidsintervaller, eksempelvis halvårlig, noe som forlenger de ulike pro-
duktenes levetid og også gir en lavere kostnad over tid.

TIMER
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Oslo Låsservice holder til i Caspar Storms vei på Alnabru i Oslo.  

Vi har bred kompetanse og lang fartstid innenfor lås og beslag,  
adgangskontroll, låssystemer, dørautomatikk, sikkerhetsutstyr, m.m.

Oslo Låsservice har 17 ansatte og innehar kompetanse til å utføre 
montering, service og reparasjon av utstyr på alle typer dører, 
uavhengig av leverandør.
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