
Dørbeslag
R. Bergersen AS er spesialist på alle typer dørbeslag til prosjekt, industri og proffmarkedet. 
Gjennom våre butikker i Oslo kan vi tilby våre kunder stort utvalg, høy fagkunnskap og rask 
levering. Ønsker du en leverandør av tradisjonelle låssystemer, moderne adgangssystemer 
eller beslag der både funksjon, design og kvalitet står i fokus, så er vi deres naturlige samar-
beidspartner. 
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HENGSLER

·  Løftehengsler

·  Lagerhengsler

·  Fjærbelastede hengsler

·  «Heavy duty» hengsler

·  Flere farger og størrelser

Vi leverer dørhengsler til de fleste formål og i de fleste prisklasser, 
uten å gå på akkord med kvaliteten. Vi lagerfører både løftehengsler, 
lagerhengsler, fjærbelastede hengsler og «heavy duty» hengsler i vår 
proffbutikk i Sinsenveien, og enkelte hengsler får du i flere farger. 
De mest solgte fargene lagerføres. Våre «heavy duty» hengsler tåler 
opptil 60kg med 2 hengsler eller 80kg med 3 hengsler. 

Totalleverandør av beslag, 
låser og adgangskontroll

PIVOT HENGSLER

·  Lydløs og usynlig

·  For dører opp til 500kg

·  Stoppfunksjon

·  Dørlukkerfunksjon

·  Kvalitet og presisjon

Pivot hengsler er for den som vil ha et sømløst og arkitektonisk           
uttrykk av dør og dørmiljø. Med pivot hengsler fra FritsJurgens kan du 
hengsle dører helt opp til 500kg, og en dør kan da bli en integrert del 
av dørmiljøet. Hengslene har både stoppe og lukkefunksjon, og gjør 
at selv tunge dørene blir meget enkle å betjene.  FritsJurgens  pivot 
hengsler har fått flere internasjonale design og innovasjons- priser.

R. Bergersen AS leverer kvalitetsprodukter innenfor beslag og 
sikkerhetsløsninger til både det profesjonelle markedet og til for-
brukermarkedet. Vi er lokalisert på tre sentrale steder i Oslo, i 
Sinsenveien 4, Trondheimsveien 47 og på Skøyen. 

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

PROSJEKTVRIDERE

·  Design

·  Kulelager

·  Syrefritt stål

·  Håndverk

·  Produseres i Danmark

·  Egen låssystemavdeling

·  Markedets lengste systemlås patent

·  Stort utvalg farger

·  48t leverings garanti

·  Forhandler konsept

LÅSSYLINDERE

Vi leverer bl.a. lås sylindre fra den tyske leverandøren CES, som er en 
av Europas største låsprodusenter. CES leveres med patent helt fram 
til 2031, noe som pr. dato er det lengste i bransjen. 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 leveringsgaran-
ti på opptil 1000 nøkler fra vårt standardsortiment. Vi tilbyr også et    
konsept for de som ønsker å produsere egne låssystemer.  

LÅSKASSER OG 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 byggeplass. 

·  200 varianter på lager

·  Konkurransedyktige priser

·  SIS standard og DIN standard

·  Mekaniske låser og motorlåser

·  Solenoid låser

·  Elektroniske sluttstykker

SKJULTE HENGSLER

·  Minimalistisk

·  Eksklusivt

·  Flere farger 

·  Flere størrelser 

Vi forhandler skjulte hengsler fra Simonswerk. Tectus skjulte            
hengsler gir et helt spesielt uttrykk til et dørmiljø, og har blitt meget 
populært hos de som legger litt ekstra vekt på stil og design. Du 
får de i mange forskjellige farger, slik at de framstår som et design          
element når dørene er åpne. Hengslene tåler dørblad opp til 300 kg, 
og kan monteres på både tre-, stål- og aluminiums dører.   

Vi fører Norges største utvalg av dørvridere - også til prosjekt. dLine 
er vårt «premium brand» i prosjektmarkedet, og her står funksjonalitet, 
enkelhet og kvalitet i fokus. Produktene produseres i Danmark, og 
er utviklet i samarbeid med den anerkjente danske arkitekten Knud 
Holscher. Dørvriderne leveres bl.a. med kulelager som gir høy hold-
barhet og funksjon. Produktene leveres i Aisi 316 syrefritt stål, og har 
dermed en unik holdbarhet både innendørs og utendørs, i all slags 
vær.



SKJULTE DØRLUKKERE
·  Minimalistisk

·  Driftssikkert

·  Flere farger

·  Flere størrelser

·  Anti Suicidal

Skjulte dørlukkere har blitt meget populært, både av designmessige 
hensyn og av praktiske hensyn. Skjulte dørlukkere eliminerer hærverk 
på dørlukkerne, noe som gjør de meget aktuelle i mange offentlige 
bygninger, og «anti suicidal» funksjonen gjør de også meget aktuelle i 
enkelte institusjoner. Dørlukkerne er meget driftssikre, og er også en 
god løsning for buede dører. Du får de i forskjellige farger og størrelser 
– tilpasset dørvekt. 

DRAGREP

·  Stort utvalg

·  Dragrep på mål

·  Opptil 200cm lengde

·  Stort utvalg farger

Vi lagerfører et stort utvalg dragrep til dører, men vi kan også levere    
dragrep på mål. Dragrepene blir produsert i standardlengder opptil 
300cm på fabrikk, og kan levers i flere aktuelle farger (PVD coating). 
Grepene blir kuttet ned til riktig størrelse på vårt verksted i Oslo. Dette 
gir stor fleksibilitet. Dragrepene er meget robust, og kan også benyttes 
som bl.a. fothvilere i f.eks. et barmiljø. 

SKYVEDØRBESLAG

·  Høy kvalitet

·  Stål eller aluminium

·  Flere design

·  Flere farger

Vi leverer og lagerfører skyvedørsbeslag for både glassdører og 
tredører. Beslagene er av meget god kvalitet, og fås bl.a. med dempe- 
funksjon. Beslagene leveres i solid stål eller aluminium, og kan fås i 
flere design. Du kan også velge mellom flere aktuelle farger. 

PANIKKBESLAG

·  Raske og enkle og montere

·  Fast Touch, Push og Push-Pad

·  Kan kombineres med utv. betjening

·  Mekaniske eller motoriserte

·  Høy driftssikkerhet

Cisa panikkbeslag er spesielt egnet for bygninger med høy trafikk 
og med høye krav til sikkerhet. Produktene tilfredsstiller alle gjelden- 
de krav og forskrifter, bl.a. EN 179 og EN1125. Produktene er også 
CE merket. CISA eFAST (motorisert panikkbeslag) kan kobles til 
forskjellige enheter for å kontrollere tilgang til kablede eller trådløse                        
kodetastaturer, kablede eller trådløse kortlesere, transpondere eller 
eksisterende adgangssystemer.

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, f.eks. i næringsbygg, stilles det 
egne bygg-tekniske krav til rømningsveier, funksjon og brukervennlig- 
het. Med vår dørautomatikk får du et driftssikkert system som sikrer 
tilgjengeligheten for alle brukergrupper. Dørlukkere og dørautomatikk 
kan fås i RAL farger tilpasset resten av dørmiljøet.



R. Bergersen  AS leverer en rekke løsninger og produkter til prosjekt og proff/låsesmed. Vi er totalleverandør 
innenfor lås og beslag. Gjennom vår proffbutikk i Sinsenveien 4 kan vi tilby våre proff-kunder et enormt 

utvalg og rask levering. Ønsker du en grossist enten av tradisjonelle låssystemer, moderne adgangssystemer 
eller beslag der både funksjon og design står i fokus er vi deres fremtidige samarbeidspartner. 

Besøker du vår store proffbutikk i Sinsenveien 4 vil du oppleve god kompetanse på de som jobber i 
butikken, alltid klare for å hjelpe deg med de utfordringene du måtte stå ovenfor. 

I våre andre 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 titt! 

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

Velkommen til oss. 
 

 


