
Adgangskontroll
Adgangskontroll er et teknisk låssystem som kontollerer hvem som har tilgang til byggets for- 
skjellige dører, evt. porter og felles områder. Det gir trygghet for alle brukere - med eller uten 
nøkler. Med våre mange løsninger innen adgangskontroll og porttelefon kan vi i R. Bergersen 
tilpasse løsninger etter deg og deres behov for avlåsning og sikkerhet i bygget.  Enten det gjel-
der privatboliger, flermannsboliger, borettslag, eller ulike offentlige næringsbygg. Vi kartlegger 
behovet og leverer og utfører service på valgte adgangssystemer og porttelefon systemer, slik 
at du kan forholde deg til en leverandør.  
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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 er ekey partner i Norge. 

· Lekkert design

· Sikker adkomstkontroll

· Fingeravtrykk, kode, brikke eller app

· Enkel montering

· Enkel brukeradministrasjon

· For privatboliger og næring

EKEY

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 elektron- 
iske låser, og er et alternativ eller supplement til eksisterende 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, leie- 
takere, 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

Med iLOQ adgangskontroll slipper du andre inngrep i fellesdører 
enn å bytte selve låssylinderen. Den eneste kablingen som er nød-
vendig vil evt. være strømkabel til veggleser ved oppgangsdøren, og 
til det elektronisk sluttstykket. iLOQ sylindrene trenger verken strøm 
eller batteri ettersom ladingen skjer ved den kinetiske energien som 
oppstår ved innførsel av nøkkelen i sylinderen. Du slipper dermed 
batteriskifte og kostnadene rundt dette. Løsningen er skybasert og 
administreres gjennom et enkelt web-grensesnitt. 

ILOQ
· Enkel installasjon

· Enkel admin (web)

· Kun strøm til oppgang

· Ingen batteri

· Offline eller Online

· Også til leilighetsdører

· For borettslag og bedrift

Salto er en ledende global leverandør av adgangskontroll, og lever-
er 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 admin-
istrasjon 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  er Salto 
Partner i Norge.

SALTO

· Sikker lagring av brukerdata

· Skalerbart

· Enkel administrasjon

· Enkel installasjon

· Robust og driftsikkert

· For borettslag/sameier,  hotell/

apartments og næringsbygg. 

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 pros-
jektselgere 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.

R. Bergersen er FG godkjent låsesmed bedrift. Vi er medlem i norske låse smeder, og vi er 
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



Defigo er en enkel og funksjonell porttelefonløsning for nærings-
bygg og borretslag. Løsningen er basert på mobilnettet, og du 
trenger derfor ingen kabing inn i leiligheter, resepsjon eller andre 
rom. Anrop kan enten sendes til en eller flere mobiltelefoner, eller 
man kan også ha et eget svarapparat som plasseres på egnet sted. 
Det eneste som trengs av kabler er i så fall en strømkabel til appa-
ratet. Defigo har også enkel adgangskontroll, og døren kan åpnes 
med både brikke og app. Administrasjonen gjøres i et enkelt web 
grensesnitt. 

DEFIGO

· Ingen kabling til leilighet

· Enkel montering

· Lav investering

· Enkel admin (app)

· Integrert adg.kontroll

· Åpne med app

· For borettslag og næring

Siedle er et av verdens mest solgte porttelefon system. Siedle 
har et kompromissløst forhold til kvalitet, funksjon og design, 
og dørstasjonene kan tilpasses helt etter dine spesifikke krav til 
funksjon, materiale 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 utform-
ing (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
· 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

Doorbird er et tysk kvalitetsprodukt basert på IP teknologi. Dette 
gjør at produktet enkelt lar seg integrere med andre elektroniske 
låser og smarthus løsninger, og du kan for eksempel integrere ekey 
fingeravtrykksleser i porttelefonen. Porttelefonen kan også brukes 
som elekrtonisk lås, og du kan velge bruke både brikke, kode, app 
og fingeravtrykk for å åpne døren. Tilganger administreres enkelt 
via app. Du kan også knytte flere dører og porter (til f.eks. innkjør-
sel) sammen i samme system. Du får Doorbird i mange forskjellige 
modeller og overflater, og er en god løsning når både sikkerhet, 
funksjon og design er viktig. Med Doorbird får du en lekker og 
moderne porttelefon og elektronisk lås i ett, og du trenger ikke 
“ødelegge” den flotte inngangsdøren med å montere elektronisk 
lås på selve døren. 

· Lekkert design (SS+RAL+PVD)

· Mange modeller

· IP basert (mange integrasjoner)

· Enkel admin (app)

· Integrert adgangskontroll

· Åpne med App, brikke eller kode

· Integrert med ekey

· For privatbolig og mindre firmaer 

DOORBIRD

Aiphone er en enkel men funksjonell porttelefon løsning som kan 
leveres både som “enbruker” til privatboliger og som flerbruker 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 vidvin-
kelvisning på 170°, zoom i 9 områder, og bildeminne med lagring 
på SD-kort.

AIPHONE

· Enkel installasjon

· Kablet eller trådløs

· Audio eller video

· Bildelagring

· Enbruker eller flerbruker

· For privatboliger, borettslag/sameier 

og næring. 

Parqio er en garasjeanlegg tjeneste til alle typer borettslag, leil-
ighetskomplekser eller andre typer bygg med felles garasje. Par-
qio gjør det mulig for selskaper å forvalte ressursene som finnes 
i private fellesgarasjer. Garasjeløsningen gir styret av bygget god 
oversikt over hvordan garasjeanlegget brukes, og ikke minst kon-
troll over hvem som har tilgang. I tillegg til beboere kan dette være 
ekempelvis bil delingstjenester eller leveringstjenster 
( postpakker, mat etc. ) 

·  Adgangskontroll for fellesgarasjer

· Enkel administrasjon m/full oversikt

· Enklere hverdag for beboere

· Mange muligheter for åpplåsning

PARQIO 



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. 

Ønsker du kontakt med oss på vegne av ditt borettslag eller næringsbygg, ta kontakt med oss på 
telefon 22 04 07 50 eller send henvendelsen på e-post til POST@RBERGERSEN.NO

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

Velkommen til oss. 


