
Borettslag/sameier
Som totalleverandør av sikkerhetsløsninger og interiørbeslag vet vi hva som kan være for-
nuftig av løsninger og produkter for et borettslag. Vi har systemer innen adgangskontroll, 
dørautomatikk, brannvern, porttelefon og lås. Det benyttes gjerne en kombinasjon av ulike 
sikkerhetsløsninger for å dekke ulike behov i et borettslag - vi er spesialister på samtlige 
områder og kan tilby effektive helhetlige løsninger som gjør bomiljøet trygt og tilgjengelig for 
alle som må oppholde seg i bygget, døgnet rundt.

ADGANGSKONTROLL

PORTTELEFON

DØRAUTOMATIKK

LÅSER OG LÅSSYSTEM

GARASJE ANLEGG

POSTKASSER / POSTANLEGG
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DØR OG VINDUBESLAG
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LÅSESMED TJENESTER

SERVICE OG VEDLIKEHOLD
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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 sikker-
hetsløsninger 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.

R. Bergersen er FG godkjent låsesmed bedrift. Vi er medlem i norske låsesme-
der, 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

ADGANGSKONTROLL

· Sikker lagring (virtuell server) 

· Enkel installasjon ( ingen kabling ) 

· Enkel administrasjon 

· Stor montør/serviceavdeling

· Spesialtilpassing av beslag/dekkplater

PORTTELEFON

· Dørpumper og elektriske døråpnere

· Kvalitet og design

· Åpne eller skjulte løsninger

· Kan fargetilpasses dørmiljøet

· Kan integreres med adgangskontroll

Adgangskontroll er en teknisk låssystem som kontrollerer hvem som 
har tilgang til byggets forskjellige dører, evt. porter og felles områder 
Et adgangskontroll system har som formål å skape trygge miljøer 
for de som jobber eller bor i bygget. R. Bergersen leverer løsninger 
fra Salto, iloq og andre leverandører for å kunne levere et komplett 
system etter kundens behov. Vi kartlegger også behov og leverer og 
utfører service på alle våre adgangssystemer, slik at dere kan forholde 
dere til en leverandør. Spør oss gjerne om våre systemer og vi bistår 
i valget. 

Porttelefon gir deg muligheten til å se og vite hvem du åpner opp for. 
R. Bergersen leverer komplette porttelefonløsninger med eller uten 
videooverføring til borettslag, sameier og næringsbygg. Og alle våre 
løsninger kan integreres med flere av våre adgangskontrollsystemer.  
Vi leverer porttelefonanlegg fra blant annet velkjente tyske Siedle, 
samt Aiphone og Defigo. Vi utfører også service på de aller fleste 
porttelefonanlegg. Så ta gjerne kontakt med oss for avtale en ufor- 
pliktende samtale eller gjennomgang av dere behov. 

DØRAUTOMATIKK 

Vi har dørautomatikk for automatisk åpning/lukking for inngangs 
partier og dører. I bygg der det ferdes mange personer slik som i 
næringsbygg stilles det egne byggtekninske krav til rømningsvei-
er, funksjon og brukevennlighet. Med riktig dørautomatikk får du et 
driftsikkert system som sikrer tilgjengeligheten for alle brukergrupper 
i bygget. Vi har lang erfaring med montasje og drift av produkter til- 
knyttet dørautomatikk av alle typer, og kan vise til gode referanser der 
vi har levert og montert ulike løsninger. 

· Stort utvalg - alle prisklasser

· Kablet eller trådløst

· Lyd og / eller bilde

· Kan integreres med adgangskontroll

· Prisbelønnet utforming/design

LÅSER OG LÅSESYSTEM

· Alle typer låser

· Egen nøkkelproduksjon

· Egen låssystem avdeling

· Systemnøkler på 48 timer

Mekanisk lås eller elektronisk lås til bruk i næringsbygg, eiendom og 
borettslag? Vi har et stort utvalg lås tilpasset behov og ut fra hvilke 
grad av sikkerhet som trengs og må ivaretas. 
Hver dør har ulike tykkelser og ulike krav til sikkerhet - Hva trenger 
dere? Vi hjelper dere gjerne med å finne nye eller oppdatere allerde 
eksisterende låser til deres bygg slik at det blir et trygt sted å være. 

GARASJEANLEGG

·  Adgangskontroll for fellesgarasjer

· Enkel administrasjon m/full oversikt

· Enklere hverdag for beboere

· Mange muligheter for åpplåsning

Parqio er en garasjeanlegg tjeneste til alle typer borettslag, leilighets-
komplekser eller andre typer bygg med felles garasje. Parqio 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 kontroll over hvem 
som har tilgang. I tillegg til beboere kan dette være ekempelvis bil 
delingstjenester eller leveringstjenster ( postpakker, mat etc. ) 



POSTKASSER / POSTANLEGG
· Stort utvalg

· Innendørs og utendørs

· Mekanisk eller elektronisk lås

· Kan integreres med adgangskontroll

På utkikk etter et ny postkasse løsning i fellesområdet? Det kan vi 
være behelpelig med! Vi både monterer og finner løsningen tilpas-
set deres bygg. Det finnes postkasseanlegg med elektroniske låser 
der brukeren benytter nøkkelbrikke for opplåsning. Men det finnes 
fortsatt mange som sverger til poskasse med mekanisk lås der det 
benyttes tildelte nøkler for opplåsning. Hva tror du deres beboere 
vil foretrekke? For å finne en tilpasset løsning avklarer vi alltid med 
kunde hva slags lås som ønskes, plassering og hvor mange enheter 
som trengs. Ta gjerne kontakt med oss idag. 

DØR OG VINDUBESLAG

· Norges største utvalg

· Dørhåndtak og tilbehør

· Alle farger og stilarter

· Eget verksted for spesialløsninger

· Spesialtilpassede dørskilt

BRANNVERN

· FG godkjent

· Full oversikt i Homely appen

· Mulighet for kjøp av tilleggsprodukter

· Gode løsninger for alle typer bygg

Vi er totalleverandør av sikkerhetsløsninger og interiørbeslag. Det vil 
si at i våre butikker kan vi vise til en stor utstilling av mekaniske og 
elektroniske låskasser, låssyslindere, henglåser med tilhørende låse-
beslag, vindusbeslag, moderne og klassiske dørhåndtak samt dørgrep 
i ulike lengder. I våre butikker finner du også de siste løsningene for 
dørmiljø. Vi tilbyr spesialløsninger og tilpasser produktene til egnet 
bruk og miljø ved hjelp av riktige materialevalg og farger. 

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

· Adgangskontroll 

· Porttelefon

· Dørautomatikk og dørlukkere

· Låsesystemer

· Brannvern 

Vi tilbyr våre kunder serviceavtaler som vi tilpasser hver enkelt for 
å kunne skape og opprettholde tryggheten i et bygg. Det er gjerne 
nødvendig med en kombinasjon av flere ulike sikkerhetsløsninger på 
bolig eller næringsbygg. Og for at alle disse løsningene skal spille 
på lag og ikke forårsake nedetid er det viktig at det jevnlig utføres 
service og vedliehold på sikkerhetsløsningene. Enten det er elektroni-
ske låser, adgangskontrollsystemer, brannalarm eller dørlukkere, er 
det viktig at disse til enhver tid fungerer.  Slik at miljøet til enhver tid 
beholdes trygt og er tilgjengelig for beboere slik det er tenkt.  

LÅSESMED TJENESTER

· 24 timers vakttelefon

· Alltid tilgjengelig 

· Godkjente og faglærte låsesmeder

R. Bergersen er en moderne låsesmed bedrift, men har også andre 
tjenester og produkter relatert til vår bransje. En låsesmed er en per-
son som kan installere, reparere og utføre service på ulike låssyste-
mer i alle typer bygg.  En låsesmed fra R. Bergersen kan også utføre 
montering, service og reperasjon av dørlukkere og ulike typer dører 
med automatikk. De innehar bred kompetanse, og mange av de har 
lang erfaring i bransjen. For låsesmed tjenester kan du kontakte oss 
på vår alltid døgnåpne vakttelefon hvis uhellet først skulle være ute. 

Gjennom Homely tilbyr R. Bergersen et helhetlig brann og boligalarm-
system. Vi leverer seriekoblet optiske røykvarslere tilkoblet døgn-    
bemannet, FG-godkjent alarmstasjon med vektertjenester slik at du 
og dine kjære er sikret hvis uhellet først er ute. Homely har kuttet 
fordyrende ledd – betal kun for din sikkerhet med alarm fra Homely. Vi 
kartlegger deres behov, foretar installasjon og kan også foreta jevnlig 
etterkontroll. Ta kontakt med oss for priser til ditt borettslag. 

SKILTPRODUKSJON

·  Postkasseskilt

·  Husnummer / Oppgangsnummer

·  Informasjonsskilt

·  HMS Skilt

·  Privatrettslige skilt med mer. 

Skilting av borettslaget er en viktig del av førsteinntrykket! 
Sørg for at dette blir godt synlig gjennom informativ skilting med et 
godt design. Vi kan levere et komplett utvalg skilt spesielt tilpasset 
borettslag. For uteområder og fellesarealer har vi en rekke standard 
skilter som dekker de fleste områder. Vi produserer skilt lokalt i våre 
lokaler på Alnabru. Vi følger normen for universell utforming av byg-
ninger og uteområder, og fører en rekke skilter til merking av blant an-
net rømningsveier og nødutganger. For fellesområder og oppganger 
har vi også masse fine skilt i alle tenkelige farger og stiler. 



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 næringsbygg eller borettslag, ta kontakt med oss på 
telefon 22 04 07 50 eller send henvendelsen på e-post til PROSJEKT@RBERGERSEN.NO

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

Velkommen til oss. 


