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R. Bergersen har over 50 års erfaring med lås og beslag, og er idag en totalleverandør av 
sikkerhetsløsninger og interiørbeslag. Vi leverer til proffkunder, borettslag, hoteller, eiendoms- 
forvaltere og industri. R. Bergersen leverer også løsninger for adgangskontroll, låssystemer 
og alle typer beslagrpdukter, og vi har et spesielt bredt utvalg av beslag til dører og dørmiljø.  



LØSNINGER

· Erfaring

· Rådgivning

· Skreddersøm

· Teknisk kompetanse

· Design kompetanse

LÅS OG BESLAG

· Minimalistisk

· Eksklusivt

· Flere farger 

· Flere størrelser 

R. Bergersen  har levert lås- og beslagsløsninger 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 har også en stor montør og serviceavdeling. 

Vi har markedets største utvalg av lås og beslag. Vi lagerfører 
en mengde låskasser (elektroniske og mekaniske), låssylinde-
re, moderne og klassiske dørvridere, panikkbeslag og hengelås-
er med tilhørende låsebeslag, luftebeslag og mange flere pro-
dukter rettet opp mot proff og prosjektmarkedet. Vi har også 
Norges største utvalg av møbelbeslag, dørvridere og andre in-
teriørprodukter for både prosjekt og privatmarkedet. 

SKJULTE HENGSLER

LÅSSYLINDERE

· Egen låssystemavdeling

· Mekaniske og elektroniske låssystemer

· Markedets lengste systemlås patent

· Stort utvalg farger

Vi har et bredt utvalg av både tradisjonelle mekaniske låser og 
til mer avanserte elektroniske låssystemer. Låser og låssylin-
dere finnes i mange varianter og størrelser, og kommer med 
tilhørende sluttstykker konstruert for å motstå innbruddsforsøk. 
Vi leverer bl.a. lås sylindre fra den tyske leverandøren CES. 
Låssylindrene kan du også få i flere farger, slik at de matcher 
både dør og øvrig dørbeslag.

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

· Eget sortiment for industri

· Panikkbeslag (motoriserte/mekaniske)

· Norges største utvalg av dørvridere

· Stort utvalg dørstoppere

· Stort utvalg skåter

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 500 kg, og en dør kan da bli 
en integrert del av miljøet rundt. Hengslene har både stoppe og 
lukkefunksjon, og gjøre at selv tunge dører blir meget enkle å 
betjene. FritsJurgens pivot hengsler har fått flere internasjonale 
design og innovasjonspriser.

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 proffmarke-
det. 

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 pro-
duksjon 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



E-KEY FINGERAVTRYKKSLÅS

· Lekkert design

· Fingeravtrykk, kode, brikke eller app

· Smarthus løsning

· Enkel montering

· Enkel administrasjon

SPESIALPRODUKSJON

· Eget verksted

· Utstansing og klipping

· Gravering

· Lakkering

· Dragrep på mål

DØRAUTOMATIKK OG DØRLUKKERE

· Dørpumper og elektriske døråpnere

· Universell utforming

· Tilfredsstiller TEK-17 krav

· Godkjent for branndører

· Flere farger

SKJULTE DØRLUKKERE

· Minimalistisk

· Driftssikkert

· Flere farger

· Flere størrelser

· «Anti suicidal»

DRAGREP

· Stort utvalg

· Dragrep på mål

· Opptil 300cm lengde

· Stort utvalg farger

Vi lagerfører et stort utvalg dragrep til dører, men vi kan også 
levere dragrep på mål. Dragrepene blir produsert i standard-
lengder opptil 300cm på fabrikk, og kan levers i flere aktuelle 
farger (PVD coating – max 200cm). Grepene blir kuttet ned til 
riktig størrelse på vårt verksted i Oslo. Dette gir stor fleksibilitet. 
Dragrepene er meget robuste, og kan også benyttes som bl.a. 
fothvilere i f.eks. et barmiljø. 

E-Key er et komplett elektronisk adgangskontrollsystem for 
både næringsbygg og privatboliger. Fingeravtrykkslåsen er 
meget enkel å betjene for både små og store, og gir et meget 
eksklusivt inntrykk, spesielt når den er innfelt i dørbladet. 
E-Key kan leveres både som «standalone» system eller som et 
nettbasert system med flere paneler/lesere. E-Key kan integre-
res mot flere smarthus løsninger. 

Mange løsninger krever spesialtilpasninger, og vi har eget verk-
sted for produksjon av spesialbeslag, langskilt, dekkplater etc. 
og gravering. Vi har også et eget lakkeringsverksted for de som 
har spesielle fargeønsker. Vi har et eget konsept for dragrep på 
mål, hvor vi kutter dragrepet i akkurat den lengden du ønsker. 
Våre spesialtjenester er ofte det som skal til for å få akkurat det 
produktet kunden ønsker.

Vi leverer systemer for automatisk åpning, lukking og avlåsning 
av dører. I bygg der det ferdes mange personer, f.eks. i nærings-
bygg, stilles det egne bygg-tekniske krav til rømningsveier, 
funksjon og brukervennlighet. Med vår dørautomatikk får du et 
driftssikkert system som sikrer tilgjengeligheten for alle bruker-
grupper. Dørlukkere og dørautomatikk kan fås i ønsket RAL 
farge tilpasset resten av dørmiljøet.

Skjulte dørlukkere har blitt meget populært, både av design-
messige hensyn og av praktiske hensyn. Skjulte dørlukkere 
eliminerer hærverk på dørlukkerne, noe som gjør de meget 
aktuelle i mange offentlige bygninger, og «anti suicidal» funks-
jonen 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 flere størrelser 
tilpasset dørens vekt. 

SKYVEDØRSBESLAG

· 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 
dempefunksjon. Beslagene leveres i solid stål eller aluminium, 
og kan fås i flere design. Du kan også velge mellom flere ulike 
fargeoverflater. 

LOGISTIKK

· 500m² lager på Alnabru

· Over 1000 varianter på lager

· Budbil leveranser

· Express leveranser

· Bedrift eller byggeplass

Fra vårt lager på over 500m² sntralt plassert på Alnabru leverer 
vi til våre kunder hver dag. Vi ordner med både budbilleveranser 
og express-leveranser når det er behov for det, og vi leverer 
både til bedrift og til byggeplass. 
Vi lagerfører et stort antall varer beregnet på spesielt proff, 
prosjekt og industri, og vi er også fleksible når det gjelder egne 
sortiment for våre avtalekunder. 



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 dørprosjekt, 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. 


