KURSTILBUD FRA NORSK
LÅSSERVICE
KURSDATO er 25/6
Du kan melde deg på
følgende kurs:
• 08,30 – 11,30:
Plikt til generell
tilrettelegging (universell
utforming)

Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)
Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt
og målrettet for å fremme universell
utforming innenfor virksomheten.
Tilsvarende gjelder for privat virksomhet
rettet mot allmennheten.

interessant foredrag i dette temaet.
Da dette også er nært beslektet med
brann og rømninsgkrav, vil kurset
berøre disse temaene også

I dette kurset vil dere få ett meget

Elektronisk adgangskontroll i fortid, nåtid og fremtid

I dette kurset vil du få høre litt om dette
temaet, samt lære litt om dagens
elektroniske adgangskontroll. Våre
foredragsholdere fra Siemens er
ledende i dette segmentet.

Våre leverandører fra
Dorma og Siemens er
foredragsholdere.

MINIMESSE

Med universell utforming menes
utforming eller tilrettelegging av
hovedløsningen i de fysiske forholdene
slik at virksomhetens alminnelige
funksjon kan benyttes av flest mulig.

Elektronisk adgangskontroll har utviklet
seg svært mye i den senere tid.

•12.30 – 15.30:
Elektronisk
adgangskontroll i fortid,
nåtid og fremtid

Her vil du få se hvordan softwaren er
bygd opp, krav til det elektroniske
utstyret, brann og rømningskrav og
oppsett.
Vi har med ett komplett demo-anlegg,
så dere får ”se å ta på ”
MINIMESSE

KURSDATO:
STED:
KLOKKEN:

Torsdag den 25/6
Rica Hotell i Kristiansund N
08.30 – 15,30

KURS 1:

KURS i UNIVERSEL UTFORMING, BRANN OG RØMNINGSKRAV.
KLOKKEN 08.30 – 11.30
FOREDRAGSHOLDERE: DORMA NORGE
MINIMESSE

KURS 2:

KURS i ELEKTRONISK ADGANGSKONTROLL. I FORTID, NÅTID OG FREMTID.
KLOKKEN 12.30 – 15.30
FOREDRAGSHOLDERE: SIEMENS NORGE
MINIMESSE

Begge kursene er gratis og det servers lunch klokken 11,30 – 12,30.
Kursene passer for arkitekter, bygg og eiendomsledere, snekkere, formenner, baser,
vaktmestere, entreprenører og bedriftseiere.
PÅMELDINGSFRIST ER FREDAG 19/6 klokken 16,00. Det er begrenset antall plasser. Vi
forbeholder oss retten til å avvise deltakere som melder seg på, hvis det er fullt. Først til
mølla-prinsippet gjelder.
PÅMELDING:
KURS 1

KURS i UNIVERSEL UTFORMING, BRANN OG RØMNINGSKRAV. KLOKKEN 08.30 – 11.30

KURS 2

KURS i ELEKTRONISK ADGANGSKONTROLL. I FORTID, NÅTID OG FREMTID. KLOKKEN 12.30 – 15.30
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