
1

    Förråd 
UPPTÄCK VÅRA FYRA MODELLER
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VI ERBJUDER FYRA OLIKA 
TYPER AV FÖRRÅD 

SÅ VÄLJER DU RÄTT FÖRRÅDSSYSTEM
Axelent Safe-X erbjuder kompletta förrådslösningar för 
alla typer av utrymmen. I sortimentet finns fyra olika 
förrådssystem; Standard (F), Kraftigare (FK), Kraftigare + 
(FK+) och Plåt insynsskyddat (FP). Vilken typ av system 
som passar för dig beror på vilka krav som finns vad gäller 
säkerhet och insyn. Samtliga förrådstyper är utrustade 
med förstärkt dörrkonstruktion och de kan utan svårighet 
anpassas efter olika behov och önskemål. 

FLEXIBELT OCH ANPASSNINGSBART
Oavsett vilket förrådssystem som lämpar sig för dig och 
dina önskemål garanterar vi på Axelent Safe-X genom-
gående hög kvalitet på såväl produkter som detaljer. 
Samtliga system är byggda för att försvåra intrång från 
eventuella tjuvar. Vi utgår alltid från kundens behov och 
förutsättningar, och lägger därför stor vikt vid valmöjlighet 
och flexibilitet. Förrådssystemen kan enkelt justeras och 
samtliga modeller kan användas tillsammans.

VILKEN FÖRRÅDSLÖSNING PASSAR MIG? 
Bland Axelent Safe-X fyra olika förrådslösningar finns sys-
tem som lämpar sig för de flesta verksamhetsområden. 
Väljer du den insynsskyddade modellen FP i plåt behöver 
den nödvändigtvis inte utgöra hela förrådet. Är projektet 
exempelvis beläget i en källarkorridor går det förslagsvis 
att enbart använda FP ut mot korridoren, tillsammans med 
ett av standardsystemen i nät som mellanväggar. 
 
 

Handlar det istället om ett vindsutrymme där du passerar 
många låsta dörrar innan du kommer till förråden räcker 
det kanske att använda standardsystemet F. 

Har du däremot behov av ett kraftigare system med högre 
krav på säkerhet bör du istället se åt premiumprodukten 
FK+. Förrådssystemet FK+ är certifierat av Svenska Stöld-
skyddsföreningen (SSF), vilket innebär att det uppfyller de 
krav SSF tagit fram i samråd med bland annat Svensk För-
säkring och andra aktörer med säkerhetskrav på produkter 
och tjänster. Även dörrar och låssystem är utformade för 
maximal flexibilitet. Skulle det uppstå problem med låset/
beslaget på något av systemen i nät kan du lätt åtgärda 
dem utan att behöva montera ner hela dörren.

EXPERTIS OCH SERVICE
Vi på Axelent Safe-X är en helhetsleverantör som erbjud-
er montageservice till alla produkter. För att garantera 
att arbetet blir korrekt och fackmannamässigt utfört 
används enbart egna montörer som är experter på just 
våra system. På så vis kan man säkerställa en leverans av 
produkter som lever upp till de högt ställda kraven, och att 
du som slutkund kan känna dig trygg i att systemet sätts 
upp på korrekt sätt. Om experter från Axelent Safe-X utför 
monteringen ingår dessutom ett års fri Safe-X Assistance.
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STANDARD (F)
Förrådsväggar för normala förhållanden.

KRAFTIGARE (FK) 
När höga krav ställs på säkerhet och stabilitet.

KRAFTIGARE PLUS (FK+) 
Extra stark. Testad och godkänd enligt SSF:s norm för 
inbrottsskyddande förrådsinredning.

PLÅT (FP) 
När det ställs höga krav på säkerhet och stabilitet utan insyn.

Att tänka på innan du väljer förråd
• Hur ser utrymmet ut där förråd ska placeras? 

Många vinklar, höjdvariationer, ventilations- 
trummor, fönster eller andra detaljer att ta hänsyn 
till? 

• Takhöjd. Behövs extra översektioner för att  
uppfylla gällande normer för inbrottsskydd där 
kravet är 15-20 cm till tak? 

• Vad ska förvaras i förråden? Vilka krav ställs på 
insyn? 

• Behöver du komplettera med olika förrådssystem 
eller räcker det med ett? Alla våra system kan 
kombineras. 

• Vad kräver försäkringsbolaget när det gäller  
förrådsutrymmen? 

• Vem ska sköta montaget? 

• Vem ansvarar för att återställa förrådsväggarna  
vid händelse av inbrott? Hur snabbt?
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Vi tror på Made in Sweden

Snabb och hög service
Våra kunniga medarbetare hjälper dig med allt från att  
välja rätt produkt till att skapa en skräddarsydd lösning 
efter dina behov. Vi kan även besöka ditt projekt och  
erbjuda rådgivning på plats. Via vår kundtjänst kan du  
också få snabb support med ditt ärende.

Offert och ritning direkt
I vårt egenutvecklade program SnapperWorks ritar vi  
enkelt upp ditt projekt och kan snabbt ge dig en ritning  
med tillhörande offert och materialspecifikation.

Planera ditt projekt med BIM-filer 
Vi erbjuder BIM-filer på alla våra produkter. Du laddar  
enkelt ner dem på vår hemsida. 

Enkelt och smidigt  
Med hjälp av vårt erfarna montörsteam kan vi även  
erbjuda montage av ditt projekt. På så vis kan du enkelt 
och smidigt få dina förråd på plats.

Effektiv produktion
Axelent har lång erfarenhet av tillverkning av nätväggar 
och produktionen är i mycket hög grad automatiserad 
för att klara höga volymer och snabba leveranstider. Alla 
våra standardprodukter finns på lager, vilket gör att vi kan 
garantera snabba leveranser. Med Axelents eget för-
packningssystem, X-pack levereras produkter inplastade, 
snyggt och prydligt på specialanpassade pallar, inklusive 
monteringsanvisningar. 

Axelent Safe-X är en del av Axelent Group och du hittar oss i Hillerstorp.  
Vi är specialiserade på förrådslösningar och cykelställ inom byggnation, där 
vi samtidigt erbjuder montering av alla våra produkter. Tack vare vårt breda 
sortiment av smarta produkter och ett välutvecklat koncept, med fokus på 
snabbhet och hög service, kan vi erbjuda en heltäckande totallösning till dig 
som kund.  
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För oss är service och kundanpassade 
förrådslösningar det viktigaste
På Axelent Safe-X utgår vi alltid från kundens behov och önskemål. 
Av erfarenhet vet vi att varje kund och projekt har sina unika förutsättningar 
och krav. Axelent Safe-X koncept är därför lite annorlunda än det traditionella 
och erbjuder flera fördelar. Smarta förrådslösningar är vårt grunderbjudande, 
men det är våra mervärden som gör oss unika. När du köper förråd av Axelent
Safe-X kan du förvänta dig mer än bara galler.

Detta erbjuder vi dig

1. Du får en ansvarig  
projektledare för ditt projekt

2. Snabb offert och ritning 3. Snabba leveranstider då 
alla produkter finns på lager

4. Genomgående hög 
kvalitet på samtliga 
produkter och detaljer

5. Standardsortiment som 
gör det lätt att komplettera

6. Lättmonterade produkter 
med tydliga monterings-
anvisningar

7. Som kund har du tillgång 
till vårt skräddarsydda och 
lättarbetade ritprogram 
SnapperWorks 

8. Med vårt unika 
förpackningssystem X-pack 
minimerar vi leveransskador 
och gör mottagande och 
montage smidigt.

9. Vi har BIM-filer på alla våra 
produkter som hjälper dig att 
planera med dem i ditt projekt

10. Vi erbjuder montering 
från vårt erfarna och  
kunniga monteringsteam.

11. Våra montörer är  
anslutna till Byggnads.

12. Axelent Assistance -  
vi garanterar snabb åtgärd vid 
skada och inbrott
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Vi är helhetsleverantör från 
första kontakt till monterad 
produkt.
Axelent Safe-X har ett brett utbud av både förråd och cykelställ  
med praktiska tillbehör. Dessutom har vi ett unikt monterings-
team på marknaden. Vi har det största och mest erfarna  
monteringsteamet inom vår bransch. Genom att anlita oss får 
du därför ett tryggt alternativ där du säkerställer att hela 
projeketet genomförs av en och samma leverantör. Förutom 
försäljning i Sverige levererar Axelent Safe-X till hela Norden.  
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Förråd Standard - F
EN PRISVÄRD KLASSIKER MED HÖG FLEXIBILITET VID MONTERING

Vårt förrådssystem typ F tillhör våra storsäljare då det ofta räcker med den styrka och säkerhet
som det ger. Vi har redan i konstruktionsstadiet förberett för att allt ska gå så smidigt som möjligt när 
väggarna väl är på plats och ska monteras.

• Med kraftig rörkonstruktion i dörrarna
• Kan kombineras med system FK, FK+ och FP
• Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion
• Kan förses med tak vid höjder över 3,5 meter
•  Väggarna lackeras i RAL 9018
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MÅTT – F

Art.nr Höjd (mm) Bredd (mm)

Väggsektion 30-2020 2250 200

30-2025 2250 250

30-2035 2250 350

30-2040 2250 400

30-2055 2250 550

30-2060 2250 600

30-2080 2250 800

30-2100 2250 1000

30-2110 2250 1100

30-2120 2250 1200

30-2150 2250 1500

Passbit 30-2002 2250 20

Dörr 30-4225750(*) 2250 750

30-4225900(*) 2250 900

* Alternativ av låslösning 
(1) = Höger/vänster 
(2) = Höger + kåpa
(3) = Vänster + kåpa

 
(4) = Förberedd för cylinder
(5) = X-It, höger
(6) = X-It, vänster

TILLBEHÖR

Hänglåsfäste för F-systemet  (ingår alltid) 
Kan användas på alla dörrar  
för att låsa förrådet med hänglås.

Trådstegshylla  
Hyllplan med eller utan klädstång.  
Enkel att montera.

Nummerbricka  
Gör det lättare att hitta rätt. Ange bara önskade 
nummer.

PRODUKTFÖRTECKNING

Förråd Standard med tillbehör

Produktbeskrivning -F

Material & Konstruktion Mått (mm)

Stålrörsram, vägg

Vertikala rör 19x19

Horisontella rör 15x15

Stålrörsram, dörr

Vertikala rör 30x20

Horisontella rör 25x15

Ståltrådsnät

Vertikala trådar Ø 3,0

Horisontella trådar Ø 2,5

Maskvidd 50x65

Dörr Öppningsmått

30-4225750(1) 2000x710

30-4275900(1) 2000x860

Vårt förrådssystem F passar perfekt till 
utrymmen som kräver mycket tillpassning på plats, te.x vid 
snedkapning på vind.

MARCUS CLAESSON, KEY ACCOUNT MANAGER, AXELENT SAFE-X
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Förråd Kraftigare - FK
KRAFTIGARE ÄN STANDARD GÖR FÖRRÅDET EXTRA STABILT OCH TÅLIGT

Det är i detaljarbetet som kvaliteten görs synlig. Vårt förrådssystem typ FK har extra kraftig 
rörkonstruktion i både dörrar och väggar, vilket gör systemet extra säkert och stabilt. 
Kombinera gärna FK med mellanväggar från vårt F-system, det räcker oftast mer än väl.

• Med extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar
• Kan kombineras med system F, FP samt med FK+ som mellanvägg.
• Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion
• Kan förses med tak vid höjder över 3,5 meter
• Väggarna lackeras i RAL 9018
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TILLBEHÖR

MÅTT – FK

Art.nr Höjd (mm) Bredd (mm)

Väggsektion 40-2020 2250 200

40-2025 2250 250

40-2035 2250 350

40-2040 2250 400

40-2055 2250 550

40-2060 2250 600

40-2080 2250 800

40-2100 2250 1000

40-2110 2250 1100

40-2120 2250 1200

40-2150 2250 1500

Passbit 40-2002 2250 20

Dörr 40-4225750(*) 2250 750

40-4225900(*) 2250 900

* Alternativ av låslösning 
(1) = Höger/vänster 
(2) = Höger + kåpa
(3) = Vänster + kåpa

 
(4) = Förberedd för cylinder
(5) = X-It, höger
(6) = X-It, vänster

TILLBEHÖR

Trådstegshylla  
Hyllplan med eller utan klädstång.  
Enkel att montera.

Nummerbricka  
Gör det lättare att hitta rätt. Ange bara önskade 
nummer.

Produktbeskrivning -FK

Material & Konstruktion Mått (mm)

Stålrörsram, vägg

Vertikala rör 30x20

Horisontella rör 25x15

Stålrörsram, dörr

Vertikala rör 30x20

Horisontella rör 25x15

Ståltrådsnät

Vertikala trådar Ø 4,0

Horisontella trådar Ø 4,0

Maskvidd 50x65

Dörr Öppningsmått

30-4225750(1) 2000x710

30-4275900(1) 2000x860

Hänglåskåpa för FK och FK+ (ingår alltid)
Kan användas på alla dörrar för att skydda häng-
låset. Finns också med extra förstärkt låsbeslag.

PRODUKTFÖRTECKNING

Förråd Kraftigare med tillbehör

 

Vårt förrådssystem FK är vårt mest populära och passar när 
det ställs lite högre krav på säkerhet och stabilitet.
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Förråd Kraftigare Plus - FK+
FÖRRÅDSSYSTEMET MED EXTRA HÖG SÄKERHET GENOM 
FÖRSTÄRKT KONSTRUKTION

Förrådssystem FK+ är vårt mest robusta förrådssystem som passar när det ställs högra krav på 
säkerhet och stabilitet. Förrådssystemet är godkänt av SSF. I FK+, har vi förstärkt gångjärn, låsbeslag, 
dörrar och väggar.

• Testad och godkänd enligt SSF:s norm för inbrottsskyddande förrådsinredning.
• Med extra förstärkta gångjärn och låsbeslag.
• Extra förstärkt konstruktion i dörrar och väggar.
• Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
• Kan förses med tak vid höjder över 3,5 meter.
• Väggarna lackeras i RAL 9018.
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PRODUKTFÖRTECKNING

Förråd Kraftigare Plus med tillbehör

TILLBEHÖR

MÅTT – FK

Art.nr Höjd (mm) Bredd (mm)

Väggsektion 45-2020 2250 200

45-2025 2250 250

45-2035 2250 350

45-2040 2250 400

45-2055 2250 550

45-2060 2250 600

45-2080 2250 800

45-2100 2250 1000

45-2110 2250 1100

45-2120 2250 1200

Passbit 45-2002 2250 20

Dörr 45-4225750(*) 2250 750

45-4225900(*) 2250 900

* Alternativ av låslösning 
(2) = Höger + kåpa
(3) = Vänster + kåpa

 

TILLBEHÖR

Trådstegshylla  
Hyllplan med eller utan klädstång.  
Enkel att montera.

Nummerbricka  
Gör det lättare att hitta rätt. Ange bara önskade 
nummer.

Produktbeskrivning -FK+

Material & Konstruktion Mått (mm)

Stålrörsram, vägg

Vertikala rör 30x20

Horisontella rör 25x15

Stålrörsram, dörr

Vertikala rör 40x20

Horisontella rör 35x15

Ståltrådsnät

Vertikala trådar Ø 5,0

Horisontella trådar Ø 5,0

Maskvidd 50x65

Dörr Öppningsmått

45-4225750(1) 2000x710

45-4275900(1) 2000x860

Hänglåskåpa för FK och FK+ (ingår alltid)
Kan användas på alla dörrar för att skydda häng-
låset. Finns också med extra förstärkt låsbeslag.

Skulle det ske inbrott i förråd av typ
FK+, är du skyddad av vår Assistancetjänst som innebär att vi  
återställer förrådsmaterial som skadats i samband med inbrottet.
Denna förrådstyp är testad och godkänd av Svenska  
Stöldskyddsföreningen.
MARCUS CLAESSON, KEY ACCOUNT MANAGER, AXELENT SAFE-X
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Förråd Plåt - FP
INSYNSSKYDDAT FÖRRÅD MED KRAFTIG KONSTRUKTION

Ett förråd kan avslöja mycket. Eller inget alls. På Axelent Safe-X tar vi höjd för alla förrådsbehov.
Vårt system FP, med täckta väggar, är utvecklat för utrymmen där det ställs höga krav på säkerhet 
och stabilitet, utan insyn.

• Med extra kraftig rörkonstruktion i dörrar
• Kan kombineras med system F, FK och FK+
• Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion
• Kan förses med översektion och tak i nät
• Väggarna tillverkas i sendzimir, dörrarna lackeras i RAL 9018
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TILLBEHÖR

MÅTT – FP

Art.nr Höjd (mm) Bredd (mm)

Väggsektion 50-2020 2000 200

50-2040 2000 400

Passbit 50-2019 2000 0-100

Dörr 50-7090 2000 900

Våra dörrar är vändbara höger/vänster.  

TILLBEHÖR

Hänglåsfäste med svetsad skyddskåpa 
Dörr till FP går även få förberedd för hänglås 
med hänglåskåpa för extra inbrottssäker dörr.

Dörr förberedd för cylinder 
Alla våra förrådsdörrar går att beställa  
förberedda för cylinder, så även dörr till typ FP.

Produktbeskrivning -FP

Material & Konstruktion Mått (mm)

Stålvägg, profilerad plåt

Djup på profilering 30

Tjocklek på plåt 0,7

Stålrörsram, dörr

Vertikala rör 30x20

Horisontella rör 25x15

Dörr Öppningsmått

50-7090 1870x860

Hänglåsfäste för FP (standardutförande) 
På dörrar till typ FP finns färdigsvetsade  
hänglåsfästen

 

Vårt förrådssystem FP är ett utmärkt alternativ när det ställs 
höga krav på säkerhet och stabilitet - utan insyn!

PRODUKTFÖRTECKNING

Förråd Plåt med tillbehör
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Hänglåsinformation
Ditt lägenhetsförråd är levererat och monterat 
av Axelent Safe-X AB. För att din hemförsäkring 
gälla ska ett hänglås i klass 2 användas. 
Vi rekommenderar ett hänglås med bygel.  
Dimensionerna ser ni nedan:

A: 20 - 25 mm (Innemått bygel)
B: 20 - 30 mm (Innemått bygel)
C: 6 - 10 mm (Bygelns tjocklek)

Tillbehör
TILLBEHÖR TILL VÅRA FÖRRÅD

Här får du en överblick över förrådens tillgängliga tillbehör. Det finns även förrådsspecfika tillbehör, 
och dessa finns specificerade på respektive förråd i denna broschyr. Vi har även sammanställt viktig 
information om vad som gäller kring hänglås och vilka dimensioner man bör ta hänsyn till.

Nummerbricka - Gör det lättare att hitta rätt. 
Ange önskade nummer så fixar vi detta.

Cylinderlås - för ännu säkrare förråd
Trådstegshylla - Hyllplan med eller utan klädstång. Enkel att montera oavsett vilket av våra nätväggssystem du väljer. 
Finns både för enkel samt dubbelmontage.

Hänglåsbeslag (fStandard för F-systemet) -  
Kan användas på alla dörrar.

Hänglåsbeslag med kåpa (Standard för FK respektive FK+) - Kan användas på alla dörrar för att skydda hänglåset. 
Finns också med extra förstärkt låsbeslag (se vänster bild).
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Anlita oss för montering
Vårt montörsteam är unikt på marknaden. Vi är det största och mest erfarna monteringsteamet 
i vår bransch. Med deras expertis och stora täckning i landet kan du anlita oss för hela resan 
från en första kontakt till färdigmonterad produkt. Ett tryggt alternativ där du säkerställer att hela 
projektet genomförs av en och samma leverantör. 

Axelent Safe-X är en helhetsleverantör och erbjuder montage av både förrådsväggar och cykelställ.  
Detta är en efterfrågad service som i stort sett alla kunder väljer att använda. Det sparar tid och förrådslösningen blir 
garanterat fackmannamässigt utfört. Det är av yttersta vikt att vårt arbete genomförts säkert och med kvalité, därför är 
alla våra montörer anslutna till Byggnads.

Fördelarna med att anlita oss för montage 

• Montering som utförs med kvalité
• Välutbildade montörer som kan lösa problem direkt på plats
• Material med hög kvalité
• Hög servicegrad genom hela organisationen
• Kontrollmätning genomförs inför montage
• Bra pris
• Flexibilitet

 

Hur ser det ut när vi är ute på 
monteringsuppdrag? 
Ta gärna en titt på denna film från ett  
av våra uppdrag i Jönköping.
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Inspireras, planera och skissa ditt projekt
MED XPERIENCE, SNAPPERWORKS OCH BIM-FILER HJÄLPER VI DIG!

BIM-FILER PÅ VÅRA PRODUKTER
Vi erbjuder alla våra produkter som BIM-filer så att du 
enkelt kan lägga in produkterna i ditt uppskissade pro-
jekt. Du hittar våra BIM filer på respektive produkt på vår 
hemsida. På så sätt kan du hämta dem för att inkludera 
dem i ditt ritprogram. Vi gör detta för att vi vill att det ska 
vara så enkelt som möjligt att inkludera våra produkter i 
samband med att du  planerar för andra typer av pro-
dukter samtidigt. Det ska vara smidigt att vara kund hos 
oss.

LÄR DIG MER OM OCH UPPLEV VÅRA 
PRODUKTER I XPERIENCE
I vårt digitala showroom Xperience kan du gå runt i en 
virtuell miljö och se våra förrådsprodukter.  
Kopplat till  produkterna kan du även se filmer, läsa om 
de olika produkterna och lära dig mer om dem.
 

PLANERA DITT FÖRRÅDSPROJEKT I 
VÅRT VERKTYG SNAPPERWORKS
Med SnapperWorks kan du smidigt planera ditt förråds-
projekt för att beräkna och planera utrymmet optimalt. 
Vår duktiga kundtjänst kan också hjälpa till att planera 
genom verktyget.SnapperWorks är enkelt att använda 
och hjälper dig att skissa upp ditt projekt och placera 
ut våra produkter. Det går även importera dina skissfi-
ler i systemet. Likaså kan du exportera din skiss till en 
STEP-fil för att använda i eget 3D cad program. När du 
har gjort färdigt din skiss får du en komplett ritning till-
sammans med materiallista och kalkyl. Det är även helt 
kostnadsfritt att använda verktyget.
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”Förråden från Axelent Safe-X har gett de boende en brandsäker och trygg  
förvaringslösning. De är lättillgängliga och lätta att packa in i, och det ser 
dessutom betydligt trevligare ut uppe på vinden nu än vad det gjorde förut.  
De gamla förråden var i stora drag halvhjärtade och inte sällan opraktiska  
lösningar som snabbt snickrats ihop. Men de nya förråden har en betydligt 
mer genomtänkt konstruktion. Jag tror att de boende upplever att det  
äntligen har blivit ordning och redan uppe på vinden.”

Fabian Lennartzon, HUSAB

”Detta cykelrum ordnade vi åt våra hyresgäster i en fastighet i Årstadal,  
en kontorsfastighet med ca 11 000 kvm uthyrningsbar area. Fastigheten ligger 
i bra läge strax utanför tullarna och vi vill främja cyklandet till och från arbets-
platsen och då erbjuda en riktigt bra cykelparkering. Genom att välja produkter 
från Axelent Safe-X fick vi med helheten: cykelställ, gallerväggar med dörr och 
servicestation, allt från en aktör.”

Thomas Nilsson, FastPartner
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X-It Electric
KOMBINERA DIN FÖRRÅDSLÖSNING MED VÅRT ELEKTRONISKA LÅS

Vårt elektroniska lås, X-It Electric, är en kostnadseffektiv lösning för gemensamma förrådsutrymmen 
som kan användas tillsammans med ett befintligt passersystem.

Att planera fastigheter och bostadshus kräver en del  
beslutsfattande. Inte minst när det gäller de ekonomiska 
aspekterna eller omfattande markarbeten, men även  
frågor som rör interiören och däribland allmänna förråds-
utrymmen. Vilka utrymmen ska boenden i huset ha 
behörighet till? Vilken typ av nyckellösning ska finnas till 
de gemensamma utrymmena? Hur gör vi det så smidigt 
som möjligt för både boende och ägare av fastigheten?

”Less is more” brukar man säga, därför har vi på Axelent 
valt att ta fram ett lås som man enkelt kan koppla ihop med 
sitt redan fungerade passersystem. Glöm att du behöver 
flera olika nycklar till de gemensamma utrymmena i din 
fastighet. Här nedan förklarar vi innebörden av det 
elektroniska låset i X-It-serien samt vilka fördelar det finns 
med ett elektriskt lås jämfört med ett standardiserat 
cylinderlås.

Skillnaden mellan ett standardiserat cylinderlås  
och X-It Electric
Vårt nya lås är en produkt i X-It-serien och rent visuellt är de 
väldigt lika varandra. Det som skiljer X-It Electric från övriga 
lås i serien är den elektroniska låsfunktionen. Istället för ett 
vred fungerar mekaniken genom en elektronisk brytare eller 
en elektronisk nyckel i form av en tagg eller ett kort. Det ger 
dig möjligheter att styra behörighet i byggnader där låset 
används. Likväl har X-It Electric en mekanisk  
utrymningsfunktion som kan nås från insidan vid ett  
eventuellt strömbortfall.

Unika funktioner hos X-It Electric
• Kompatibelt med alla elektriska passersystem.
• Enkel installation. Cylinderlås med mekanisk nyckel 

som styr över den elektroniska funktionen.
• Ljusindikator som visar om låset är i öppet eller låst 

läge.
• Kompatibelt med alla våra förrådssystem. 
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Axelents X-It Electric skiljer sig från andra produkter på 
marknaden genom att enbart låset behövs för att uppnå 
elektrisk låsfunktion medan andra liknande produkter på 
marknaden vanligtvis säljs tillsammans med ett helt dörr-
blad. Många gånger kan andra lösningar på marknaden 
även bestå av flera olika komponenter, vilket vårt lås inte 
gör. Detta gör Axelents lås mer kostnadseffektivt.

Färre nyckellösningar och fler möjligheter
Det är framför allt kundens behov som ligger till grund för 
framtagandet av X-It Electric som ett nytt komplement 
till vårt låserbjudande. Produkten är en utveckling av det 
standardiserade cylinderlåset och var till en början ämnad 
främst för industribruk. Men med ett växande kundbehov 
av ett elektroniskt lås även i bostäder anpassades X-It 
Electric därefter. Ett elektroniskt lås underlättar för  
boenden i huset genom att förenkla tillgången till allmänna 
utrymmen, såsom tvättstuga, huvudentré, barnvagns-  
och cykelrum. Då samma RFID-kodning används 
genomgående i huset behövs endast en elektronisk nyckel 
i form av ett kort eller en tagg, alternativt ett kodlås. 

Genom att använda X-It Electric slipper du som fastighets-
ägare och boende ha koll på vanliga traditionella nycklar. 
Ingen mjukvara behöver programmeras, låset drivs enbart 
av el (12-24 volt) och är kompatibelt med alla passersys-
tem.

Ett digitalt lås förbättrar säkerheten
Vid in- och utpassering genom dörrar i en bostad regist-
reras den tagg eller kort som används i en tidslogg. På så 
sätt är det möjligt att veta vem som varit inne i de olika 
rummen vid vilka tidpunkter. Detta är en fördel till exempel 
vid en eventuell stöld.

Med X-It Electric får du som fastighetsägare:
• En kostnadseffektiv lösning.
• Förbättrad säkerhet och koll vid eventuella stölder.
• Möjlighet att spärra en elektronisk nyckel.
• Valfrihet att bestämma vilka som kan öppna dörrar.
• Valfrihet att välja om du vill använda kodlås, tagg eller 

nyckelbricka.
• Färre nycklar.
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Med hållbarhet 
i fokus
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Med hållbarhet 
i fokus

Närhet till tillverkning, vindkraft och miljömärkt el - vi tänker och agerar 
grönt! När du väljer våra förrådsväggar gör du också ett bra val. Vi har ett  
väl implementerat miljötänk i hela vår verksamhet. Vi har utvecklat våra 
satsningar på vindkraft genom att vara delägare i ett antal vindkraftverk. 
Detta gör att vi idag tillverkar lika mycket grön energi som vi använder.

I våra lokaler som blev inflyttningsklara 2020 har 800 solpaneler installerade 
som ännu ett led i en hållbar energiförsörjning.

Vi på Axelent Safe-X är även stolta över att genom våra kunder vara  
delaktiga i satsningar som handlar om att värna om vår miljö på så varierade 
platser som bostadsområden, vid universitet, stationer eller andra platser 
där många människor vill kunna använda cykeln som transportmedel. 
Att underlätta cykelanvändandet med våra cykelställsprodukter gör att vi kan 
vara delaktiga i dessa satsningar. 
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