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Stämningen är på topp här på 
Axelent.  
Vi har nämligen HÖGTRYCK!

Löser ditt projekt på  
nolltid Se sidan 6

Kai Aho

Du vet väl om att vi även har 
cykelställ? Se sidan 4

F, FK, FK+ och FP
Vi har allt som du behöver!

Axelent utvald till "Årets 
bästa leverantör 2014"
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Sommar & högtryck i fabriken! 
vilken vår vi haft. vi har tillsammans byggt tusentals löpmeter med förråd. vi är otroligt 
glada och tacksamma för förtroendet och vi är speciellt tacksamma för den täta dialogen 
vi har runt våra produkter och vår gemensamma utveckling.

Cykelställ utöver de traditionella
vi ligger inte på latsidan under sommaren heller, utan jobbar 
ständigt med att ta fram nya produktideér och lösningar för 
den nordiska byggmarknaden.  
en stor nyhet för oss är våra cykelställ i alla dessa former 
som skiljer sig utöver de tradionella, läs mer om dem på 
sidan 4.

Pris för bästa leverantör
vi jagar ständigt feedback från våra kunder och 
samarbetspartners som vi nämnt i tidigare x-news. vi är 
därför extra glada och stolta att vi återigen fick ta emot 
priset som bästa leverantör till en av våra kunder för året 
2014.  
detta stärker oss och ge oss ännu mer energi till att 
bevaka och hålla fast i platsen som ledande leverantör på 
förrådsväggar och tillbehör. vi är inget utan er, så tack för  
all sorts feedback. läs mer om vårt pris på sidan 5.

Årets tävling
vi har därför valt att införa en tävling gentemot dig, vi kallar 
den ”årets feedback”. 
den kund som ger oss den bästa konkreta feedbacken till 
hur vi kan utveckla våra produkter och samarbeten vinner.  
 
Vad finns i potten?  
Ja, utöver att vi blir ännu bättre att tillgodose era behov och 
det just ditt bolag önskar så finns också en julfika för hela 
din avdelning/projekt. så se till att bli personen som såg till 
att bjuda kollegorna på fika genom att skicka ett mail till oss 
med feedback.  

mata oss med feedback! tillsammans gör vi samarbetet 
roligare, bättre, lönsammare och med rätt produkter för rätt 
plats. oavsett om det är förrådsväggar, cykelställ, tillbehör 
mm.

Njut, njut, njut
Njut nu ordentligt av den stundande sommaren och se 
till att ladda batterierna så ser vi fram emot en härlig höst 
tillsammans!

Jonas gallneby
Försäljningsansvarig 
Axelent Bygg
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F FK

FK+ FP

Förrådsmodell F - Förrådsväggar för normala förhållanden.

Förrådsmodell FK - När höga krav ställs på säkerhet och stabilitet.

Förrådsmodell FK+ - Extra stark. Testad och godkänd enligt SFF:s norm för inbrottsskyddande förrådsinredning.

Förrådsmodell FP - När det ställs höga krav på säkerhet och stabilitet utan insyn.

Testad och 
godkänd enligt 

SFFDags att välja

Våra fyra modellsystem 
täcker alla behov
Vilken typ av förrådssystem du ska välja beror på vilka krav du har vad gäller 
säkerhet och insyn. Vi erbjuder fyra olika system: F, FK, FK+ och FP. 
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Har du sett våra cykelställ?

Lisa Brandelius, försäljningsansvarig cykelställ:

”Utrymmena där cykeln ska parkeras är oftast begränsade och antalet cykelplatser per 
förråd ska allt som oftast maximeras till det yttersta. Vi har tagit fram den ultimata 

lösningen för detta där vi utnyttjar luftrummet och parkerar cyklarna uppe 
på varandra i två våningar. Med cykelställ i två våningar så fördubblas 

kapaciteten för antalet cykelplatser för ytan man har att tillgå.” 

Flexibla kundanpassningar

”Vårt tajta samarbete med leverantören av 
cykelställen gör att vi tillsammans med kunden 

kan påverka utformningen av ställen så att 
de på bästa sätt anpassas efter kundens 

specifika krav. Tex. så har vi nu ett projekt 
där vi precis är klara med att man kan 

låsa fast cykeln i ramen istället för 
hjulet. Detta har varit stor efterfrågan 
på då stölder på cyklar blir mer och 
mer frekvent.”

Kostnadseffektiva med bra 
kvalitet

”Vi kanske inte är ensamma 
på marknaden. Men det 
som särskiljer oss från våra 
konkurrenter är den produkt du 
får för det priset. 
Vi kan också garantera att du får 
dina produkter snabbt eftersom 
vi lagerhåller alllt och därför kan 
leverera ut produkterna i princip 
samma dag. Beställer du även 

samleverans med förrådsväggar 
så fixar vi montaget också. Det är 

vi unika på!”

marknadens mest revolutionerande som sparar dig både plats och pengar

Idag ligger det mycket fokus på miljötänk och då är det bästa färdmedlet 
cykeln. Därför har vi på Axelent valt att börja sälja cykelställ för att på så 
vis dra vårt strå till stacken för en bättre framtid för miljön. 
Tillsammans med våra lägenhetsförråd kan vi leverera ett komplett projekt 
till dina bostadsrätter där man inte bara får fysiska produkter, utan även 
alla våra mjuka värden - På köpet!
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JMs motivering

Axelent AB har under många år bidragit till JMs genomtänk-
ta och säkra förrådslösningar i både Sverige och Norge. 
Med sin engagerade personal och höga leveranssäkerhet 
fortsätter de att få mycket höga poäng i JMs ”Nöjd Beställar 
Index”-utvärderingar, så även för 2014. 
Tack för ett bra samarbete!

Stefan Axelsson, Export- och säljchef Axelent AB, Bodil Almberg, 
Inköpschef JM AB, Jonas Gallneby, Säljare TeamBygg Axelent AB. 

Fakta JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och 

bostadsområden.

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med 

tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, 

Norge, Danmark, Finland och Belgien.

Jonas Gallneby, ansvarig för Axelent Bygg:

”Vi arbetar alltid långsiktigt med våra kunder. Det vill säga 
för oss är det viktigt att ha ett transparent samarbete där vi 
tillsammans åstadkommer bästa lösningen för slutkunden. 
I JMs fall innebär det att vi är lyhörda och snabbfotade för 
deras krav och önskemål. Tillbaka får vi kundens syn på vad 
som behöver utvecklas i produkt och kringtjänster.”

Sent i kedjan kräver snabbhet och flexibilitet

När det gäller JMs verksamhet, levererar Axelent i stort 
sett enbart till nyproduktioner av bostäder. Leverans och 
montage av förrådsväggar ligger då väldigt sent i kedjan. Ju 
senare i kedjan man ligger, ju viktigare är egenskaper som 
flexibilitet och snabbhet. Axelent har egen tillverkning och 
lagerför sina standardprodukter för att på så vis alltid kunna 
agera snabbt.

Egna montörer och genomgående service

”Vi har sett till att lösa JMs behov när och där de behöver 
våra produkter och tjänster. Att vi kan erbjuda egna 
montörer som är bekväma med våra produkter är givetvis 
en viktig anledning till att vi uppskattas som leverantör. 
Jag tror också att vår vilja att se kreativt och innovativt på 
hur samarbetet kan förbättras och utvecklas löpande är 
ytterligare något som uppskattas. Axelent ska inte addera 
service, vi ska servera service genom hela kedjan.”

Axelent utvald till Årets 
Bästa Leverantör av JM
För andra gången på tre år...

Axelent AB har samarbetat med JM under drygt 20 år som leverantör av 
förrådslösningar till företagets bostäder i Sverige och Norge. JM har idag cirka 
6.000 leverantörer och därför är det extra hedersamt att bli vald som Årets Bästa 
Leverantör i kategorin Stomkomplettering.
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Kai Ao
montör team bygg
0370-37 34 52
kai.aho@axelent.se

hur många förråd är ett normal stort projekt för er montörer?, frågade jag Kai. 
Ja, det är kanske på 30 enheter och ca 5 kvm/enhet, svarade han. okej, hur 
snabbt sätter du upp ett förråd? 20 minuter exkl. bärning, sa han då. med andra 
ord så kan du med en av axelents mest rutinerade montör få ditt förrådsprojekt 
uppmonterat på bara 600 minuter! Kostnadseffektivt är ordet!

Tio egna montörer 
med Norden som arbetsfält

Kai Aho, Team Bygg

Vad har du för bakgrund?

”Jag gick en 2-årig gymnasial social utbildning. sedan 
har jag jobbat 19 år inom plastindustrin. Nu har jag 
varit 7 år på axelent som montör.”

Under dina år som montör har du märkt någon 
skillnad på att det läggs mer fokus på säkerheten 
nu än förr?

”fler och fler av våra kunder ställer högre kvar 
på säkerheten av låsen. Kåporna är nu mera ett 
faktum då inbrott har blivit mer förekommande. 
att husen, och därför också våra förråd, blir mer 
handikappanpassade är också något som vi sett 
växa. När det gäller våra produkter så speglar 
det sig i bredden mellan förråden samt att vi 
handikappanpassat våra trösklar.”

Vilka är dina främsta egenskaper som montör?

”Jag jobbar lugnt och metodiskt. stressar inte 
upp mig om eventuella problem uppstår och som 
person gillar jag utmaningen som jag ställs inför då. 
Noggrannhet är en är viktig del i arbetet för mig.”

Just nu har vi mycket att göra på TeamBygg, 
hur märker ni av det som montörer?

”det blir mycket kommunikation med våra kollegor 
som sitter på kontoret. vi tillsammans försöker 
pussla ihop veckorna och projekten så bra vi bara 
kan. vi vill ju självklart vara så flexibla och ställa upp 
med den bästa servicen mot våra kunder. ”
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Fantastisk utsikt från de nya kanalhusen i 
Århus Ø
tillsammans med hans schourup a/s har axelent levererat förrådsväggar till brabrand 
boligforenings nya filial i denna del av århus.
förr stod det containrar över hela århus Ø då detta var hamnens containerhall, men nu byggs 
det istället attraktiva lägenheter med en enormt fantastisk utsikt över århus bukten. 

HANS SCHOURUP A/S

hans schourup a / s 
grundades 1870. de är nu 
mest känd för att vara en av 
de ledande leverantörerna av 

lagringslösningar och har varit i 
ledande position i danmark inom detta område 
sedan 1981.

Bild: Visualisering från Luplau & Poulsen

Inflytting i maj

hamnhusen i århus är byggda i etapper för 
familjehem, seniorboende och ungdomsbostäder. 
första etappen bestod av familjehem där 
inflyttningen började den 15 maj. det andra steget 
består av seniorboende med inflyttning den 15 
september medans ungdomshemmet beräknas 
vara slutfört under 2016. 
husen har ritats av luplau & Poulsen arkitekter i 
samarbete med adept och uppbyggt av danska 
bostäder.

Nick Rasmussen, Hans Schourup A/S

"axelent har i samarbete med hans schourup a/s 
levererat lägenhetsföråd till utbyggnaden av århus 
Q och till brabrand housing associations nya filial i 
denna del av staden.  
århus Q ligger där hamnens containerterminal 
tidigare låg, men nu byggs det attraktiva lägenheter 
där istället. många har en fantastisk utsikt över 
århus bukten och andra har "bara" en mindre 
utsikt över vattnet i kanalerna i området. 

axelent var inte med från början i förfrågnings-
underlaget där man beskrev produkten, men vi fick 
kunden övertygad om att vår produkt var rätt för 
uppgiften. vi bjöd upp de som var beslutfattande 
och efter en visning och utbildning av vår 
testriggen på vårt kontor på hans schourup a/s, 
var beslutet snabbt fattat och vi fick leverera till 
detta fantastiska projekt. "
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JoNAS GALLNEBY
försäljningsansvarig
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MARCuS CLAESSoN
innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
marcus.claesson@axelent.se

EMiL LÖFGREN
innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
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DiNA KoNTAKTPERSoNER PÅ AxELENT TEAM BYGG

MALiN SJÖLiN
Kundsupport
0370-37 37 36
malin.sjolin@axelent.se

MoNTÖRSTEAMET


