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LEDAREN

TeamWork är A och O
Första halvåret under 2017 har varit extremt intensivt för Team Bygg. Aldrig
har vi levererat och monterat så många löpmeter förråd som hittills i år. Utan
det goda samarbete vi har med våra kunder hade det aldrig gått vägen.

har varit en utmaning som heter duga, men
med Team Bygg bakom rodret så har vi fortsatt
leverera en service i toppklass. Vi kan förstås
alltid bli bättre och vi måste fortsätta utvecklas
för att ännu bättre kunna möta era framtida
behov.
FÖRSTÄRKNING

SAMARBETE

Vi är oerhört stolta över det förtroende vi
dagligen får från er som kunder! På Team Bygg
verkligen brinner vi för att vara flexibla och i
samarbete med er hitta den bästa lösningen
– vare sig det handlar om produktlösningar
eller leverans och montagefrågor. Det har varit
en intensiv period med väldigt högt tryck på
vår avdelning. Då är den nära relationen vi
har byggt upp med våra kunder ack så viktig.
Jag vill därför rikta ett stort TACK för det goda
samarbete vi har med er.
REKORD

2017 har verkligen rivstartat, fler projekt än
någonsin har levererats och monterats. Det
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För att fortsatt kunna leverera de bästa
lösningarna till er förstärker vi Team Bygg
med ännu fler resurser. Vi hälsar Emilie och
Andreas välkomna. Både Emilie och Andreas
kommer ni att möta direkt när ni kontaktar
oss vid offertförfrågningar, orderhantering
och projektledning. I övrigt så fortsätter vi att
utveckla vår produktionskapacitet för att
möta er efterfrågan.
Läs mer om utvecklingen av Team Bygg och
planerna för året på följande sidor.
Vill du veta mer så lyft luren så berättar vi
gärna mer om hur vi kan ta ett helhetsgrepp
om era förrådsutrymmen.
Trevlig läsning!
Andreas Gotmark
Försäljningsansvarig, Axelent AB

SENASTE NYTT

World Girls Hockey Day
– Axelent i samarbete med HV71

För sjunde året arrangerades World Girls' Ice Hockey Weekend, en helg
utlyst av IIHF (Internationella Ishockeyförbundet) för att väcka intresse för tjejer
och hockey. Ett samarbete som Axelent tillsammans med HV71 gärna ställer
sig bakom.
Söndagen 8 oktober fick alla tjejer födda mellan
2002 och 2012 möjlighet att komma till Kinnarps
Arena i Jönköping för att prova på hockey tillsammans med representater från HV71s damlag.
Drygt 50-talet barn i olika åldrar dök upp och
testade såväl lek som match på isen.
Många tjejer spelar tillsammans med killar och
WGIHW är en perfekt dag för att få dela sitt
intresse tillsammans med andra likasinnade tjejer.
För att förhöja stämningen och skapa lagkänsla
utrustades alla deltagare med HV71s matchställ.
Efteråt bjöds på efterlängtad fika.

Molly Wahlfridsson, 4 år
Spelar hockey i Värnamo GIK
till vardags. Tyckte att det
var roligt att spela hockey
med andra tjejer, bortsett
från att hon fick ont i fötterna
och blev lite svettig. I framtiden
vill Molly bli en hockeystjärna
och hon bidrog med mål i sin match. Kanske ett
namn att lägga på minnet?
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DANMARK

Premiumpartner

Hans Schourup A/S
tar ett helhetsgrepp
om Axelent Bygg i
Danmark
Hans Schourup A/S grundades redan 1870 och utgår ifrån Århus, Danmarks
näst största stad. Staden är även en av landets äldsta men befolkningen
är en av de yngsta. En kombination som skapar en gemytlig atmosfär med
epitetet Danmarks lyckligaste stad.

Axelents samarbete med Hans Schourup A/S
sträcker sig många år tillbaka i tiden. Genom
åren har Hans Schourup visat sig bli en allt
större och viktigare partner för oss på den
danska förrådsmarknaden. Nu tar vi nästa
steg där vår danske partner, från och med
september månad, tar ett helhetsansvar för
Axelents förrådslösningar på den
danska marknaden.
Andreas Gotmark, försäljningschef,
Axelent AB:
”Detta är ett naturligt steg i vår fortsatta
ambition att bli det naturliga valet av
förrådslösningar till den danska byggindustrin.
Vi har redan i dag ett väldigt gott och nära
samarbete. Genom att nu ytterligare förtydliga
detta hoppas vi stärka vår gemensamma
ambition om att kunna erbjuda marknaden
den mest kompletta lösningen vad det gäller
produkter, service och installation.”
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Christian Haldager Nielsen,
försäljningschef, Hans Schorup A/S:
”Vårt fokus på förrådslösningar i Danmark
har ökat under de senaste åren. Med en
stark partner som Axelent i ryggen känner vi
oss väl klädda för att ytterligare stärka våra
ansträngningar.
Samarbetet med Axelent ger oss nödvändiga
resurser för att bli ännu mer synliga på
marknaden. Vi upplever stark tillväxt och
Axelent har investerat i att följa vår ökade
efterfrågan. Öppnandet av ett nytt Ringstedkontor på Själland tillsammans med
vår bas i Århus möjliggör att vi kommer
ännu närmare några av de mest intressanta
byggprojekten i Danmark.”

DANMARK

FAKTA | HANS SCHORUP
Hans Schourup A / S grundades
1870 och är en av Danmarks ledande
leverantörer av lagerlösningar.
Antal anställda 12
Omsättning 51 MDDK
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VÄLJ RÄTT FÖRRÅD

F FK FK+ FP

Förrådssystem FK
– Nordens populäraste

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.
Vårt förrådssystem 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.
Vi har redan i konstruktionsstadiet förberett
för att allt ska gå så smidigt som möjligt när
väggarna väl är på plats och ska monteras.
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FAKTA | FÖRRÅDSSYSTEM FK
• Extra kraftig rörkonstruktion i både 		
dörrar och väggar.
• Kan kombineras med system F
och FP.
• Kan kapas och anpassas efter
befintlig byggkonstruktion.
• Kan förses med tak vid höjder
över 3,5 meter.
• Väggarna lackeras i grå RAL 9018.

Perfekt när du ställer höga
krav på säkerhet och stabilitet.
Använd vårt grövre FK-nät i front
och standard F i mellanvägg så
har du en optimal lösning!
Per Sandahl, Key Account Manager, Team Bygg

Intresserad?

Läs mer om alla våra förrådssystem på vår hemsida www.axelent.se/bygg
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SVERIGE

Team Bygg växer
med sina kunder

» 5 SNABBA MED ANDREAS
Storstad eller landet?
Landet
Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv

Andreas Wendel
Ny Innesäljare/Kundsupport
0370-37 34 43
andreas.wendel@axelent.se eller
teambygg@axelent.se

Berätta lite om dig själv.
”Jag är född och uppvuxen i Värnamo. Efter Industri/
Produktion på gymnasiet arbetade jag mina första år
i arbetslivet med sten- och planglasbearbetning.
Innan jag fick min nuvarande tjänst jobbade jag som
montör och lagerarbetare på Axelent. Mina tidigare
erfarenheter från andra tjänster på Axelent gör att
jag ibland kan bidra med kunskap och tankar kring
helheten. För mig är kvalitet viktigt. Det tror jag också
är en egenskap som gagnar både våra kunder och
oss som team på Teambygg.”
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Äta ute eller hemma?
Äta ute
Favoritplats?
Hemma
Dold talang?
Jag har alltid varit bra på huvudräkning

Hur ska du ta dig an utmaningen som ny
säljare på Team Bygg?
”Med stort engagemang och en stor dos positivitet.
Mest spännande är att få möjligheten att redan
på ett tidigt stadium se till att våra kunders projekt
fortlöper så smidigt som möjligt med bästa möjliga
slutresultat.”
Varför tycker du att man ska anlita Axelent?
”För att vi är proffs på det vi gör! Personen som
tar hand om dig vid kontakt kan förråd, montören
som kommer ut till dig monterar inget annat än
våra produkter och vi vill hela tiden bli lite bättre
på det vi gör.”

SVERIGE

» 5 SNABBA MED EMILIE
Storstad eller landet?
Landet
Vara aktiv eller slappa?
Aktiv och slappa
Äta ute eller hemma?
Äta ute
Favoritplats?
Liggandes i en solstol utomlands
Dold talang?
Jag gör grymt goda kanelbullar

Berätta lite om dig själv.
”Jag är en positiv tjej, född och uppvuxen utanför
en by som heter Marieholm (cirka en mil utanför
Hillerstorp). Efter mellanlandning som servitris och
arbete i livsmedelsbutik, sökte jag en tjänst som
lagerarbetare på Axelent. Ett drygt halvår senare fick
jag chansen att börja på kundtjänst och jobba med
order och offerter till maskinskydd. För ett litet tag
sen fick jag frågan att börja med Bygg som jag hjälpt
det senaste året med lite offerter.”

Emilie Gustavsson
Ny Innesäljare/Kundsupport
0370-37 32 85
emilie.gustavsson@axelent.se eller
teambygg@axelent.se

Hur ska du ta dig an utmaningen som ny
säljare på Team Bygg?
”Jag ser fram emot en ny utmaning. Jag hoppas
kunna utveckla mig själv och samtidigt hjälpa
kunderna på bästa sätt. TeamBygg är ett roligt team
som har lätt till skratt och som alltid gör sitt bästa i
alla situationer.”
Varför tycker du att man ska anlita Axelent?
”Vi kan leverera en helhetslösning, inte bara
en produkt. God service mot kunderna är en
självklarhet.”
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På begäran!
Klädstången
är tillbaka
!
som standard

Behöver du en liten smidig
hylla? Vi har den!
Vet du att vi erbjuder en trådstegshylla med
måtten 600x400 millimeter?
Denna har vi tagit fram för att kunna erbjuda
extra förvaringsplats även i mindre förråd.
Klädstång ingår som standard och precis
som tidigare är hyllan enkel att montera,
utrustad med stabila konsoler och den
passar i alla våra olika nätväggssystem.
Kontakta oss om ni vill veta mer om våra
tillval till förråden.
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TEAM BYGG TIPSAR

Snabbt svar?

– Skicka med DWG-filer
Skicka gärna med DWG-filer i förfrågningsunderlaget så får du
ännu snabbare svar!
Vi tar fortfarande tacksamt emot pdf-filer. De ger oss en snabb
översyn medan DWG-filen underlättar i vår ritningsprocess.
Hälsningar Team Bygg
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Avs/retur: Axelent AB

Box 1

Kävsjövägen 17

335 04 Hillerstorp

ANDREAS WENDEL

Innesäljare/Projektledare
0370-37 34 43
andreas.wendel@axelent.se

MARCUS CLAESSON

KAM/Projektledare
0370-37 37 33
marcus.claesson@axelent.se

KONTAKTA OSS!
Maila din förfrågan till

teambygg@axelent.se
eller ring

0370-37 37 36
EMMA ASK

Innesäljare/Projektledare
0370-37 32 83
emma.ask@axelent.se

PER SANDAHL

KAM/Projektledare
0370-37 32 71
per.sandahl@axelent.se

EMILIE GUSTAVSSON

Innesäljare/Projektledare
0370-37 32 85
emilie.gustavsson@axelent.se

ERIK SAMUELSSON

Innesäljare/montageplanering
0370-37 37 62
erik.samuelsson@axelent.se

