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Ny produkt!

Håll utkik i 

kommande nummer  

av Safe-X News

Förutom ett utökat sortiment har även vårt team  
vuxit – både på kontoret och ute på fältet. Att växa 
snabbt kan innebära utmaningar men vi har  
bestämt oss för att tillhandahålla förstklassig 
kundservice och pålitliga montage – trots vår tillväxt.

En närmare presentation av Safe-X kundsupport 
hittar du på sid 8. Själv är jag ny i min roll som vd 
på Axelent Safe-X även om jag inte är ny på Axelent. 
Mitt tidigare uppdrag var försäljningschef för Axelent 
Europa och innan dess var jag vd på Axelent Ltd 
(Storbritannien). 

Oavsett vad som händer bakom kulisserna kommer 
service alltid att vara vår första prioritet. Att lämna ett 
varaktigt gott intryck är vår ledstjärna. Därför ligger 
förbättring av både oss själva och våra produkter 
alltid högst upp på agendan. Vi arbetar hårt för att 
förbättra hastighet och noggrannhet avseende vår 
service, de finare detaljerna i våra produkter och 
monteringsdokumentationen samt processerna – inte 
bara hos oss utan även hos våra leverantörer och 
agenter. Vi hoppas att du märker förbättringarna men 
om det finns något du tycker vi kan göra bättre  
– tveka inte att berätta det för oss.

Trots all denna förändring jag just berättat om så 
är vi bara i början av en spännande period där vi 
skriver ett nytt kapitel i företagets historia. Med det 
sagt hoppas jag att vi ses i nästkommande nummer 
av Safe-X News. 

Trevlig läsning!

Marcel Darroch-Davies
VD, Axelent Safe-X AB

Det händer mycket på Axelent Safe-X. I början av året förenades Safe-X produkter 

med Axelents förrådssystem och Axelent Safe-X bildades. Ett lyckosamt kast där 

vi redan nu ser väsentlig tillväxt. Vi känner oss bättre rustade än någonsin med ett 

oerhört väl sammansatt sortiment där produkterna kompletterar varandra. Vi erbjuder 

till exempel kompletta lösningar för lager, förråd och cykelförvaring.

Vi skriver ett nytt kapitel  
i företagets historia

LEDARE
Safe-X News
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 PROJEKT GULDMYNTSGATAN | GÖTEBORG

FAKTA | CYKELSTÄLL 700

• Plats för cyklar i olika höjd

• 5 cyklar (14 kg) 500x500x1900

• 4 cyklar (12 kg) 500x500x1550Tobias Karlsson

Projektledare Tobias Karlsson, Tommy Byggare:

”Vi har ingen lång erfarenhet av Axelent Safe-X. Faktum är att 
Guldmyntsgatan är vårt första gemensamma projekt. Det har dock varit 
ett projekt som har fungerat alldeles utmärkt så det kanske var starten 
på ett långvarigt samarbete – det får tiden utvisa. Till projekt Götaporten 
levererade Safe-X såväl cykelställ som förrådssystem. Vi valde att anlita 
Safe-X montörer och det var ett arbete som fungerade väldigt bra. Det 
viktigaste när vi väljer en leverantör är att leverantören lever upp till våra 
förväntningar, Arbetet med Safe-X har fungerat snabbt och professionellt.

I tider av miljö- och klimatfokus är cykeln något av 
människans bästa vän. Det har TB-Gruppen tagit fasta på 
och beställde därför 167 cykelplatser av Axelent Safe-X.  
Det handlar om dubbelställ med utdragbar skena och 
gasfjäder samt krokar på vägg. Krokarna effektiviserar 
nyttjandet av ytan i cykelrummet. Eftersom man hänger 
upp cykeln vertikalt på väggen så vinner man betydligt 
mer plats än om man parkerar den horisontellt på mark. 
Kroken är också bra att placera på platser där det annars 
kan vara svårt att använda golvytan och när man behöver 
få in de där extra sista platserna i ett projekt, t.ex.  
på pelare eller små väggytor.

Till vindsförråden användes Axelents storsäljare, 
förrådssystem typ F.  

Götaporten  
– där staden börjar
På Guldmyntsgatan i Göteborg uppför TB-Gruppen, via totalentreprenören 

Tommy Byggare, tre hus med totalt 95 moderna och exklusiva bostads-

rättslägenheter. Husen kännetecknas av genomgående hög standard och 

Axelent Safe-X har i etapp ett levererat såväl förrådssystem som cykelställ. 

Projektet förväntas stå klart i augusti 2019.

Läs mer om våra produkter  
på www.axelent.se

© 3D-rendering från Liljewall arkitekter
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 PROJEKT BJÖRKALLÉN | ULLTUNA

När Björkalléns 85 vindsförråd skulle installeras i hus 
1 och 2 fick montören visa prov på sin yrkesskicklighet 
och anpassa förråden efter husens snedtak och pelare. 
Lösningen blev vad som närmast kan beskrivas som 
skräddarsydda förråd. Detta hantverksarbete kommer att 
upprepas när ytterligare två hus ska utrustas  
med likvärdiga vindsförråd. Axelent Safe-X levererar även 
cykelställ till projektet.  
Det handlar om 111 cykelplatser i en kombination av 
dubbelställ med gasfjäder samt enkelställ för vägg och 
mark.

Björkallén – en trivsam del av 
Ultuna trädgårdsstad
Ett par kilometer från Uppsala centrum skapas ett nytt bostadsområde kallat Ultuna 

trädgårdsstad. Nära Genetiska trädgården, med sin unika björkallé, fruktträd, och de vackra 

gamla ekarna uppför Besqab 85 lägenheter i olika storlekar. Axelent Safe-X har levererat 

kreativa förrådslösningar och cykelställ i olika utföranden.

FAKTA | CYKELSTÄLL 700

• Plats för cyklar i olika höjd

• 5 cyklar (14 kg) 500x500x1900

• 4 cyklar (12 kg) 500x500x1550Anders Olofsson

Arbetsledare Anders Olofsson, Besqab:

”Besqab har arbetat med Axelent Safe-X tidigare och har endast goda 
erfarenheter av detta. Safe-X lever upp till bra pris i kombination med 
hög kvalitet. Det är ett av våra krav när vi väljer leverantör – att prisbilden 
överensstämmer med kvaliteten på både produkt, leverans och montage. 
I projekt "Björkallén" valde vi att använda storsäljaren förrådssystem typ 
F. Detta är förvisso det enklaste av Axelents förrådssystem men det håller 
tillräckligt hög säkerhet. Precis som tidigare när vi anlitat Safe-X så valde 
vi att låta deras montörer utföra arbetet eftersom de bevisligen har koll på 
läget och kan sin sak. Axelent är en pålitlig samarbetspartner som alltid 
håller vad man lovat så det här projektet var förmodligen inte det sista.”

Förrådssystem F i  skräddarsytt utförande

© 3D-renderingar från Besqab

Läs mer om våra produkter  
på www.axelent.se
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Axelent Team Bygg  
har blivit Team Safe-X 
Större, starkare och bättre än någonsin! Axelent Safe-X erbjuder en bred och  
varierad produktportfölj där du hittar det mesta för utemiljö, industri, lager och arbetsplats.  
Förutom Axelents välkända förrådsväggar erbjuds även cykelställ, papperskorgar,  
farthinder, näthyllplan, påkörningsskydd och mycket mer. 

AARON MAGNUSSON

Innesäljare/Kundsupport
Anställningsår: 2018

1. Storstad
2. Vara aktiv 
3. Äta ute
4. Spanien
5. Kan göra arm-hävningar  
 med en arm

ANNIE BRANDT

Kundsupport/
Montageplanerare
Anställningsår: 2018

1. Landet. Men gärna  
 storstaden ibland
2. Gillar att slappa men  
 blir lätt lite rastlös 
3. Äta ute
4. Mallorca 
5. De är så dolda så att jag  
 hittar inte dem själv 

AZRA KOVAC

Innesäljare/Kundsupport
Anställningsår: 2018

1. Storstad
2. Vara aktiv 
3. Äta hemma
4. New York City 
5. Bra på detektivarbete 

MARCEL DARROCH-
DAVIES

VD
Anställningsår: 2001

1. Landet
2. Vara aktiv 
3. Äta hemma
4. Bergen
5. Matlagning 

MARCUS CLAESSON

Key Account Manager
Anställningsår: 2004

1. Landet men har behov  
 av storstadspuls också
2. Aktiv
3. Äta ute med familjen 
4. New York City
5. Hobbysnickare

MARTINA STÅHL

Innesäljare/Kundsupport
Anställningsår: 2007

1. Landet men tycker om  
 storstadspuls emellanåt
2. Båda. Aktiv först – sedan  
 slappa 
3. Äta ute
4. Vid havet i Ugglarp 
5. Den är nog väldigt dold  
 för jag har inte hittat den  
 ännu

LISA BRANDELIUS

Försäljningschef
Anställningsår: 2014

1. Storstad
2. Vara aktiv 
3. Äta ute
4. Vid havet
5. Är grym på att skratta  
 som en häxa 

PER SANDAHL

Innesäljare/Kundsupport
Anställningsår: 2016

1. Landet
2. Slappa 
3. Äta ute
4. Österlen
5. Lagar grym bearnaisesås

PHILIP DAVIDSSON

Innesäljare/Kundsupport
Anställningsår: 2016

1. Storstad
2. Aktiv
3. Äta ute 
4. Nice, Frankrike
5. Kan allt om fotboll  och  
 är en jäkel på pannkakor 

WILMER GRUNDITZ

Innesäljare/Kundsupport
Anställningsår: 2019

1. Storstad
2. Vara aktiv 
3. Äta ute
4. Spanien
5. Kan lösa en rubiks kub

Lär känna teamet
Vi bad team Safe-X att svara på några frågor för att lära känna dem bättre. 
1. Storstad eller landet?  2. Vara aktiv eller slappa? 3. Äta ute eller hemma? 4. Favoritplats? 5. Dold talang? 

Kontakta Team Safe-X
sales@axelentsafex.se
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Ny produkt!

 PRODUKTNYHET | ROTERANDE CYKELSTÄLL

Nyhet! 
Roterande cykelställ
Axelent Safe-X presenterar en produktnyhet bland cykelställen. Häng upp din cykel och snurra 

fram den! Perfekt när du har ont om plats och kanske inte har takhöjden som rekommenderas för 

cykelställ i två plan. Placera med fördel cykelstället i ett hörn. Rymmer upp till 12 cyklar. Stället 

fästs i golvet med 8 bultar och behöver endast knappa 3x3 meter i golvyta och drygt 

2 meter i takhöjd för att få plats.

Rymmer upp till 12 cyklar

Kräver liten yta
3x3 m golvyta
Drygt 2 meter takhöjd



Avs/retur: Axelent Safe-X AB | Box 1 | Kävsjövägen 17 | 335 04 Hillerstorp

AXELENT AB

Box 1 · Kävsjövägen 17

335 04 Hillerstorp 

0370-37 37 30

sales@axelent.se 

teamxtray@axelent.se

axelent.se

AXELENT SAFE-X AB

Box 1 · Kävsjövägen 17

335 04 Hillerstorp 

0370-37 34 60

sales@axelentsafex.se

axelentsafex.se

AXELENT ENGINEERING AB  

Huvudkontor:  

Mårtensgatan 12, Box 275

332 30 Gislaved

0371-58 37 00

Lokalt kontor:  

Grännavägen 24 C

561 34 Huskvarna

info@axelentengineering.se

axelentengineering.se

AXELENT SOFTWARE AB

Blockgatan 8

254 64 Helsingborg 

0370-37 37 47

info@axelentsoftware.com

axelentsoftware.com


