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Även vårt montörsteam har genomgått stora 
förändringar. En ny tjänst som utbildnings- och 
kvalitetsansvarig har tillsatts. På nästa uppslag kan 
du läsa om Kai och vad hans tjänst kommer att 
innebära. Där kan du även stifta bekantskap med  
Erik och hans nygamla roll som montageansvarig.

På sida 6 får du en uppdatering om hur bygget av 
våra nya lokaler fortskrider. Nu går det att se med 
blotta ögat att det händer grejer! 

Planeringen inför Fastighetsmässan 2020 är i full 
gång. Det är en viktig mässa för oss och den ökar i 
popularitet för varje år. Kanske ses vi där i slutet av 
februari 2020? På sida 11 kan du läsa mer om var du 
hittar oss och vad vi kommer att visa upp.

På sida 8–9 lär du dig mer om våra förrådslösningar. 
Där kan du läsa om vårt erbjudande som innefattar 
mycket mer än själva förrådet. Med vår kunskap och 
erfarenhet hjälper vi dig varje steg på vägen till ett 
optimalt slutresultat.

Till sist vill jag ta tillfället i akt att önska er alla en 
god jul och ett gott nytt år!

Marcel Darroch-Davies
VD, Axelent Safe-X AB

Mycket har hänt under 2019, året där Axelents förrådssystem förenades med Safe-X produkter 

och Axelent Safe-X föddes. Vårt produktsortiment har utvecklats med både nya produkter och 

förbättringar av våra befintliga. Två produktsegment där det har hänt mycket under året är 

cykelställ och påkörningsskydd. Vi känner oss väl rustade inför framtiden med ett brett och  

väl sammansatt produktsortiment.

2019 har varit ett år av  
förändring och tillväxt

LEDARE
Safe-X News

 Vårt produktsortiment 
har utvecklats med både nya 
produkter och förbättringar 
av våra befintliga.



Axelent X-It är ett cylinderlås framtaget i första hand 
för modulära nätväggssystem inom maskinskydd, 
industri/lager samt förrådsväggar. Det passar med 
andra ord alldeles utmärkt till alla våra förrådssystem!
Tack vare den unika konstruktionen och den enkla 
monteringen kan låset även användas till liknande 
produkter/system på marknaden.

Låset bygger på en unik konstruktion där inget extra 
låshus krävs, endast en standard låscylinder, typ 
Euro. Låset är robust med en kåpa i metall för att tåla 
tuffa tag och är utprovat, testat och godkänt enligt 
SS-EN 12209:2016. Utökad funktion finns vid krav på 
utrymningsmöjlighet. Låset kan då kombineras med 
en mekanisk panik/utrymningsenhet.

Axelent X-It i korthet
• Robust konstruktion
• Unik låsfunktion
• Ändamålsenligt
• Flexibelt
• Beställes i höger- eller vänsterutförande
• Enkel montering
• Testat och godkänt enligt SS-EN 12209:2016
• Utökade funktioner möjliga
• Certifierad produkt
• Levereras komplett i speciell kartong
• Låset är patentsökt
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Produkt i fokus! 

Axelent X-It
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 PRESENTATION AV PERSONAL

4

NY UTBILDNINGS- OCH KVALITETSANSVARIG

Kai Aho
Vad har du tidigare jobbat med på Axelent?

Jag har jobbat som montör under alla mina tolv år på 
Axelent. Primärt har jag monterat förrådsväggar, men  
det har även blivit en del cykelställ och maskinskydd. 

 
Vad innebär din nya roll?

I min nya roll kommer jag bland annat att utbilda våra  
nya montörer på Axelent Safe-X. Jag kommer även att vara  
inblandad i arbetet både innan och efter själva montage-
arbetet. Där kommer jag att ha en dialog med vår kontakt-
person på bygget för att se till att allt flyter på och för att 
säkerställa att vårt utförda arbete håller högsta kvalitet. 
 
Eftersom tjänsten som utbildnings- och kvalitetsansvarig  
är helt ny får tiden utvisa var de största behoven kommer 
att finnas och exakt vad tjänsten kommer att bestå av.

Storstad eller landet?  
Landet! (Har precis byggt nytt  

hus ute på landet) 
 

Aktiv eller slappa? 
Aktiv. 

 
Äta ute eller hemma? 

Hemma. 
 

Favoritplats? 
Hemma på gården. 

 
Dold talang? 

Letar fortfarande efter en och den  
behöver nödvändigtvis inte vara dold.

5 snabba
MED ERIK SAMUELSSON

 I min nya roll kommer 
jag bland annat att utbilda 
våra nya montörer på 
Axelent Safe-X.
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NY MONTAGEANSVARIG

Erik Samuelsson

Storstad eller landet?  
Landet. 

 
Aktiv eller slappa? 

Aktiv. 
 

Äta ute eller hemma? 
Hemma. 

 
Favoritplats? 

Sängen hemma. Det finns inget bättre  
efter att ha varit på resande fot  

och bott mycket på hotell. 
 

Dold talang? 
Jag är grym på fyrsiffriga koder! 

5 snabba
MED KAI AHO

Vad har du tidigare jobbat med på Axelent?

Min första tjänst på Axelent var samma som den jag har nu,  
dvs. montageansvarig. Den tiden var oerhört lärorik och  
givande. Tillsammans med montörerna lade vi grunden till  
en stabil organisation där vi bl.a. reviderade upplärnings-
processen för nya montörer. Efter ett och ett halvt år blev jag  
tillfrågad om att byta position inom företaget och bli ansvarig 
för lagret. Jag antog den utmaningen och där fick jag för-
månen att se företaget från ett annat perspektiv. Saknaden 
och dragningskraften till montörerna och Axelent Safe-X blev 
till slut för stor, så nu är jag tillbaka! 

 
Vad innebär din nya roll?

Mina primära arbetsuppgifter är att ha kontakt med våra 
kunder, detta sker genom kontakt med arbetsledare 
och platschefer på byggarbetsplatser runt om i landet. 
Tillsammans planerar vi in när det är dags för montage  
av bl.a. lägenhetsförråd och cykelställ. 

 Saknaden och 
dragningskraften till 
montörerna och Axelent 
Safe-X blev till slut för stor.

Att lägga detta pussel med alla montage är en utmaning 
då en del projekt av olika anledningar inte kunnat hålla 
sin tidsplan. Dessa projekt ska då flyttas i planeringen och 
med tanke på den beläggning vi har är det inte helt ovanligt 
att det krockar. Mitt tips till arbetsledare och platschefer är 
att avropa sitt montage cirka tio veckor i förväg och hålla 
den tidsplanen. Som tur är har jag en fantastisk grupp med 
montörer som tar stort ansvar och brinner för sitt arbete, 
annars hade pusslet aldrig gått ihop.
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 NYA LOKALER

Tidig skiss på hur det färdiga bygget kommer att se ut.

Nu växer vår nya lager- 
och kontorsbyggnad fram! 
Nu har äntligen den synliga delen av bygg-

arbetet inletts och det går att se hur stommen 

till det som ska bli 8000 m2 av lager och 

kontor växer fram. Axelent Group gillar 

förnybar energi och vi har sedan flera år 

köpt in oss i vindkraftverk som har gjort oss 

självförsörjande på energi.  

Den nya byggnaden kommer nu att utrustas 

med cirka 800 solpaneler, som ytterligare ett 

steg i arbetet för en hållbar energiförsörjning. 

Byggarbetet kommer att fortgå under vintern 

och våren. Lagerdelen planeras vara klar innan 

semestern och kontorsdelen strax efter den 

samma.
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• Klarar en takhöjd på endast 2420 mm.

• Besparar dig 800 mm i djup jämfört   
 om man använder Standard Bike-Up   
 tvåvåningsställ och placerar dessa  
 med ryggen mot varandra.

• Finns i alla våra olika utföranden som   
 passar för olika behov.

• Kan med fördel placeras i mitten av  
 ett rum.

• Finns i moduler med 8, 12 och 16 cyklar.

• Ger dubbel kapacitet per ytenhet jämfört  
 med traditionella cykelställ.

Ny produkt!

• Låsmöjligheter på flera fasta punkter   
 på cykeln som tillför en betydligt större  
 säkerhet mot stöld.

• Varmgalvaniserat stål som gör att cykel- 
 stället kan placeras på alla olika ytor,   
 inomhus som utomhus. Tål alla väder.

• Gummibeklädd safetybar som skyddar  
 cykeln från repor.

• CC-mått på 400 mm samt hög/låg plats  
 på respektive plan ger maximalt kompakt  
 installation.

Bike-Up 

Twin Tower
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 FÖRRÅDSLÖSNINGAR

Dags för nytt förråd?  
Vi hjälper dig hela vägen! 

Första kontakten 
När du som kund kommer in med en förfrågan till oss 
på Axelent Safe-X ser vi i ett tidigt skede till att vi har 
alla förutsättningar klara för oss. Där behovet finns 
kan vi även komma ut på plats för att tillsammans gå 
igenom projektet. 
 
Vi vill med rätt insats från början göra vägen fram till 
en färdig förrådslösning så kort och smidig som möjligt 
för alla parter.

På Axelent Safe-X har vi bred kunskap och erfarenhet av att bygga förrådslösningar utifrån 

kundens olika önskemål och behov. Varje utrymme och dess förutsättningar är unika, 

vilket ställer olika krav på förråden. Vi hjälper dig hela vägen från idé till installation! 

1

Fastställa behov
Stämmer ritningen överens med verkligheten? Av 
erfarenhet vet vi att så inte alltid är fallet. Om det 
finns några frågetecken så hjälper vi dig att räta ut 
dem. Vi är experter på förråd och vi delar mer än 
gärna med oss av vår erfarenhet för att du ska få  
rätt lösning på rätt plats. 
 
Det betyder inte att vi bestämmer vad du som kund 
har för behov, där är det du som är experten! Vår 
uppgift är att vägleda dig till ett slutresultat där alla 
dina behov blir uppfyllda på bästa sätt.

2
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PROJEKT | GUMMIFABRIKEN, VÄRNAMO

Följ med till Gummifabriken i Värnamo! I filmen får 
du se hur vi på Axelent Safe-X hjälpte dem med en 
förrådslösning, från första kontakten till den färdiga 
installationen.

Förrådet ritas upp
Nästa steg är att vi ritar upp hela din förrådslösning 
i vårt egenutvecklade ritprogram SnapperWorks. Det 
är skräddarsytt för våra produkter och är du även 
intresserad av våra cykelställ kan vi inkludera allt  
i samma ritning. 
 
Du som kund får en detaljerad och skalenlig ritning 
med alla nödvändiga mått. Nu kan du kan på ett enkelt 
sätt se precis hur slutresultatet kommer att se ut.  
 

3

Vårt montörsteam installerar
När planeringsarbetet är klart löser vi naturligtvis  
även installationen. Vårt montörsteam har bred 
kunskap om våra förrådsväggar och erfarenhet av 
hur de bäst monteras. Genom att anlita oss att utföra 
montaget får du som kund en helhetslösning och 
slipper tänka på det praktiska för installationen.  
 
När vi utför montage av förrådsväggar garanterar vi 
att det sker enligt gällande normer och föreskrifter. 
Efter färdigställt montage genomförs en gemensam 
avstämning av utfört arbete för att du som kund ska 
känna dig trygg. 

4

Se filmen på vår hemsida:
www.axelentsafex.se/produkter/forradsvaggar
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 AKTUELLT

Vintern är här! 
Du har väl koll på att vi har ett brett utbud av produkter för utomhusbruk?  

Vi kallar det för Safe-X Outdoor. Det är vårt produktområde med robusta 

produkter i spännande design för utomhusmiljö. I sortimentet finns bland  

annat papperskorgar, parkmöbler och pollare. Vi har även sandbehållare  

i olika storlekar som kan komma väl till pass under vintermånaderna!

Sandbehållare
Svensktillverkade i glasfiberarmerad polyester och anpassade för nordiskt 
klimat. Sandbehållarna finns i fyra olika storlekar och används framförallt 
vid entréer och offentliga platser för att lätt kunna strö ut sand vid halka.
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MONTERNUMMER:

2019
Fastighetsmässan 2020
Axelent Safe-X kommer för första gången att 

finnas representerade på Fastighetsmässan Syd 

i Malmö. Tidigare år har vi funnits med på 

Kistamässan i Stockholm. Nytt för 2020 är 

fokusområdet Park & utemiljö. Vi kommer 

naturligtvis att presentera våra produkter för

utemiljö för mässans besökare. Det passar oss 

perfekt att med tydlighet visa mässans besökare 

att Axelent Safe-X erbjuder en helhetslösning.  

I vår monter kommer du precis som vanligt 

även att kunna se och känna på våra populära 

förråd och cykelställ. Kanske ses vi där?

H:07
Välkommen att besöka 
oss på Malmömässan 
26–27 februari 2020!



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


