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OM GUNNEBO
Gunnebo er et brand, der stammer  
tilbage fra 1764. Virksomheden  
producerede oprindelig søm og solgte 
senere desuden kæder og hejsesystemer. 
Siden 1995 er mere end 40 virksom-
heder blevet opkøbt på verdensplan. I 
2006–2007 blev alle disse virksomheder 
integreret i én fælles struktur under et 
enkelt handelsnavn – Gunnebo. 
Visionen er at gøre Gunnebo til  
den førende globale udbyder af en 
sikrere fremtid for kunder inden for 
banksikkerhed og kontanthåndtering, 
passagekontrol og værdiopbevaring.
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TID TIL HØJ SIKKERHED

DET uLTImaTIvE bRanDSKab

Han ER vILD mED boKSE

Roger Bergman har betjent kunder,  

heriblandt kongelige, i over 40 år.

UK Special 

IngEn vEJ TILbagE

STæRKT paRTnERSKab bag opfØRELSE  

af panSRET boKS

bERØmT TRofæ på REJSE

LaD anDRE gØRE aLT DET HåRDE aRbEJDE!

Normalt ønsker man ikke at have nogen til at  
kigge én over skulderen. Men det laver Gunnebos  
data- og netværksdriftscenter om på.

bEDRE foRHoLD foR fITnESSmEDLEmmER

SIKKER I EnDnu ET åRHunDREDE

naT på muSEET

EKSKLuSIvE boKSRum paR ExcELLEncE

KonTanTfRI banKvIRKSomHED omDannER fILIaLER

Efter at have implementeret det nye Oxygen-koncept 
med 100 % kontantfri bankforretning på lobbyplan

moDERnISERIng unDERvEJS

gLobaLT

HvoR HaR Du SET gunnEbo?
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BESØG OS ONLINE

”Gunnebos ansvarlighed måles i langsigtet afkast, tilfredse 
kunder, motiverede medarbejdere og en reduceret påvirkning 
af miljøet.”

Per Borgvall, koncernchef for Gunnebo

AUSTRALIEN
www.gunnebo.com.au

BELGIEN
www.gunnebo.be

CANADA
www.gunnebo.ca 
DANMARK

www.gunnebo.dk

FINLAND
www.gunnebo.fi 

FRANKRIG
www.gunnebo.fr 

HOLLAND
www.gunnebo.nl 

INDIEN
www.gunnebo.co.in

INDONESIEN
www.gunnebo.com/id 

ITALIEN
www.gunnebo.it

KINA
www.gunnebo.cn

LUXEMBOURG
www.gunnebo.be

MELLEMØSTEN
www.gunnebo.com/uae 

NORGE
www.gunnebo.no 

POLEN
www.gunnebo.pl 

PORTUGAL
www.gunnebo.pt 

SCHWEIZ
www.gunnebo.ch  
SINGAPORE

www.gunnebo.sg

SPANIEN
www.gunnebo.es

STORBRITANNIEN OG IRLAND
www.gunnebo.co.uk

SVERIGE
www.gunnebo.se

SYDAFRIKA
www.gunnebo.co.za

TJEKKIET
www.gunnebo.cz

TYSKLAND
www.gunnebo.de

UNGARN
www.gunnebo.hu 

ØSTRIG
www.gunnebo.at

 
Øvrige markeder:
www.gunnebo.com 
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Om Breitling

 �  Berømt schweizisk urpro-
ducent

 �  Grundlagt af Léon Breitling i 
Saint-Imier i 1884.

 �  Fremstiller certificerede  
kronometre. De fleste af 
urene har funktioner, der 
anvendes inden for luftfart, 
men er i stadig højere grad 
blevet statussymboler frem 
for praktiske redskaber.

 �  Alle urene produceres i 
Schweiz ved hjælp af lokalt 
fremstillede dele.

 �  Ure fra Breitling koster  
mellem 2.500 og 50.000 euro.

Vidste du...

 �  at Breitlings ’Emergency’-
model har en radiosender til 
civil flyvning med et signal, 
der kan modtages på op 
til 90 sømils afstand. Alle 
kunder skal underskrive en 
aftale med erklæring om, 
at de er ansvarlige for alle 
omkostninger i forbindelse 
med redningsoperationer, 
der sættes i gang, hvis de ved 
en fejl aktiverer senderen.   

 �  at Mel Gibson, Bruce Willis, 
Roger Moore, John Travolta, 
Jerry Seinfeld, Wayne Gretzky 
og den franske præsident, 
Nicolas Sarkozy, alle går med 
ure fra Breitling.

SVERIGE. Breitlings tidligere ejendom – engang en 
bank – havde boksrum, hvor man kunne opbevare 
værdigenstande. Men da forretningen blev flyttet til 
et andet sted i Stockholm, måtte Breitling investere i 
en ny pansret boks på 48 m2 og 62 tons. 

”Gunnebo specialfremstillede en pansret boks og 
installerede den i vores nye bygning. Det hele blev 
færdigt i maj, og vi er meget tilfredse med den måde, 
boksrummet fungerer på”, udtaler Stephane Dehner, 
bestyrelsesformand hos Breitling Scandinavia.

De modulopbyggede paneler til den pansrede boks 
i klasse VIII er blevet fremstillet i Tyskland og derefter 
transporteret til Stockholm, hvor boksen blev samlet. 

”Vi bad om den højest mulige sikkerhed, så vi 
skulle bruge de allerbedste pro-

dukter på marke-
det. Sammen 

med alarmer, 
multidi-
rektionelle 
bevægelses-

sensorer og 
ekstra stålvægge 

uden for selve opbe-
varingsrummet har vi 

nu et nyt boksrum med 
et sikkerhedsniveau svarende 

til den svenske centralbank”, siger Stephane Dehner.
Breitling har tidligere købt klassificerede sikrings-

bokse og områdesikring hos Gunnebo. Da Stephane 
Dehner tidligere har været tilfreds med produktkva-
liteten, var det ikke svært for ham at vælge Gunnebo 
som leverandør igen. 

”Jeg er tilfreds med den kundeservice, Gunnebo 
har ydet under dette særlige projekt. Og produkterne 
indfrier virkelig vores mål, eftersom vi fik den høje 
kvalitet, Gunnebo lovede”, siger han.

Da Breitling, producenten af luksusure, flyttede til sine nye lokaler i Stockholm, behøvede de et 

sikkerhedsniveau på højde med Sveriges centralbanks – deres eget svenske Fort Knox.

TEKST    Mats Ekendahl

Tid til høj sikkerhed

urene fra breitling, der engang var specielt udformet til luftfart, er blevet et statussymbol og bæres af berømtheder som John Travolta.

breitling måtte investere i en ny pansret boks på 48 m2  
og 62 tons. 
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 chubbsafes’ nye sortiment af skabe beskytter datamedier mod brand i op til to timer.

Det nye Chubbsafes DataGuard NT er certificeret i 
henhold til standarden NT Fire 017 – 120 Diskette, 
hvilket vil sige, at det giver to timers beskyttelse  
mod brand.

”Selvom der er 1000 °C uden for skabet, vil der 
altid være under 50 °C indenfor”, forklarer Product 
Manager Mark Brookes.

DataGuard NT’s nye enkeltdørsdesign gør livet let-
tere for brugerne. I modsætning til konkurrenternes 
produkter, som har et ekstra indre skab, skal man nu 
kun lukke én dør.

”Hvis man først skal lukke én dør inderst, kan man 
ikke være 100 % sikker på, at det er blevet gjort ordent-
ligt, når den ydre dør er lukket. Men med DataGuard NT 
har man ro i sindet, hvis der udbryder brand.”

Det nye produkt er også pladsbesparende i forhold 
til eksisterende skabe.

”Opbevaringskapaciteten er op til 60 % bedre ved 
DataGuard NT end andre producenters skabe af 
tilsvarende størrelse”, siger Mark Brookes.

Chubbsafes DataGuard NT er primært beregnet til 
mindre og mellemstore virksomheder samt til hjem-
mekontorer. Skabet fås i fire størrelser fra 25 til 120 
liter. Udtræksskuffer til opbevaring af f.eks. dvd’er eller 
cd’er er standard, og skabet er klar til brug, så snart 
det er stillet på plads.

Chubbsafes DataGuard NT er et helt nyt dataskab til sikker opbevaring af digitale medier.  

Og det er det eneste enkeltdørsskab af sin art på markedet.

TEKST    Mats Ekendahl

Det ultimative brandskab

ProGuard fra Chubbsafes fås nu 

på alle markeder med klassifice-

ringen Grade III.

”Den nye version med indbruds-
beskyttelse i Grade III er stærkere, 
selvom den er over 20 procent let-
tere end sine forgængere”, udtaler 
Andy Rymill, Product Manager for 
Secure Storage hos Gunnebo. 

Kombinationen af øget styrke og 
reduceret vægt er opnået ved hjælp 
af et nyt spærremateriale. Det vil 
gøre værdiskabet til en mere an-
vendelig mulighed ved installation 
højere oppe i bygninger, hvor der er 
grænser for, hvor stor en belastning 
gulvet kan bære. Værdiskabet har 
også større indvendig opbevarings-
kapacitet end Grade II-modellen, 
som det er baseret på.

Grade III er udviklet som svar på 
ønsker fra de tyske og britiske mar-
keder. De var først med at markeds-
føre det nye ProGuard, men siden 
da er det blevet gjort tilgængeligt 
for alle markeder.

”Vores kunder er primært detail-
handlere og distributører”, siger 
Andy Rymill.

Gunnebo har for nylig vundet 
nye licitationer og fortsat eksiste-
rende kontrakter primært på basis 
af fordelene med de nye værdiska-
bes reducerede vægt.

Øget styrke trods 
reduceret vægt
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Efter mere end 40 år på jobbet er Roger bergman stadig begejstret for alt, der har med værdiopbevaring at gøre. 

SVERIGE. Roger Bergman startede hos Gunnebo 
som trainee i 1968. På daværende tidspunkt var 
han 17 år, og elektroniske deponeringsbokse var 
nyeste mode. I dag har han om nogen forstand 
på komplekse værdiopbevaringsløsninger.

”Jeg fordyber mig også i bokse i min fritid”, 
siger Roger Bergman. ”Især mekaniske låse er 
enormt fascinerende – det er utroligt, hvordan 
de fungerer.”

Hans arbejde som servicetekniker har bragt 
ham i nogle interessante situationer som f.eks. 
at blive bedt om at hjælpe den svenske prinsesse, 
Lilian, med at indstille hendes boks.

”Da jeg var færdig med arbejdet, satte jeg mig 
på en stol, som tilhørte prins Bertil, og drak en 
kop kaffe med prinsessen. Det var en helt særlig 

oplevelse!” fortæller Roger Bergman. 
Men kunden behøver ikke at være prinsesse 

for at være mindeværdig.
”Der skal ikke meget til, for at jeg husker en 

opgave. De mennesker, jeg møder, er det bedste 
ved dette arbejde, og jeg elsker at kunne hjælpe 
og bidrage til god service.” 

Rogers servicebetonede indstilling synes at 
være nedarvet. Hans oldefar begyndte at arbej-
de for Rosengrens, som nu er en del af Gunnebo, 
da virksomheden blev grundlagt i Stockholm i 
1880’erne. Han blev i virksomheden i over 30 år 
og arbejdede også sammen med sin søn, Rogers 
bedstefar.

”Min bedstefar, Ragnar, arbejdede hos 
Gunnebo i 52 år. Jeg arvede det guldur, han fik 

efter 50 år i virksomheden”, siger Roger Bergman.
Rogers far og bror var også ansat i adskil-

lige år. Roger selv er ikke langt fra at få sit eget 
guldur. Han mener, at når medarbejderne bliver 
så længe i virksomheden, skyldes det venskabet 
og den gode atmosfære.

”Jeg kan også godt lide den uafhængighed, 
jeg har i mit arbejde, og der er aldrig to dage,  
der er ens”, tilføjer han.

Da Roger for få år siden havde 40-års jubilæum 
i virksomheden, bagte han en stor kage for at 
forkæle sine kolleger. Hvordan den var formet? 
Som en boks, naturligvis...

”Kagen var lavet sådan, at den lignede en boks, 
der hedder ’40/40’. Som du kan høre, er min 
interesse for bokse kolossal.”

Roger Bergman har betjent kunder, heriblandt kongelige, i over 40 år. Han fornyer sin 

autorisation som servicetekniker hvert år for at sikre, at han altid er opdateret omkring 

de nyeste udviklinger inden for branchen. Som han selv indrømmer, er hans interesse for 

værdiopbevaring og låse ”lidt for meget af det gode”.

TEKST    Hanna Lindahl

Han er vild med bokse
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Ingen vej tilbage
AALufttrafikken har ændret sig med rivende hast inden for de seneste år og med den også vores tilgang 

til lufthavnssikkerhed. Da London Luton Airports sikkerhedsprojektansvarlige, Mr. Sinclair, kontaktede 

Gunnebo i 2010, sagde han, at lufthavnen ønskede en envejssluse, der kunne forhindre passagererne  

i at gå tilbage mod flyet, når de først var kommet inden for ankomstområdet.



Gunnebos løsning var slusen PasSec HSW 
Wide Lane, indstillet til ”frit flow” – en ens-
rettet løsning med integreret elektronisk 

sikring og tilslutningspunkter for tredjeparters  
tv-overvågningskameraer.

Efter et indledende forsøgsprojekt så London 
Luton hen til at få flere enheder til andre områder 
i lufthavnen i fremtidige projekter. Lufthavnen øn-
skede ikke at købe alle PasSec-sluserne uden først 
at lade en forsøgsenhed vise, hvad den duede til, og 
opnå transportministeriets mundtlige godkendelse. 

”Vi kiggede nærmere på løsninger fra en række 
leverandører, men valgte Gunnebos sluse på grund 
af dens tekniske løsning og den nemme integration 
med vores tv-overvågnings- og brandalarmsystemer”, 
udtalte Mr. Sinclair.

Nye rutiner for passagerer
Ifølge Mr. Sinclair bliver det påskønnet af de fleste 
passagerer, når lufthavnen investerer i ny teknologi.

”Det betyder ikke nogen grundlæggende forskel for 
deres generelle oplevelse, og i og med at sikkerheden 
er blevet forbedret, er dette bestemt en succes.

”Enheden gør, at passagererne kan bevæge sig fra 
forpladsen til landsiden uden at skulle ændre deres 
normale gangtempo eller rejsemåde, og samtidig 
udstyrer enheden lufthavnen med den sikkerheds-
funktion, den skal bruge”, forklarer han.

PasSec HSW-løsningen i London Luton Airport 

har nu været i drift siden januar 2011. Som følge af 
succesen med den første enhed modtog Gunnebo 
i juni 2011 endnu en ordre på yderligere tre PasSec 
HSW-enheder, som skal installeres i den internatio-
nale ankomsthal.

Gunnebo har nu i alt installeret over 300 PasSec-
enheder i lufthavne rundt om i verden, samtidig med 
at flere andre britiske lufthavne for øjeblikket er i 
drøftelser med Gunnebo vedrørende lignende behov.  

Plads til forbedring
I London Luton Airport er der fundet andre områder, 
der kan forbedres til fordel for en mere effektiv rejse-
trafik. I øjeblikket er Gunnebo langt fremme i drøftel-
ser med London Luton Airport angående dens næste 
projekt, der omfatter endnu en produktlinje. 

”Jeg ser masser af områder, hvor en sikkerheds-
leverandør som Gunnebo kan tilbyde interessante 
løsninger. Områder som sikkerhed før afgang (valide-
ring af boarding card), afgange og ankomster”, sagde 
Mr. Sinclair. ”Hvis andre lufthavne spurgte mig om 
Gunnebos løsninger, ville jeg anbefale dem.” 

Jeg ser masser af områder, 
hvor en sikkerhedsleve-
randør som Gunnebo 
kan tilbyde interessante 
løsninger. 

paul Wakeling, ansvarlig for airport Entrance control hos gunnebo uK, var medvirkende til succesen med London Lutons nye 
løsning med ensrettet sluse.

AA TEKST    Linda Gårdlöv  

Fakta om London Luton Airport

 �  London Luton Airport er Storbritanniens femte-
største passagerlufthavn.

 �  Lufthavnen befordrede næsten 9 millioner  
passagerer i 2010.

 �  Beskæftiger over 500 medarbejdere direkte og 
omkring 8000 indirekte.

 �  Lufthavnen tilbyder passagererne et omfattende 
udvalg af både rute- og chartertjenester med  
hyppige afgange til over 90 destinationer, herunder 
flyvninger til Europa, Afrika og Mellemøsten med 
videre forbindelser til Mumbai, Hongkong,  
Johannesburg, Beijing og Bangkok via Tel Aviv.

 Kilde: www.london-luton.co.uk
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Om den panserede boks

 �  Den største udvidede pansre-
de boks, Gunnebo nogensinde 
har bygget i Storbritannien.

 �  Den udvidede boks’ udven-
dige mål (H x B x L): 10,67 m 
x 8,26 m x 25,87m

 �  Samlet størrelse inklusive 
udvidelse (H x B x L): 10,67 m 
x 8,26 m x 51,74 m

 � Total opbevaringskapacitet: 

 860 paller

 �  Antal paneler i udvidelsen: 
390

 � Panelareal: 841 m2

 �  Opførelsestid på stedet:  
6 uger

Om UDG

 �  UDG er en lægemiddeldistri-
butions- og joint venture-
virksomhed, der ejes af 
Alloga og United Drug. Virk-
somheden opmagasinerer 
og distribuerer medicinal-
varer og håndkøbsmedicin i 
Storbritannien.
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Opmagasinering af kontrolleret medicin (controlled 
drugs, CD) i Storbritannien reguleres af indenrigs-
ministeriet. I kriterierne for opnåelse af tilladelse til 
opmagasinering af CD indgår, at produkterne skal 
være sikret i en pansret boks, der som minimum 
opfylder Grade VI i standarden EN 1143-1.

”Vi konstaterede, at kun Gunnebo kunne opfylde 
disse krav, og vi vidste også fra tidligere projekter, 
at virksomheden var i stand til at yde fremragende 
kundeservice”, forklarer Mark Langton, UDG’s  
driftsdirektør.  

Behov for at imødekomme efterspørgsel
UDG er den største distributør af CD i Storbritannien 
og vokser år efter år. I de seneste 12 måneder har der 
været en vækst på ca. 25 procent.

”Vores eksisterende pansrede CD-bokse havde 
nået deres maksimale opbevaringskapacitet, så vi 
ønskede at imødekomme det nuværende voksende 
kundebehov samt at etablere den kapacitet, der 
kræves for at tiltrække nye forretninger”, fortsætter 
Mark Langton.

Gunnebo udformede og installerede den nye 
pansrede boks, der volumenmæssigt er en af de største 

i Storbritannien og sandsynligvis også i Europa. 
Under projektet blev der udformet særlige døre, som 
gør det muligt for højmastede gaffeltruck at køre ind 
i boksene og rundt i gangene. 

Bygges ind i eksisterende struktur
Grundlaget for denne enorme fastboltede, pansrede 
boks var den eksisterende Gunnebo Cennox-boks, 
der oprindelig blev installeret i 2001 og nu er blevet 
udvidet ved hjælp af Centurion-paneler og -døre. 
Udvidelsen blev installeret og sikret, inden man 
dannede en intern åbning mellem den gamle og den 
nye boks. Dermed kunne CD under overholdelse af 
indenrigsministeriets bestemmelser opbevares sik-
kert i den eksisterende boks, mens byggeprocessen 
stod på.

Ingen dødtid
”På den måde undgik vi også afbrydelser i vores CD-
opbevaringsaktiviteter”, siger Mark Langton, der er 
meget tilfreds med løsningen og partnerskabet.

”UDG har en meget stærk relation til Gunnebo, og 
vi overvejer faktisk tre muligheder til endnu en pans-
ret boks – endnu større end den, vi lige har opført.”

Et vigtigt kriterium ved opnåelse af tilladelse til opbevaring og distribution af kontrolleret 

medicin i Storbritannien er en sikker pansret boks. Unidrug Distribution Group (UDG) har 

opført en af landets, måske endda hele Europas, største pansrede bokse nogensinde.

TEKST    Mats Ekendahl

Stærkt partnerskab bag 
opførelse af pansret boks

I den pansrede boks er der indbygget særlige døre, som tillader gaffeltruck at komme ind og ud.



Gennem tiderne har man set nogle elegante eksempler på legendarisk 

håndværk fra låsesmede. Aubin-trofæet er sandsynligvis det mest 

fremtrædende. I september viste Gunnebo dette fascinerende værk  

på en udstillng i England.  

TEKST    Hanna Lindahl

Aubin-trofæet er et ganske særligt eksempel på tidlige færdigheder i konstruktion 
af låsemekanismer.

Skaberen, Charles Aubin fra Wolverhampton i England, designede og byggede 
trofæet til udstillingen Great Exhibition i 1851, som fandt sted i Hyde Park i 
London. 

Konstruktionen omfatter 44 låse i forskellige modeller. Alle låsene kan låses 
eller låses op hver for sig. Men samtidig er de forbundet, så de alle kan låses op 
på én gang.

Den nederste del af Aubin-trofæet er sekskantet. Oven på den er der tre 
cirkelformede etager med hver sit antal låse: 16 på den nederste, 12 på den 
midterste og 9 på den øverste. Som en afsluttende detalje er trofæet kronet 
med en Brahma-lås. 

Charles Aubin brugte mere end 3.000 dele til den komplicerede låse-
mekanisme. Hans opfindelse er enestående og smuk, men har ikke nogen 
egentlig praktisk anvendelse.

 I dag ejer Gunnebo Aubin-trofæet og har benyttet lejligheden til med 
stolthed at fremvise værket på udstillingen Master Locksmith Association 
Exhibition i Telford i England. 

Trofæet tiltrak en hel del besøgende til Gunnebos stand, hvor virksom-
heden mødtes med kunder og præsenterede dens nyeste produkter.

Berømt trofæ 
på rejse
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HOLLAND. Data- og netværksdriftscentrets 
(DNOC) service gør det muligt for kunder at 
lade Gunnebo foretage en ekstern overvågning 
af deres kontanthåndteringssystemer online. 
Kunderne kan også vælge at lade Gunnebo 
administrere hele systemet, hvilket indebærer, 
at kontanthåndteringssoftwaren hostes i et 
eksternt datacenter hos Gunnebo. 

”Store organisationer ønsker at sikre, at deres 
systemer kører som påkrævet, og at alle proces-
ser i hvert system fungerer gnidningsløst, men 
de kan komme ud for logistiske vanskeligheder 
i forsøget på selv at forestå denne form for 

overvågning”, udtaler Patrick van Aart, Country 
Manager, Gunnebo Netherlands.  

Det er med andre ord lettere at lade andre 
gøre alt det hårde arbejde.

Effektivitet og merværdi
DNOC-servicen og dens software, som er udvik-
let af Gunnebo, giver effektivitet og merværdi til 
kunder, der ønsker fuld kontrol med deres kon-
tanthåndteringssystemer, som f.eks. SafePay™, 
med hensyn til, hvilke transaktioner der er fore-
taget, og hvor mange penge der er i systemet. 

”At kigge kunden over skulderen med henblik 

Normalt ønsker man ikke at have nogen til at kigge én over skulderen.  

Men det laver Gunnebos data- og netværksdriftscenter om på.

TEKST    Mats Ekendahl

Lad andre gøre alt det hårde arbejde!
på at sikre vedkommendes forretning er en ny 
måde at tænke på, et nyt koncept. Det er virke-
lig en intelligent pakke af serviceydelser, som 
blandt andet forhindrer unødvendige afbry-
delser eller forsinkelser i vores kunders drift”, 
forklarer Patrick van Aart.

Hvis der opstår et problem i det eksternt 
overvågede system, har serviceteknikerne fra 
Gunnebo to måder at løse det på: De kan enten 
klare problemet fra deres fjernliggende lokalitet 
eller tage hen på selve stedet.

Bemærkelsesværdig servicekultur
Ten Brink Foodretail i Holland har benyttet sig af 
DNOC i fire år. CEO Edwin ten Brink roser part-
nerskabet i høje toner: ”Jeg må indrømme, at 
jeg er ret så tilfreds med den service, Gunnebo i 

”Vi bruger data- og netværksdriftscentrets service til kontant-
håndtering med SafePay-systemet i vores butikker. Gunnebo 
er ansvarlig for driften, så vi behøver ikke at bekymre os om 
det. I forbindelse med vores support har Gunnebo adgang 
til serveren og kan nemt rette fejl. Servicen inkluderer også 
proaktivt arbejde – opringning til en butik ved brugerfejl og 
udførelse af nødvendig vedligeholdelse. Vores serviceom-
kostninger vil helt bestemt falde. Alt i alt er der god værdi  
for pengene.” 

Klas Bølle, IT-chef
OK Plus, Danmark



Lad andre gøre alt det hårde arbejde!
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Disse tre servicetyper skaber 
fordele for kunder, f.eks. i  
form af:

 � etablering af et sikkert miljø

 �  reducerede omkostninger i 
forbindelse med serviceak-
tiviteter

 � fjernservice

 � fleksibel infrastruktur

 � faciliteter til databackup

 � forbedret ydelse

 �  automatiske fejlalarmer  
til serviceteam eller  
tredjeparter 

Om DNOC

Gunnebo tilbyder gennem 
sit DNOC grundlæggende tre 
typer af service, primært til 
banker og detailhandel:

1)  Hosting af applikationer/
software (cloud computing) 
i en ekstern database hos 
Gunnebo

2)  Overvågning af teknisk sta-
tus for maskiner med online-
forbindelser

3)  Overvågning og levering af 
kontantbehandlingsdata 
med online-forbindelser

”Byen har benyttet sig af data- og netværksdriftscentret 
(DNOC) i halvandet år, og det fungerer rigtig godt. Systemets 
primære opgaver består i at håndtere og overvåge penge-
transaktioner, når borgere vil betale for kørekort, pas eller 
andre ting med kontanter. Med SafePay og DNOC behøver 
vores medarbejdere ikke længere at håndtere kontanter.  
Sikkerheden og arbejdseffektiviteten er forbedret.” 

Mark Jager, teamleder 
Zaanstad, Holland

øjeblikket yder med DNOC. Jeg husker engang, 
hvor en medarbejder fra Gunnebo stod uden for 
vores forretning før åbningstid og forklarede, at 
han havde fundet et problem i vores system. På 
det tidspunkt vidste vi ikke selv, at problemet 
eksisterede! Servicekulturen i Gunnebo-orga-
nisationen er bemærkelsesværdig i forhold til 
andre udbydere på det hollandske marked.”

DNOC-servicen er også tilgængelig i  
Storbritannien, Danmark, Frankrig og Græken-
land og vil blive udbredt til flere markeder.



DANMARK. På seks år er Fitness World vokset 
fra et enkelt træningscenter til 65. I skrivende 
stund er der installeret 55 hurtigsluser (Speed-
Stile FP og SpeedStile FPW) i de 24 af dem.

Hurtigslusernes sensorer registrerer bevæ-
gelser og forhindrer ulovlig passage samt uved-
kommende adgang. Ideen er, at man stopper 
personer, der ikke har et gyldigt træningskort, 
samt medlemmer, der har glemt deres kort og 
måske forsøger at snige sig ind i stedet for at 
betale det ekstra gebyr. Med hurtigsluserne får 
man også et mere kontrolleret flow af mennesker.

”Færre snydere betyder mere plads til de 

medlemmer, der opfører sig ordentligt, mindre 
slid på træningsudstyr og omklædningsrum 
plus mindre vandforbrug”, udtaler Per L. Nielsen, 
adm. direktør i Fitness World.

Han anser samarbejdet med Gunnebo for at 
være godt og fremhæver fordelene for Fitness 
World: ”Medarbejderne hos Gunnebo er meget 
fleksible, og ligesom vi selv dækker Gunnebo 
hele Danmark.”

Det er også vigtigt, at hurtigsluserne kan 
knyttes sammen med eksisterende sikkerheds-
systemer.
”Vi sluttede brandalarmen til hurtigsluserne, så 

de automatisk åbner, hvis alarmen aktiveres”, 
forklarer salgschef for Entrance Control hos 
Gunnebo Danmark, Henrik V. Hansen, ”og recep-
tionisterne har også en fjernbetjeningsløsning 
til åbning af sluserne, hvis det skulle blive nød-
vendigt.”

Fitness World vil snart have næsten 100 
hurtigsluser i alt, som er tilpasset Fitness Worlds 
egne kortlæsere. Ved de seneste installationer 
har Gunnebo også arbejdet sammen med andre 
leverandører om at skabe indgangsløsninger 
med udvidet funktionalitet.

Fitness World er Danmarks største fitnesskæde. For at give mere end 200.000 medlemmer hurtig 

passage til og fra deres træningsrum – og forhindre ikke-medlemmer i at komme ind – installerede 

man hurtigsluser fra Gunnebo.

TEKST    Mats Ekendahl

Bedre forhold for fitnessmedlemmer

Det hurtigt voksende fitness World i Danmark har nu omkring 200.000 medlemmer, hvilket gør det vigtigt at have en effektiv passagekontrolløsning som gunnebos SpeedStiles.
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AUSTRALIEN. Succesen med passagekontrol i 2011 
har i vid udstrækning været fokuseret på projekter i 
Perth, hvor der er konstant stærk vækst i mineindu-
strien. Det sker efter en stærk indsats fra Gunnebos 
side i området sidst i 2010, blandt andet med en 
vigtig aftale med Woodside, en af verdens førende 

producenter af flydende naturgas. De ønskede at 
erstatte deres eksisterende passagekontroludstyr 
med Gunnebos SpeedStiles. 

Derefter vandt Gunnebo i marts 2011 kontrakten 
på levering og installation af et større antal Speed-
Stiles og GlasStiles til det store og prestigefyldte 
Raine Square Project i Perths handelscentrum.

I april sikrede man sig så en rekordaftale med BHP 
Billiton, verdens største mineselskab. Aftalen omfat-
tede 17 GlasStile-sluser og 25 SpeedStile passager, 
hvilket gjorde den til den største enkeltordre på 
SpeedStiles i Australien nogensinde.

Et stykke tid herefter blev der foretaget en særlig 
betydningsfuld installation af fire passager OptiStiles 
og fire AutoSec-døre i one40william, et stort nyt 
detailhandel- og kontorcenter i Perth. Ud over at 
bygningen er kendt for sin moderne arkitektur og sit 
miljøvenlige design, er aftalen bemærkelsesværdig, 
fordi den markerer den første anvendelse af OptiSti-
les i Australien nogensinde. 

Andre nylige vestaustralske projekter omfatter 
installation af SpeedStiles i Melville Aquatic Centre, 
i det vestaustralske finansministerium og for BHP 
Billiton i Collie. Gunnebo har også leveret sikkerheds-
døre til Argyle Diamonds i Perth.

Den voksende mineindustri i Vestaustralien har gjort Gunnebo Entrance Control til en 

vinder. Fokus har været på projekter i statens hovedstad, Perth, og salget i 2011 har allerede 

nået 2 millioner australske dollar.  

TEKST    Bhargav Bharadwaj 

Boom i mineindustrien

Om Perth

 �  Perth er hovedstad og den 
største by i den australske 
stat Vestaustralien og er 
indbyggermæssigt landets 
fjerdestørste by.

 �  Den ligger på Australiens 
sydvestlige kyst med udsigt 
ud over Det Indiske Ocean.

 �  Perth er det ressourcerige 
Vestaustraliens forretnings-
centrum og vokser konse-
kvent hurtigere end det 
nationale gennemsnit.

SVERIGE. En nat for to år siden brød tyve ind i 
Lunds Domkirke og stjal den særlige bispestav. 
Efter det blev sikkerheden i kirken taget op, og 
Gunnebo fik til opgave at fremstille og installere 
en buedør i Silverkammaren (Sølvkammeret), 
hvor Domkirkens mest værdifulde genstande 
opbevares.

”Det var et spændende og meget prestige-
fyldt projekt at få tildelt. Det er ikke særlig tit, 
man borer i en mur, der er opført i det 12. år-
hundrede, og selvfølgelig var det lidt nervebeto-
net”, udtaler Christer Olsson, Account Manager 
hos Gunnebo.

Døren, der er knap en meter bred og lidt over 
to meter høj, har en runding foroven, så den 
passer ind i buen. Den vejer cirka et ton, og fire 
medarbejdere brugte tre dage på at sætte den 
på plads.

Chefbogholderen i Lunds Domkirke, Mats Pers-
son, var først lidt bekymret for, at gulvet eller  
udsmykningen i domkirken ville være udsat 
under installationen.

”Men Gunnebo gjorde deres arbejde fortræf-
feligt. Forberedelserne blev udført omhyggeligt, 
og da de var færdige, forløb installation uden 
problemer. Domkirken kunne passe sine akti-
viteter som sædvanligt, og teknikerne tog en 
pause, når der var gudstjeneste, i respekt for 
menigheden”, siger Christer Olsson.

Døren vil desuden blive dækket med et egepa-
nel, så den passer ind i domkirkens udsmykning. 
Derefter vil den værne om skattene i endnu  
900 år. Mindst.

At installere en sikkerhedsdør i en 900 år gammel kirke er en kompliceret opgave – og naturligvis 

en stor ære. Gunnebo fik tildelt opgaven med at montere en buedør i Lunds Domkirke. 

TEKST    Hanna Lindahl

Sikker i endnu et århundrede

fire baner optiStiles og fire autoSec-døre er blevet  
installeret i one40william i perth.
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fórum-bygningen er et arkitektonisk vartegn i barcelona og huser det naturvidenskabelige museum.

Specialdesignede sorte SpeedStiles ved indgangen til museet.

SPANIEN. Til denne opgave designede Gunnebo en 
ny model af SpeedStile FL – i sort – så den passede til 
museets design.

Museet flyttede for nylig til Fórum-bygningen, en 
af de mest moderne bygninger i Barcelona. Bygningen, 
der også er kendt som Museu Blau, blev benyttet som 
hovedbygning under det Internationale Kulturforum 
i 2004.

Gunnebos evne til at integrere en indgangskon-
trolløsning i bygningens eksisterende design var en 
af de vigtigste grunde til, at de fik tildelt projektet, 
samt til at den standardmæssige SpeedStile FL-
løsnings form og overflade blev tilpasset.

Projektet blev styret i samarbejde med Arcon, 
en systemintegrationsvirksomhed med speciale i 
adgangskontrollæsere, som leverede og integrerede 
stregkode- og nærhedslæserne på SpeedStiles-
sluserne. 

”Gunnebos evne til at omdesigne og tilpasse 
hurtigsluse-løsningen, så den passede til arkitektens 

krav, blev i meget høj grad værdsat af kunden og 
gjorde, at vi kunne slå konkurrenterne til projektet”, 
udtaler Vicente Arteaga, General Manager hos  
Arcon System.

Det naturvidenskabelige museum i Barcelona er et moderne pragtværk, som i tråd med sin 

arkitektur krævede noget anderledes til sin indgang – specialdesignede sorte SpeedStiles.  

TEKST    Manuel Latorre Marin

Nat på museet

The Style Outlets er et 

stemningsfuldt, inspirerende 

og innovativt indkøbscenter i 

den spanske by La Coruña. Dets 

moderne arkitektur krævede en 

ny type branddør, som passede 

ind i det luksuriøse design i 

centrets gange.  

SPANIEN. Det nyligt indviede ind-
købscenter The Style Outlets i La 
Coruña har noget at byde på for 
enhver: hyggelige spadsereture, et 
afslappende hvil, en mulighed for 
at more sig sammen med sine børn 
og selvfølgelig en masse butikker. 
På grund af den moderne arkitektur 
og integrationen med de naturlige 
omgivelser ønskede centret ikke at 
installere branddøre med det ”klas-
siske” udseende, døre i den slags 
bygninger plejer at have. Men allige-
vel skulle dørene leve op til de krav, 
der stilles i de spanske brandbestem-
melser for alle offentlige bygninger.

Gunnebos nyskabende ide var at 
fremstille ekstremt lyse branddøre 
i rustfrit stål og derved skabe en 
spejlvirkning, så kunderne kunne se 
deres spejlbillede, når de gik forbi. 
Denne forskel i forhold til andre 
producenters forslag var afgørende 
for, at Gunnebo vandt kontrakten 
på at designe, fremstille og instal-
lere branddørene. 

Projektet omfattede ikke alene 
branddøre i rustfrit stål til centrets 
indre, men også branddøre i galvani-
seret stål og metaldøre til det ydre.

Begge kunder – hovedentrepre-
nøren og slutbrugeren, der valgte 
den specifikke løsning – er nu 
partner med Gunnebo på nye byg-
geprojekter over hele Spanien.

Branddøre afspejler 
luksuriøst design



SYDAFRIKA. ”Bankerne havde en lang venteliste 
til deres boksrumfaciliteter, så jeg besluttede, 
at Sydafrika skulle have sin helt egen sikker-
hedsfæstning i stil med den i Harrods i London”, 
udtaler Ashok Sewnarain, ejer af IBV.

IBV’s første boksrum til værdiopbevaring med 
deponeringsbokse blev installeret i et eksklusivt 
indkøbscenter ved navn Gateway i Durban i 
Sydafrika. Snart efter fulgte endnu et boksrum i 
Nelson Mandela Square-indkøbscentret i  
Sandton.

Gunnebo leverede og installerede kundebok-
sene, boksrumdørene, nøddøre (Chubb Malay-
sia), mantraps samt skudsikre afskærmninger 
og døre.

”Vi valgte Gunnebo til installationerne på grund 
af deres velrenommerede navn inden for sik-
kerhedsbranchen. De forstod også den vision, 
IBV-teamet havde”, forklarer Ashok Sewnarain.

Sikkerhed er IBV’s kerneforretning og det 
grundlæggende, uomgængelige træk, der holder 
IBV’s forretning funktionel og velrenommeret.

”Gunnebo skulle indfri disse høje krav, og det 
formåede de”.

Ashok Sewnarain er tilfreds med Gunnebos løs-
ning og mener, han fik god værdi for sine penge.

”Jeg stoler på, at vi har sikkerhedsfunktioner, 
der er troværdige og pålidelige, og som bedst 
kan beskrives som ’par excellence’. De gør, at vi 
skiller os ud som førende inden for administra-

tion af boksrum til private.”
De to specialfremstillede sikkerhedsløsninger 

har kapacitet til cirka femten tusinde kunder. 
Alle boksrumfaciliteter har flerlagede sikker-
hedssystemer, som er leveret af Gunnebo og 
andre vigtige sikkerhedsleverandører, og som 
sikrer, at alle sikkerhedstrin gennemføres, inden 
kunden rent faktisk får adgang til sin boks.

IBV er i øjeblikket i gang med at udbrede 
information med henblik på at udvide forretnin-
gen nationalt og internationalt.

”Vi stoler på, at Gunnebo vil fortsætte med at 
være en af vores værdsatte leverandører”, siger 
Ashok Sewnarain.

International Bank Vaults’ (IBV) forretningskoncept består i at levere 

kundebokse til private i eksklusive indkøbscentre.

TEKST    Mats Ekendahl

Eksklusive boksrum par excellence

International bank vaults (Ibv), førende inden for administration af boksrum til private, gør opbevaring med flerlaget højsikkerhed tilgængelig for luksusforbrugere.
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FRANKRIG. Gunnebos innovative SecurWave-løs-
ning centraliserer alle sikkerhedsfunktioner for at 
give både lokal betjening og fjernbetjening. Net-
værksintegration for alle 158 filialer blev etable-
ret over en periode på ni måneder, samtidig med 
at sikkerheden til stadighed blev opretholdt.

Vi mødte Pierre-Henri Deresse, direktør for 
Human Relations og Corporate Resources hos 
Crédit Agricole, for at tale om projektet.  

Hvorfor valgte din bank et centraliseret sik-
kerhedsstyringssystem med fuld fleksibilitet 
og langsigtede tilpasningsmuligheder? 
”Udviklingen inden for bankteknologi stiller nye 
krav. Vi har behov for gode præstationer, men 
også større pålidelighed for at opnå større kun-
detilfredshed. Det betyder tilgængelighed 24/7. 
På samme måde, som ingen butikschef kan have 
tomme hylder, kan vi ikke holde lukket, fordi sik-
kerhedssystemerne ikke kan klare opgaven.”  

Hvorfor valgte du SecurWave  
og SecurManager?
”Global styring af alle sikkerhedsfunktioner er 
i overensstemmelse med vores krav: pålidelig-
hed, teknisk innovation, modulopbygning og 
tilpasningsmulighed. Alle brugere blev straks 
imponeret af denne applikations vældige ind-
satsstyrke i vores kerneforretning. De var også 
glade for systemets rapporteringskapacitet, som 
bidrager til vores netværkssikkerhedsenheds 
responsevne ved behandling af forespørgsler 
fra lokale filialer. Og vi sætter pris på at arbejde 
med partnere som Gunnebo, der virkelig har 
forståelse for bankvirksomhed.”

Har I allerede set positive effekter?
”Omlægningen af vores filialer til kontantfrie 
afdelinger har ført til et kraftigt fald i antallet 
af røveriforsøg. Nu kan hærværk og bølleagtig 
optræden overvåges live af vores sikkerheds-

Efter at have implementeret det nye Oxygen-koncept for 100 % kontantfri bankforretning på 

lobbyplan har Crédit Agricole nu givet Gunnebo kontrakt på en forbedring af den elektroniske 

sikkerhedsstyring i bankens regionale netværk i Loire Haute-Loire-regionen.

TEKST    Jocelyne Benisri

Kontantfri bankvirksomhed 
omdanner filialer

crédit agricole har oplevet et kraftigt fald i antallet af røverier, efter at dens filialer er blevet kontantfri.
nederst t.h.: pierre-Henri Deresse, direktør for Human Relations and corporate Resources hos crédit agricole.

afdeling og af den nærmeste fjernsupervisor. 
Denne fælles reaktionskapacitet har gjort os i 
stand til at opnå større effektivitet og give større 
tryghed til overvågningspersonale uden sik-
kerhedsuddannelse. Derudover registreres der 
indimellem et antal kriminelle angreb på vores 
kontantautomater. Vi arbejder i øjeblikket på en 
forbedring af den passive sikkerhed for sådanne 
områder med Gunnebos innovative løsninger til 
fysisk beskyttelse.”

Kombinerer funktioner og serviceydelser
SecurWave er et innovativt koncept, som in-
tegrerer en lang række sikkerhedsfunktioner 
udbygget med nye værktøjer til lokal betjening 
og fjernbetjening.

Det kombinerer et antal funktioner og ser-
viceydelser – indbrudsalarm, adgangskontrol, 
tv-overvågningssystemer og elektronisk lås-
styring – med total sikker adgang til fjernover-
vågning og -vedligeholdelse af alle systemfunk-
tioner 24/7.

SecurManager er et brugervenligt webinter-
face til visning, supervising og administration af 
alle SecurWave-systemer og aktiviteter.
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ALGERIET. I maj måned indviedes en ultramoderne 
BEA-filial i Algier ved en ceremoni med deltagelse af 
Omar Bouguerra, personalechef i Finansministeriet, 
og AAMI Hadj Baba, generaldirektør i Statskassen.

Den nye filial giver et fingerpeg om, hvordan andre 
BEA-filialer vil se ud i fremtiden.

”Det har været en lovende åbning. Ved udgangen 
af 2012 vil yderligere tredive filialer over hele landet 
gennemgå en modernisering som denne”, udtaler 
Mohamed Loukal, CEO for BEA.

Filialen, der er udstyret med kontanthåndterings-
teknologi, er den første selvbetjeningsfilial i Algeriet, 
hvor kunder får nem adgang til tjenesteydelser 24 
timer i døgnet, syv dage om ugen. To Gunnebo-pro-
dukter under Fichet-Bauche-mærket har del i denne 
løsning: DFX (en deponerings- og transportboks), 
som er anbragt uden for filialen til deponeringer, og 
CLX (en automatisk deponerings- og transportboks 
med aflåselige rum) anbragt inde i afdelingen til 
udbetaling af store beløb.

Specialistpartner for Gunnebo
Denne kontrakt blev udført af High Tech Systems 
(HTS), en af Gunnebos agenter i Algeriet. 

”Kundenærhed, produktkvalitet og servicesup-
port var de afgørende faktorer for at vinde denne 
kontrakt,” fortæller Mohamed Benrabah, General 
Manager hos HTS. 

HTS er specialist i kontanthåndteringsstyring 

og tilbyder løsninger, som omfatter seddeltællere, 
ATM’er (1700 installeret), selvbetjeningsløsninger 
(2000 installeret) og udstyr til identifikation af falske 
pengesedler.

Selskabet er repræsenteret i hele Algeriet med 
større kunder som bl.a. statslige instanser, banker og 
detailhandlere. HTS er langsigtet partner for Gunnebo 
med over 3.300 Gunnebo-produkter installeret i 
finansielle institutioner eller andre organer i Algeriet.

”Efter adskillige år var BEA blevet overbevist om 
”selvbetjeningsbank”-konceptet,” beretter Domi-
nique Girard, Export Manager hos Gunnebo France.

Kontrakten indbefatter leasing i tre år med sigte 
på en almindelig udbredelse af konceptet i hele BEA-
netværket.

”Tidligere kunne butiksindehavere ikke indlevere 
pengene til deres bank samme dag på grund af 
tidsforskellen mellem bankens og butikkernes åb-
ningstider. Med implementeringen af DLX og CLX i 
selvbetjeningsbankområder kan butiksindehavere 
nu aflevere deres omsætning og hente dokumenter 
som f.eks. remburser eller foretage store kontantud-
betalinger,” forklarer Mohamed Benrabah.

Det algierske marked boomer, og ifølge Domi-
nique Girard er der al grund til at være optimistisk.

”Bankerne er opmærksomme på denne udvikling 
og vil spille en stor og aktiv rolle i den. Fremtiden ser 
meget lovende ud.”

Banque Exterieure D’Algerie (BEA), den sjettestørste bank i Afrika, har store ambitioner. Gunnebos 

kontanthåndteringsteknologi spiller en stor rolle i moderniseringen af bankens 93 filialer i Algeriet. 

TEKST    Aurelia Gilbert

Modernisering undervejs

En af verdens førende catering-

koncerner har valgt Gunnebos 

værdiopbevaringsløsninger 

og udstyrer 200 af koncernens 

restauranter med Millium 

Deposit Express-bokse. Investe-

ringen er en del af et program 

til strømlining af kontanttrans-

porttjenester. 

FRANKRIG. I slutningen af 2010 
stod cateringvirksomheden over 
for et stigende antal væbnede 
røverier, som involverede direkte 
våbentrusler mod virksomhedens 
medarbejdere.

”For at sætte en stopper for disse 
overfald iværksatte virksomheden 
et program til at strømline en sikker 
kontanthåndtering gennem en kon-
trakt med et værditransportfirma 
(CIT), som bl.a. omfattede obligato-
risk installation af deponeringsbokse. 
Deres formål var at garantere, at 
personalet ikke længere havde 
fysisk adgang til kontanter,” fortæl-
ler Gilles Bombré, Account Manager 
hos Gunnebo France’s Retail & 
Secure Storage-division.  

Kriterier for at vælge Gunnebo
”Millium Deposit Express- (MDE-) 
boksene passede perfekt til at 
imødekomme kundens behov og 
forventninger. Produktet er både 
pålideligt og kompakt. En afgø-
rende faktor var også, at vi altid 
er til at få fat i for kunden og den 
lokale chef.”

Den første MDE-boks blev instal-
leret i en testlokalitet i Eurodisney-
resortet øst for Paris i slutningen af 
2010. Det var en stor succes. 

Den indledende kontrakt dækker 
en startpakke på 100 bokse, som 
skal installeres i kundens vigtigste 
forretninger.

”Yderligere 100 skal leveres i 
andet halvår af 
2011,” slutter Gilles 
Bombré.

Deposit Express-
bokse stopper 
væbnede røverier 

I maj måned indviedes en ultramoderne bEa-filial i algier ved en ceremoni med deltagelse af omar bouguerra, 
personalechef i finansministeriet, og aamI Hadj baba, generaldirektør i Statskassen.
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ITALIEN. Italiens største selskab, 
den internationale olie- og ener-
gigigant ENI, har valgt et SMI 
Server-system fra Gunnebo til at 
varetage sikkerheden på deres 
nye gasanlæg. Anlægget i Ca-
paruccia, der har stor teknologisk 
og strategisk værdi, udvinder gas 
fra en dybde på op til 4.500 meter, 
før den behandles og leveres ud i 
distributionsnetværket.

SMI Server-systemet integrerer  
en række kontrollerede og over-
vågede sikkerhedsfunktioner. 
Systemet har forbindelse til 
intelligente controllere, der er 
installeret lokalt til at udføre 
sikkerhedsfunktioner og styre 
fjernbetjeninger. Det omfatter 
adgangskontrol, indbrudsalar-
mer, tv-overvågning, eksterne 
applikationer og udstyr.

Det integrerede sikkerhedssy-
stem på ENI’s anlæg i Caparuccia 
består bl.a. af indtrængningsfor-
hindrende områdesikring med 

infrarøde stråler samt mikrobølge- 
og magnetisk aktiveret alarm-
udstyr. 

Sikkerhedsløsningen indeholder 
også et tv-overvågningssystem 
med drejelige kameraer og digital 
videooptagelse. 

Alle alarmsignaler og videobil-
leder sendes til et fjernkontrolrum, 
som er overvåget døgnet rundt, 
og sikrer en kontinuerlig central 
sikkerhedsstyring. Med mulighe-
den for at ændre videoudstyrets 
visninger fra kontrolrummet kan 
der etableres nyttige inspektioner 
og elektronisk fjernovervågning 
til enten at opdage hændelser på 
forhånd eller holde øje med dem 
i realtid. 

Som krævet skulle anlægget 
planlægges og udføres i henhold 
til vigtige sikkerhedsbestemmelser 
godkendt af UNMIG – det natio-
nale minedriftkontor for kulbrinte 
og geotermisk energi. 

Fjernstyring centraliserer sikkerheden

SVERIGE. I juli blev der under-
skrevet en aftale med Procuritas 
Capital Investors IV om at sælge 
Gunnebos forretningsenhed 
Perimeter Protection. Salget for-
ventes afsluttet i løbet af tredje 
kvartal 2011.

Perimeter Protections aktivite-
ter omfatter primært produktion 
og salg af – samt projekter i 
forbindelse med – højsikkerheds-
produkter, porte, indhegninger, 
stolper og dertil knyttede tjene-
ster i Tyskland, Frankrig, Sverige, 
Norge, Danmark, Finland og en 
række eksportmarkeder. Forret-
ningsenheden har 400 ansatte 
og et årligt nettosalg på omkring  
70 mio. euro. Gunnebo beholder 

en mindre aktiepost og yder en 
vis finansiering.

”Salget af Perimeter Protection 
er i tråd med vores strategi, som 
sigter mod fokusering og koncen-
trering af koncernens aktiviteter 
på hovedforretningsområderne 
Bank Security & Cash Handling, 
Entrance Control, Secure Storage 
og Services”, udtaler Per Borgvall, 
Gunnebos koncernchef. 

”Med Procuritas Capital Inve-
stors IV som ejer har Perimeter 
Protection det rette fundament 
for en yderligere udvikling af sin 
forretning i overensstemmelse 
med virksomhedens egen klart 
definerede handlingsplan.”

Forretningsenheden  
Perimeter Protection solgt 

EnI har installeret en integreret sikkerhedsløsning på sit nye gasanlæg i caparuccia.



SYDAFRIKA. Alltech er markeds-
førende i Sydafrika inden for 
indgangskontrol. Erhvervelsen 
styrker Gunnebos platform til ud-
vikling og levering af et verdens-
førende indgangskontroltilbud til 
alle afrikanske markeder.

Alltech, der har base i Johan-
nesburg, blev stiftet i 1999, har 
en årlig omsætning på 3,7 mio. 
euro og beskæftiger 28 medar-
bejdere. Selskabets hovedområde 
er udvikling, produktion, salg og 
installation af vendekors i fuld el-
ler delvis fuld højde, pigbarrierer 
og bomanlæg. 

”Alltechs produktportefølje 
supplerer Gunnebos stærke og 
verdensførende tilbud inden for 
passagekontrol. Derfor vil over-
tagelsen skabe en kombination, 
som styrker koncernens globale 
forretning,” udtaler Martin Hou-
seman, Regional Director for 
Gunnebo Afrika og Mellemøsten.

Alltech vil blive integreret i 
Gunnebo Sydafrika og integrerin-
gen er planlagt til at være afslut-
tet i løbet af 2011.

ARMENIEN. Gunnebo har leve-
ret kundebokse til ACBA Group 
Crédit Agricole Bank i Erevan i 
Armenien. 

Der er installeret i alt 664 
bokse, som vil blive styret af 
Gunnebos driftssystem for kun-
debokse, SafeControl. Systemet 
giver bankpersonalet et realtids-
overblik og status for alle bokse 

med oplysninger om tidspunkt 
for åbning og lukning samt antal-
let af autoriserede brugere. 

”Med SafeControl-boksstyring-
systemet kan bokse fjernåbnes af 
kunden. Det er meget vigtigt for 
banken, da det sparer værdifuld 
tid for personalet,” siger Michał 
Jesmanski, Department Manager 
CIS hos Gunnebo Eastern Europe.

Overtagelse giver en stærk platform
Bank investerer i kundebokse 
med fjernbetjening
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ITALIEN. Da DHL Global Forwar-
ding byggede deres nye hoved-
kvarter og logistikcenter, kaldte de 
projektet ”Go-Green” for at under-
strege deres miljøansvarlighed. Et 
andet vigtigt krav var at installere 
en åben og fleksibel sikkerheds-
løsning, som ville gøre det muligt 
at tilføje ny teknologi i takt med 
udviklingen i kundernes behov.

Gunnebo vandt ordren og 
skal tage sig af udformningen 
og integreringen af sikkerheds-

systemet og dets undersystemer. 
Det inkluderer bl.a. forhindring 
af indtrængen, tv-overvågning, 
indgangskontrol og et centralt 
brandsikringssystem styret via en 
enkelt overvågnings- og styrings-
platform. Ordren har en værdi på 
ca. 1 million euro.

Det nye logistikcenter bygges 
i Pozzuolo Martesana (Milano) i 
Italien. Det vil dække et areal på 
80.000 m2 og beskæftige 1.000 
ansatte. 

FRANKRIG. En stor fransk bank er 
i gang med at implementere et 
nyt koncept for sine lokale filialer. 
Hver af de 2.200 lokaliteter vil 
nu være udstyret med et fuldt 
sikret teknikrum, som kræver 
installering af to armerede sik-
kerhedsdøre. 

Formålet er at give en særlig 
sikring af dette område, som 
centraliserer kontantbeholdnin-
ger, ved kun at give adgang for et 
begrænset antal medarbejdere, 
CIT-personale og ATM-servicetek-
nikere. 

 Ud fra deres respektive kate-

gorier vil de autoriserede personer 
være underlagt forskellige proce-
durer i overensstemmelse med 
alle juridisk gældende CIT- og 
brandsikringsbestemmelser – 
såvel som kundernes egne krav til 
sikkerheden. 

”Gunnebo vandt denne kon-
trakt som et resultat af en almin-
delig licitation. Nøglen til vores 
succes var MagTek S4, som levede 
op til alle de krævede specifika-
tioner, samt den store tillid til 
Gunnebos tekniske standarder og 
know-how,” beretter Thierry Pig-
non, Key Account Manager Bank. 

Miljøvenligt logistikcenter 

Stor bank forstærker sine filialer



Chubbsafes har sine rødder i hjertet af 
England. I 1818 etablerede Charles og 
Jeremiah Chubb en virksomhed i Wolver-
hampton, og senere, i 1835, patenterede 
de deres første sikringsskab. I dag sætter 
Chubbs historie stadig sit stærke præg 
på Wolverhampton med mange gamle 
bygninger, hvorpå man kan se Chubbs 
navn, når man kører gennem byen.  
Wolverhampton huser også hovedsædet 
for Gunnebo UK.

 Fra denne beskedne start er Chubbsafes 
vokset til et globalt brand, og uden for 
Storbritannien er virksomheden særlig 
velrenommeret i Sydafrika, Indien, Ma-
laysia, Canada og Australien. Chubbsafes 
tilbyder i øjeblikket et fuldt sortiment af 
sikringsbokse og -skabe – et sortiment, der 
er vokset ud af næsten to århundreders 
erfaring.

Gunnebo UK er ansvarlig for levering af 
sikkerhedsløsninger til det britiske marked 

fra Gunnebos fire kerneforretningsom-
råder Bank Security & Cash Handling, 
Entrance Control, Secure Storage og  
Global Services.

Flere oplysninger findes på adresserne 
www.chubbsafes.com og 
www.gunnebo.co.uk

England er hjemsted for et af Gunnebos ældste og stærkeste brands inden for 

værdiopbevaring – Chubbsafes – som sidste år fejrede 175 år i sikkerhedsbranchen.

TEKST    Rob Suddaby

Erfaring tæller i Secure Storage


