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Sikkerhedskoncernen Gunnebo arbejder målrettet
for at skabe en virksomhed, der er bæredygtig på alle
niveauer – fra produktudvikling til eftersalgsservice.
Vores generelle miljømål er at skabe ressourceeffektive produktionsprocesser og udvikle produkter, som
påvirker miljøet mindre i løbet af hele deres levetid.
Læs mere på www.gunnebo.com/environment.
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Montering af skudsikkert
glas på VM-stadionet i
Cape Town
Byen Cape Town
er ved at bygge et
stadion i verdensklasse, som opfylder FIFA’s krav og
har plads til 68.000 tilskuere, i Green
Point, som skal stå klar til verdensmesterskabet i fodbold i 2010.
Dette stadion skal bl.a. bruges til afvikling af semifinalerne i 2010 og derefter
fungere som multiarena i forbindelse
med forskellige andre sportsbegivenheder, større arrangementer og koncerter.
Gunnebo i Sydafrika har produceret,
leveret og installeret afskærmninger til
betalingsskrankerne med skudsikkert
glas, med betalingsluger og kommunikationsmoduler til alle tre billetkontorer.
Alle billetkontorerne er sikret med
sikkerhedsdøre, så personalet kan få
den optimale beskyttelse. Alle billetkon-

torerne er derudover udstyret med et
140 liters pengeskab fra Chubbsafes i
sikringsniveau III.
”Vi har arbejdet sammen med et professionelt team i forbindelse med design,
produktion og installation af vores produkter. Vi er meget tilfredse med resultatet
af vores anstrengelser og glade for at
være en del af en så fantastisk stor begivenhed. Vi ved, hvor vigtig sikkerheden er
for dette projekt og har leveret den bedst
mulige løsning i den bedst mulige kvalitet”,
siger François van Niekerk, som er salgschef for Western Cape og projektleder for
Gunnebo i Sydafrika i forbindelse med
dette stadionprojekt.

Cape Town Stadium i Green
Point skal være hjemsted for
en semifinale i forbindelse
med VM i fodbold i 2010.

Verdensmesterskabet i
fodbold er den største
sportsbegivenhed i verden.
Det er et enestående
udstillingsvindue for Afrika,
Sydafrika og Cape Town.
Hos Gunnebo er vi stolte
over at være en del af
dette projekt.

BMW indgår eksklusiv kontrakt med Gunnebo Troax
I 2009 tog Gunnebo Troax i Tyskland
endnu et vigtigt skridt på vej ind
i bilindustrien: Den tyske bilproducent BMW indgik en eksklusiv
rammekontrakt vedrørende
maskinsikkerhed.
BMW’s to nye fabriksanlæg og det redesignede anlæg vil fra nu af blive udstyret
med maskinsikkerhedsudstyr fra
Gunnebo Troax.
Da BMW er en meget krævende kunde,
skulle der lange og hårde forhandlinger
til, inden kontrakten kunne underskrives.
BMW var tydeligt imponeret af Gunnebo
Troax´ styrker og fordele.
Som internationalt agerende virksomhed kan Gunnebo Troax betjene sine
kunder via et internationalt servicenetværk med lagre og samlefabrikker tæt
på kunderne.
Gunnebo Troax har vist sin store ekspertise i en lang række projekter inden
for automobilindustrien og tilbyder et
modulopbygget produkt i høj kvalitet og
til en konkurrencedygtig pris.

I dag hører næsten alle de største aktører
i automobilindustrien i Tyskland og de vigtigste medspillere i bilindustrien til kundekredsen hos Gunnebo Troax i Tyskland.
Ud over de daglige aktiviteter kører der
store projekter med kunder som f.eks.
Volkswagen Group, Mercedes og MAN.

Læs mere på
www.troax.com

FAKTA
 Gunnebo Troax er den førende leverandør og producent af industrielle
panel- og afskærmningssystemer.
 Gunnebo Troax har især fokus på tre
markedssegmenter: ”ejendomsbeskyttelse”, ”materialehåndtering og
logistik” samt ”automatiserings- og
robotteknologi”.
 Automobilindustrien, som består af
bilproducenter samt en lang række
af deres leverandører, er en meget
vigtig del af Gunnebo Troax’ markedssegment ”automatisering og
robotteknologi”.
 Tyskland, som er hjemsted for de
fleste europæiske bilproducenter, er
et af de vigtigste lande for Gunnebo
Troax’ markedssegment automatiserings- og robotteknologi.

For at få BMW-kontrakten i hus skulle Gunnebo
Troax i Tyskland redegøre for sin erfaring inden
for automobilindustrien.

 I løbet af de seneste ti år er Troax’
afdeling i Tyskland blevet markedsførende inden for dette segment på
trods af stærk lokal konkurrence.

3

NYE PRODUKTER

#1 2010

En ny generation inden for lukket
pengehåndtering er kommet på markedet
Gunnebo gør pengehåndteringen
i detailhandelen sikrere og mere
effektiv med introduktionen af den
næste generation af SafePay™.
”Da Gunnebo introducerede SafePay på
markedet, blev det for første gang for
alvor muligt at arbejde med ægte lukket
pengehåndtering for detailhandelen,” forklarer Tobias Gunnesson, som er markedsførings- og produktlinjechef for SafePay.
”Nu, 5 år og 3.200 installationer senere,
tager vi endnu et stort skridt fremad”.

Den næste generation af seddel- og møntsystemer – som bruges i forbindelse med
lukket pengehåndtering ved traditionelle
betalingssteder og betalingssteder med
selvbetjening – er blevet gjort mere brugervenlige med tydeligere display, større
møntskål og et meget enklere system
til seddelhåndtering. Systemet er også
hurtigere og lettere at servicere og vedligeholde. Desuden er sikkerheden blevet
forbedret, da kontanterne nu flyttes til
bagkontoret og mellem betalingsstederne
med blækbeskyttede transportkassetter.
”Gunnebo er en pionér inden for lukket

Uendelige anvendelsesmuligheder for
modulære sikkerhedsindhegninger

Respons fra detailhandlere, handlende og CIT
har været med til at danne grundlag for det nye
SafePay-design.

pengehåndtering og har med SafePay
kontinuerligt drevet innovationen frem på
dette område. Denne position er blevet
yderligere styrket ved lanceringen af den
nye generation af SafePay-produkter,”
tilføjer Tobias Gunnesson.

Ny Trident og Cassio
– beskyttelse mod
tyveri, brand og
eksplosioner

En ny række letvægtssikkerhedsindhegninger med certificeret
tyverisikring har set dagens lys.
Indhegningerne kan tilpasses, så de
passer til eksisterende strukturer i
alle bygninger.
Der er et klart behov for forstærkede,
sikre rum, ikke kun i banker, men også
på steder, hvor der opbevares højrisikogenstande,” forklarer Myriam Bevillon,
som er produktlinjeansvarlig for højsikkerhedsskabe og -bokse hos Gunnebo.
”Vi tilbyder certificeret niveau II-, III- og
IV-sikring af alt fra lægemidler og våben
til kontanter og dokumenter.”
Indhegningen konstrueres ved hjælp
af modulære paneler – vægge, loft, gulv

og dør – som hurtigt kan samles med
henblik på at beskytte indholdet af et
eksisterende lokale eller lager.
”Konstruktionens fleksibilitet betyder,
at kunderne vil få en løsning, som opfylder
deres specifikke krav”, tilføjer Bevillon. ”Og
der er et utal af anvendelsesmuligheder”.
Denne serie markedsføres under mærkerne Rosengrens, Fichet-Bauche
og Chubbsafes.

Nyt design af vendekors
Gunnebo har for nylig opdateret
designet på sin serie af vendekors for
at give den et frisk, nyt image.
Som et led i denne opdatering af designet
har alle produktgrupperne i serien, inklusive ATT- (Alarmed Tripod Turnstiles) og
ITC-serien (Improper Transit Control), fået
en fælles mekanisk og elektronisk platform.
”Ved at opdatere serien og samle alle
modellerne under én paraply, vil kunderne
ikke kun kunne drage fordel af de tekniske
forbedringer, men også af, at systemet
bliver lettere at styre,” konstaterer
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Sergio Zanghellini,
produktlinjeansvarlig
for Turnstiles.
Desuden er det nu
muligt at udstyre alle produkterne i serien
med en styrearm, så det bliver lettere at
foretage evakueringer i nødsituationer.
Gunnebos vendekors er en populær,
kompakt indgangskontrolløsning, som
muliggør hurtig passage, og dermed gør
dem velegnede til brug på områder, hvor
der er en stor og konstant strøm af
mennesker, som f.eks. i kontorer eller i
offentlige bygninger.

Enestående
sikringsskab med
tredobbelt beskyttelse
Gunnebos nye serie af skabe er den
første serie af skabe nogensinde, der
tilbyder certificeret beskyttelse mod
tyveri, brand og eksplosioner.
Med certificering på sikringsniveau III–VI
giver skabene førsteklasses tyverisikring
for banker, handlende, juvelerer, pantelånere og andre kunder med højrisikoværdigenstande.
Ud over at yde førsteklasses tyverisikring er serien også certificeret til at være
modstandsdygtig over for eksplosioner
og til at kunne beskytte dokumenter
mod brand i minimum en time.
”Det er virkelig toppen, det her”, siger
Myriam Bevillon, produktlinjeansvarlig
for højsikkerhedsskabe og -bokse. ”Ingen
andre skabe på markedet giver så god
beskyttelse som den, vi tilbyder her.”
Skabene fås under mærkerne Rosengrens
og Chubbsafes som Cassio og Trident. I
løbet af 2010 kommer der også en serie
fra Fichet-Bauche på markedet.

Fokus på adgangskontrol
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Læs mere på
www.gunnebo.dk/
sikreindgange

Adgangskontrollen har aldrig været bedre
til at forhindre uvedkommende adgang
På steder, hvor folk kommer og går hele tiden, kan det være nødvendigt med
adgangs- og indgangskontrol. Uanset sikkerhedsniveauet. Gunnebo tilbyder
driftssikre løsninger til alle typer af bygninger. Et system, der skal kontrollere
adgangen til og fra en bygning, skal fungere, uanset om det regner, eller om
solen skinner.
TEKST

Mats Ekendahl

”Når det handler om sikkerhed, er funktionaliteten altafgørende. Produkterne
skal være solide og driftssikre,” siger Rob
Wheeler, som er øverste chef for afdelingen
for indgangssikring hos Gunnebo.
Det er imidlertid vigtigt at tilpasse
produkterne til de miljøer, de skal bruges
i, så adgangs- og indgangskontrollen
kan blive en integreret del af miljøet. Da
Gunnebo har en lang række forskellige
produkter, er det meget sandsynligt, at
en af standardløsningerne vil være velegnet i det enkelte tilfælde.
”I modsat fald kan vi tilpasse vores
produkter, så de får det rette design og en
elegant finish, der passer til de omgivelser,
de skal bruges i”, siger Wheeler.
For at få det optimale udbytte af et
adgangskontrolsystem skal den pågældende løsning kunne tilbyde det rette
niveau af sikkerhed. Kunderne har ofte
selv en klar forestilling om, hvilken grad
af sikkerhed de har brug for. Ellers kan
Gunnebo hjælpe kunderne med at definere
deres behov, og den bedste måde at gøre
det på er ved at være involveret i projektet
helt fra begyndelsen. Faktorer, som har en
indflydelse på denne type arbejde, er bl.a.
antallet af personer, der skal ind og ud, og
i hvilket omfang, systemet skal omfatte
personer, som ikke er en del af personalet.

”En virksomhed med mange besøgende
kan ikke modtage disse med hegn og
porttelefon. Så skal man vise lidt åbenhed
udadtil”, forklarer Wheeler.

Personer, der tiltvinger sig adgang
Lavsikkerhedsprodukter omfatter vendekors, indgangssluser og porte ved salgssteder, hvor der ikke er tilføjet noget
ekstraudstyr. Sikkerheden kan højnes ved
f.eks. at tilføje elektronisk ID-kort. Det er
dog stadig forholdsvist let for uvedkommende at skaffe sig adgang.
Et mere sikkert system kunne f.eks. være
udstyret med låste døre med kortlæsere,
da de rent fysisk stopper ubudne gæster
uden gyldige adgangskort. Hvis en person
med et gyldigt kort åbner døren, kan
en eller flere personer imidlertid godt
følge med ind ved at gå ind umiddelbart
efter. Og selv med et kontrolsystem, der i
praksis kun tillader én person at passere
ad gangen, har uvedkommende stadig
mulighed for at ”hægte sig på” andre ved
at skubbe sig ind umiddelbart efter en
person med gyldigt adgangskort.

Behov for løsninger med
et højt sikkerhedsniveau
For at forhindre uvedkommende adgang
skal man have et avanceret system

med et meget højt sikkerhedsniveau. Et
eksempel på et sådant system er porte,
der sikrer, at kun én person passerer ad
gangen, samtidig med at de er modstandsdygtige over for trykbølger fra eksplosioner
samt våben.
”Hvis sådanne systemer bruges sammen med elektronisk ID-kontrol, som
f.eks. kortlæsere, kodede eller biometriske
enheder, kan vi med vores hardware
opfylde alle behov i relation til adgangsbegrænsning, uanset sikkerhedsniveau,”
siger Wheeler.

Sikkerhed, der aldrig sover
Sikkerhed er normalt den vigtigste ting,
man skal tænke på, når man køber produkter til adgangs- og indgangskontrol.
”At spare på udgifterne er imidlertid en
anden. Et godt udtænkt system kan reducere antallet af vagter og receptionister,”
konkluderer Rob Wheeler.
Og så er der selvfølgelig det med maskiner, at de aldrig taber koncentrationen,
tager på ferie eller bliver syge!

Indgangsporte med
elektronisk ID, som f.eks.
kortlæsere eller biometriske
systemer, opfylder snart
sagt alle behov for
adgangskontrol.
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Sikkerheden og
hastigheden fik
aftalen i hus
Gunnebo har haft en generel aftale
med LFV, Sveriges civile luftfartsadministration, i lidt mere end 5 år nu.
En installation, der er blevet udført
for nylig, har at gøre med Gunnebos
relativt nye områdesikringsprodukt,
en lynfoldeport. Takket være dens
unikke konstruktion åbner og lukker
porten på få sekunder.

Åbningsbredden for lynfoldeporten ligger på mellem 3,5 og 6 meter; lukketiden ligger på mellem
4 og 6 sekunder. Standardhøjden er 2–2,5 meter. Porten er designet med praktiske formål for øje og
udgør et alternativ til en kombination af en skydeport og et bomanlæg.

LFV bestilte oprindeligt en standardport til
udgangen fra fragtcentrets kontrolpunkt,
men valgte i stedet denne lynfoldeport, da
den blev præsenteret for dem, på grund af
dens høje hastighed og sikkerhedsniveau.
Porten blev installeret i oktober 2009.
Porten er galvaniseret og måler 4 meter
i bredden og er 2,4 meter høj. ”Der er en
markant forskel i åbnings- og lukketider,

og det er vigtigt for et sikkerhedskontrolpunkt, da denne hastighed har en positiv
indvirkning på både gennemstrømningen
og sikkerheden,” siger Roger Gustafsson,
som er projektleder hos LFV.
Ud over at stå for installationen har
Gunnebo som en del af den overordnede
aftale også leveret sikkerhedshegn
til området.

Første wedge-barriere installeret i Syrien...
og der kommer forhåbentlig flere til
Gunnebo-gruppen har installeret sin første wegde-barriere med sikkerhedskant i Syrien for FN’s observatørmission UNDOF, og Gunnebo forhandler
allerede med andre sikkerhedsmyndigheder om flere installationer i
følsomme områder i landet.
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Den port, der er blevet
installeret hos Sveriges
civile luftfartsadministration (LFV), er 4 meter
bred og 2,4 meter høj.
Porten har haft en positiv
indflydelse på både gennemstrømningshastighed
og sikkerhed.

I 1973 udbrød der krig i Mellemøsten
mellem egyptiske og israelske styrker i
området omkring Suez-kanalen og Sinaiørkenen og mellem israelske og syriske
styrker i Golan-højderne. I den israelsksyriske sektor blev situationen ved med at
være anspændt og mere og mere ustabil.
UNDOF blev oprettet i 1974, efter at der
blev indgået en tilbagetrækningsaftale
for de israelske og syriske styrker i Golan.
UNDOF overvåger den dag i dag stadig
implementeringen af denne aftale og
opretholder våbenhvilen.
UNDOF opretholder en stødpudezone,
som er omtrent 80 km lang og varierer
i bredde mellem ca. 10 km i midten til
mindre end 1 kilometer i det sydligste
område. Terrænet er bjergrigt og er domineret af bjerget Hermon i nord.
”Vi er af den faste overbevisning, at
denne første installation af wedge-barrierer
i Syrien, som er en meget vigtig reference
for os, vil kunne åbne mange døre for
os på det syriske marked for denne type
installationer,” siger Fadi Yakoub, produktchef hos Gunnebo i Mellemøsten.
”Vores partner i Syrien, HAS Group, er
allerede i færd med at indgå aftaler med
forskellige sikkerhedsmyndigheder for
at diskutere de muligheder, der er for at
anvende vores wedge-barrierer i andre
følsomme områder.”
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Liège-Guillemins – moderne sikkerhed
til en moderne jernbanestation
I 2008 indgik Gunnebo Belgien
en kontrakt om at levere sikring
til Liège-Guillemins, den nye,
topmoderne højhastighedstogstation, som er ejet af de
nationale belgiske statsbaner NMBS.
TEKST

Bernard Decraene

Liège-Guillemins skulle bruge den nyeste
teknologi, og derfor valgte man Gunnebo’s
nye SecurWave/SecurManager-platform.
Da forslaget var blevet accepteret af alle
de involverede parter, blev planerne tilpasset, så de også omfattede de seneste
opgraderinger.
Stationen, som blev indviet den
18. september 2009 og er designet til det
berømte højhastighedstog TGV, er nu
udstyret med den største SecurWaveinstallation, som Gunnebo Belgien
nogensinde har udført.

Totalrenovering
Historien bag denne splinternye jernbanestation er tæt forbundet med
udviklingen af højhastighedstognettet
i Belgien. Højhastighedstog har givet de
belgiske jernbaner nyt liv.
Arbejdet begyndte for over ti år siden
og omfattede ikke kun konstruktionen af
en ny jernbanestation, men også renoveringen af et gammelt område af byen
Liège i det østlige Belgien.
Området blev totalrenoveret og moderniseret, så Liège-Guillemins kunne blive

en af de største og mest moderne jernbanestationer af sin slags. Arkitekturen
er monumental, ekspressiv, transparent
og ”let som luft”, et symbol på det intereuropæiske knudepunkt, byen er, med
centrale forbindelser til Paris, London,
Frankfurt, Köln og Amsterdam.

Tidlig inddragelse
For Gunnebo Belgien startede dette sikkerhedsprojekt helt tilbage i 2004 med
forslag om design og de første tegninger
af de særlige teknologier, der kunne tages
i anvendelse her.
Ved udarbejdelsen af det grundlæggende koncept for stationens sikkerhed
startede man med at få input fra alle
involverede parter, og man inddrog en
lang række forskellige områder, inklusive
rejsecentret, de forskellige handlende på
stationen, tekniske rum og det centrale
sikkerhedsrum. Gunnebo Elektronisk
sikring har også været med til at validere
designet af den valgte løsning.
Projektet skred frem lidt efter lidt, og
der blev arrangeret flere kundeworkshops. Disse workshops var nødvendige
for at imødekomme de meget strenge
arkitektoniske krav og forblive tro mod
bygningens æstetiske udtryk.

Liège-Guillemins, knudepunktet for Belgiens højhastighedstognet,
er udstyret med Gunnebos SecurWave-sikkerhedsplatform.

I denne periode installerede Gunnebos
serviceteknikere flere systemer, som de
stadig vedligeholder den dag i dag inden
for rammerne af de servicekontrakter,
hvor det blev krævet, at man skulle være
tilgængelig 24 timer i døgnet 7 dage
om ugen.
Det nye projekt er en fortsættelse af
dette vellykkede samarbejde mellem
Gunnebo Belgien og NMBS og repræsenterer samtidig et gennembrud for
Gunnebos SecurWave-platform.

Langvarigt partnerskab
Gunnebo Belgien havde arbejdet sammen
med NMBS 10 år tidligere, hvor man leverede sikkerhedsløsninger til forskellige
områder inden for de belgiske jernbaner.

Læs mere på
www.gunnebo.dk/
elektronisksikring

FAKTA OM LIÈGE-GUILLEMINSINSTALLATIONEN
 8 SecurWave-enheder er forbundet
med hinanden (online på IP)
 2 SecurManager/SMI-servere
 48 WavePads
 40 døre
 Mere end 350 detekteringspunkter
af alle typer
 Tilslutning til centralt netværksdriftscenter via HORUS-dispatching
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Gunnebo Frankrig leverer fjernsikkerhedsovervågning til Arkéa-bankerne
Arkéa-gruppen, som har hovedsæde
i Bretagne, er en af Frankrigs
førende banker. I 2008 havde Arkéa
2,9 millioner kunder, 7.328 medarbejdere og 569 filialer.
TEKST

Jocelyne Benisri

”Siden 1980 har vi stået for al sikkerhed
for Arkéas netværk af bankfilialer fra vores eget fjernovervågnings-kontrolcenter
i Brest, en by i den vestlige del af Frankrig,
som drives af underleverandører, som
arbejder i vores lokaler.
”I et stykke tid har vi nu stået over for
at skulle erstatte vores systemsoftware.
Vi havde brug for at udvikle det for at
opnå større gennemsigtighed og brugervenlighed og for at sikre, at den service,
vi tilbyder, er langvarig,” siger M. Pennec,
som er sikkerhedschef for Arkéa-gruppen.

Større fleksibilitet
Det er lykkedes for Arkéa at ændre systemværktøjet uden at skulle gribe ind
i organisationen og ændre den.
”Derfor har vi kunnet holde fast i vores
brancheudstyr, som vi vil videreudvikle i
takt med, at der foretages nye investeringer, og vi har valgt en systemadministration, som medfører, at vi kan bruge det
udstyr, den software og de serviceydelser,
som Gunnebo Frankrig leverer.
”Beregninger viser, at denne løsning
koster os mindre end en fuldstændig
outsourcing. Vi beholder vores handlefrihed med den nye systemsoftware, som

er mere moderne og mere brugervenlig,
og som tilmed har flere funktionaliteter,”
forklarer M. Pennec.
Efter at være blevet undervist i det har
holdet af fjernovervågningsoperatører
hurtigt vænnet sig til at bruge det nye system, og det giver dem større fleksibilitet
i forbindelse med styringen af systemet,
mens det samtidig sikrer optimal sikkerhed
i alle Arkéa-filialerne døgnet rundt.

Unikt samarbejde
Hvis der sker en fejl i forbindelse med en
overbelastning, routes fjernovervågningen
og alarmer videre til overvågnings- og
kontrolplatformene hos Gunnebo Frankrig
i Nice eller Vélizy.
”Vi er helt rolige, for vi ved, at der er
backup, uanset hvad der sker. Vi overvejede
også at outsource driften om natten og i
weekenderne, men vores sikkerheds- og
kontrolcenter bliver ofte bedt om at udføre
andre opgaver, som f.eks. at tage sig af
unormale hændelser med relation til
kunderne. Derfor ville denne outsourcing-mulighed gøre det nødvendigt at
genoverveje denne service.
”Denne fjernovervågningsservice med
støtte fra Gunnebo Frankrig er en skræddersyet løsning, som gør det muligt for os
selv at optimere sikkerheden i vores filialer
uden at løbe unødige risici, og vi kan stadig
holde vores fremtidsmuligheder åbne.
Vi har skabt et enestående systemstyringspartnerskab sammen med Gunnebo
Frankrig,” konkluderer M. Pennec.

Sikkerhedssoftware og support fra Gunnebo Frankrig
har givet bankerne i Arkéa-gruppen fred i sindet.

FAKTA
Fjernovervågning fra Gunnebo Frankrig
sikrer levering af skræddersyede serviceydelser, som gør det muligt at styre og
drive et effektivt sikkerhedssystem. Det
bliver også muligt at udvikle og optimere
systemets effektivitet, samtidig med at
de relevante bestemmelser og forskrifter
overholdes.
Disse ydelser er en del af den nye række
af innovative serviceydelser, som
Fichet-Bauche Teleovervågning leverer.
Disse omfatter:
SYSTEMSTYRING
 Delvis eller fuldstændig outsourcing af
vidensbase og procesbaser: databaselagring
 Levering af serverfaciliteter, som befinder
sig i højsikkerhedsmiljøer, og som altid
er tilgængelige
LEVERING AF NØGLEFÆRDIGE
FJERNOVERVÅGNINGSKONTROLCENTRE
 Hjælp til opstilling af kravspecifikationer
 Teknisk hjælp og assistance i forbindelse
med udfærdigelsen (hardware og
software)
 Rekruttering og undervisning af
operatører
 Installation og ledelse af operatørteam
 Kontinuerlig vedligeholdelses- og
opgraderingsservice
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Delphine
Guerrier

Fra venstre mod højre: Alain Abgrall,
Operations Manager, Delphine Guerrier,
General Manager og Frédéric Famchon,
Technical Manager, Business Line
After-sales Gunnebo France.

Service er altafgørende for langvarige forhold
Fra vedligeholdelseskontrakter til rådgivning, auditering og fjernovervågning... Gunnebos servicetilbud dækker en lang række forskellige aktiviteter.
TEKST

Karin Wallström

Gunnebos servicetilbud varierer fra marked
til marked, da de er meget tæt forbundne
med produkterne og positioneringen på
det pågældende marked. De dækker over
alt fra direkte eller indirekte distribution
af enkle produkter til integration af komplekse løsninger, som også kan omfatte
konkurrerende produkter. I gruppens største kundecenter, Gunnebo Frankrig, udgør
disse aktiviteter 33 procent af det årlige
salg og involverer 450 medarbejdere.
For at give dig et bedre indtryk af, hvordan Gunnebos serviceforretning ser ud
på dag-til-dag-basis, mødtes Global med
Delphine Guerrier, som er chef for Service
og fjernovervågning hos Gunnebo Frankrig.

En platform for nye forretninger
”Service er et stort ansvar, og her er kundeorientering, pålidelighed og integritet
nøglen til succes,” siger Delphine Guerrier.
”Derfor handler service i Frankrig først
og fremmest om mænd og kvinder, som
gør alt, hvad de kan, for at gøre kunderne
tilfredse. Disse medarbejdere er virkelig
værdifulde for Gunnebo. Det er en central
opgave i vores ledelsesfilosofi at udvikle
disse medarbejdere, for i takt med, at de
udvikler sig, vokser gruppens menneskelige værdier tilsvarende. Jeg er krævende
og værdsætter især nysgerrighed og
åbenhed hos vores medarbejdere: evnen
til at se tingene i det rette perspektiv, at redefinere sig selv, at udvikles og at kunne
diskutere vores oplevelser.”
Nogle af vores partnerskaber er faktisk
kommet i stand på grund af vores service.

Et eksempel på det er en meget berømt
fransk kæde med sportsudstyr, som har
omkring 220 butikker fordelt over hele
Frankrig. I begyndelsen betroede denne
kunde opgaven med at fjernovervåge alle
sine butikker til Gunnebos fjernovervågningsafdeling, hvorefter man udtrykte
ønske om at indgå en generel aftale om
installation af videoovervågningssystemer,
for til sidst også at få installeret tyverialarmer. I dag har de også brugt Gunnebo
til at implementere det lukkede kontanthåndteringssystem SafePay™ som en del
af deres nye butikskoncept.
”Inden for de sikkerhedsområder, som
vi beskæftiger os med, forventer kunden,
når vedkommende vælger et produkt
eller en løsning, at vi forbliver engagerede
igennem hele aftaleperioden, og at de
kender de samlede omkostninger, der er
forbundet med produktet eller løsningen.
Desuden er kundernes behov baseret på
problemer, som kræver, at vi udfærdiger
effektive løsninger, der kan opgraderes,”
siger Delphine Guerrier.

Global sikkerhedsknowhow
Delphine Guerrier ser mange muligheder
for fremtiden inden for serviceområdet,
ikke mindst fordi Gruppen nu er i stand
til at positionere sig selv som en aktør,
der virkelig er i stand til at levere integrerede løsninger.
”Gunnebo har mange aktiver, som gør
det muligt for os at opnå og udvikle en
førende position på markedet for sikkerhedsrelaterede serviceydelser. Det

omfatter blandt andet globale ydelser, som
er samlet i pakker, og varierer afhængigt
af marked, teknologisk ekspertise, national
dækning og viden om vores kunders
behov”, konstaterer Delphine Guerrier.

Gunnebos fremtidige servicetilbud
”I fremtiden skal vi fokusere på ekstraydelser, der giver merværdi: Det kan f.eks. være
”teleserviceydelser” (fjernvedligeholdelse,
fjernovervågning osv.) og rådgivning om
og udvikling af nye tilbud som f.eks. uddannelseskurser,” konkluderer Delphine
Guerrier. ”Vi kommer fra en industriel
verden af produkter og systemer, og nu
er tendensen hos vores kunder, at de vil
købe globale servicepakker.
Vi har det, der skal til for at lykkes med
det – det drejer sig simpelthen primært om
at have en harmoniseret strategi. Og hvad
mere er, så er Gunnebos servicefilosofi
særligt velegnet til koncepter, der er fordelt
over mange forskellige steder, som f.eks.
banker, massedistribution og industri.”

FAKTA
Navn: Delphine Guerrier
Født: 1970
Uddannelse: Universitetsgrad i auditering
og revision.
Karriere inden for Gunnebo: Blev ansat
i gruppen i 1996 som intern revisor og
senere som økonomichef og administrerende direktør for området for elektronisk
sikring. Blev i 2006 chef for området for
service og fjernovervågning i Frankrig.
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Et team, over 1.000 skabe og en tur rundt
I juni 2008 vandt Gunnebo en
kontrakt på levering af sikringsskabe
til 128 kontorer, som skulle oprettes
af klienten i 125 forskellige lande
over hele verden inden for blot
18 måneder.
TEKST

Linda Gårdlöv

Et hold af polske installationsteknikere
blev håndplukket til at installere fem
typer sikringsskabe rundt omkring i hele
verden. Projektet blev styret fra Belgien,
tæt på kundens hovedkvarter. Eventyret
begyndte i september 2008 med 1.088
sikringsskabe som bagage.
Gunnebo havde ansvaret for at organisere den internationale transport, selve
leveringen, monteringen og installationen
i de forskellige bygninger, programmeringen af de elektroniske låse og undervisning
af brugerne på de forskellige steder.
Inden projektet kunne gå i gang, var der
dog forskellige ting, der skulle klares først.
Den første udfordring var at finde partnere,
der kunne hjælpe med den logistiske side
af sagen. De fleste virksomheder kunne
tilbyde en delvis service, men til sidst
valgte man DHL-Danzas i Tyskland og
AGILITY i Schweiz.

dokulle bruge et ekstra
ALGERIET: ”Vi sku
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ment for at få vor
hel uge på
en
te
ven
tte
må
Vores tekniker
dokument.”
dette værdifulde

SUDAN: ”Der var optøjer foran kund
ens
bygning. Det lokale transportfirma
dukkede aldrig op. Skabene og boksene
blev
efterladt foran døren. Med hjælp fra
nogle
af kundens lokale medarbejdere klared
e
Gunnebos tekniker Michal selv jobbe
t.”

hele
var kun én kran i
KAP VERDE: ”Der
”
ge!
bru
vi
skulle
Kap Verde, og den

Veludført arbejde
Den anden udfordring lå i at få stillet det
globale projekt på benene, mens man
samtidig havde en individuel tilgang til de
forskellige enheder i de 125 lande med deres mange forskellige behov og krav, deres
forskellige måder at tænke og reagere på
og deres forskellige informationsbehov osv.
Månederne gik, og installation efter installation blev udført med succes. Selvom
holdet dog løb ind i problemer på deres
vej: transportforsinkelser, forsinkelser i
tolden, strejker i lufthavne og hos toldmyndigheder, optøjer, uvejr, aflyste fly, et
jordskælv, lande i krig, problemer med teknikernes visa, ti tilfælde af mistet bagage
(inklusive et helt sæt installationsværktøj),
et transportfirma, der aldrig mødte op, og
skrammer på nogle af skabene. På trods
af alle disse problemer var der kun ét skab,
der blev helt ødelagt, og der var kun én
fejl i antallet af leverede skabe.
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TAIWAN: ”Der var et jordskælv, mens
vores teknikere var i landet.”
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DJIBOUTI: ”Flyttefirmaet stillede med
13 arbejdere, som arbejdede i bare
fødder og uden redskaber – de brugt
e
ikke engang reb. Der var en del mærk
er
på trapperne, da arbejdet var udfør
t.”

AUSTRALIEN: ”Der
var ingen spedition
sfirmaer
i Canberra, der vill
e udføre jobbet, og
vi skulle
bruge en kran. De
t tog os tre ugers
forhandlinger at få skaben
e ind i kundens byg
ninger.”
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Gunnebo har for nylig leveret Designergate RF
elektroniske varesikringssystemer (EAS) til Thomas
Land-butikken og Palladium-butikken, som ligger i
den populære Drayton Manor Park, en forlystelsespark i den engelske region, West Midlands.

Detailhandelssikkerhed, der tjener sig ind
Med installationen af et elektronisk
varesikringssystem lykkedes det
Drayton Manor Park at pågribe
adskillige tyve i løbet af de første få
uger, og systemet har allerede mere
end tjent sig ind.
TEKST

Linda Gårdlöv

Temaparken Drayton Manor Park tilbyder
ture og forlystelser og ligger i et 6.000 m²
stort og smukt parkområde i regionen
West Midlands i England.
Gunnebo har tidligere leveret en sikkerhedsboks i sikringsniveau IX, flere
pengeskabe og nu senest fire Gunnebo
Gateway Designergate RF elektroniske
varesikringssystemer (EAS), som blev
installeret i starten af 2009 i to af parkens
nye detailhandelsbygninger: Palladiumbutikkerne og Thomas Land-butikken.
Sidstnævnte er den eneste af sin slags, der
knytter direkte an til forlystelsesstedet.

Eventyr for alle aldre
Thomas Land er et forlystelsessted til
mange millioner pund, som tilbyder forly-

stelser og eventyr til unge og ungdommelige sjæle. Det kan prale med 12 temaattraktioner, et indendørs legeområde og
en butik fyldt med salgsvarer.
Gateways Designergate blev valgt af
begge salgssteder for sin ydeevne og
udformning. Til den seneste installation
er der knyttet en kontrakt om årlig
forebyggende vedligeholdelse og reaktiv
vedligeholdelse.
”Vi har samarbejdet med Gunnebo i
mange år, da de har en lang række sikkerhedsprodukter, der opfylder netop vores
behov. Da vi havde brug for en løsning til
beskyttelse af varer i vores Thomas Landog Palladium-butikker, var Gunnebo
første valg. Endnu engang har de leveret
varen med hensyn til produktkvalitet, service og pris,” siger William Bryan, daglig
leder af Drayton Manor Park.
”Vi har allerede drøftelser i gang vedrørende ekstra sikkerhedsdøre samt indhegning af parken og det nye hotelkompleks.”
Læs mere på
www.gunnebo.dk/
varesikring

Gunnebo Gateway er leverandør af tyverisikringssystemer til detailhandelssektoren verden over og
udvikler, producerer og markedsfører løsninger, der
bygger på alle eksisterende former for elektronisk
varesikringsteknologi (EAS). Hertil hører RF, AM, EM
og endda det unikke RM, en kombination af RF- og
EM-teknologi.

Kontanthåndteringssystem installeret hos svenske Panaxia
Gunnebo og Panaxia Security har
haft et langt partnerskab omkring
kontanthåndtering og sikker
opbevaring. I løbet af sommeren 2009
leverede Gunnebo nye løsninger til
den svenske koncern med tilhørende
service- og vedligeholdelseskontrakt.
TEKST

Linda Gårdlöv

Panaxia Security er en sikkerhedskoncern
med godt 900 medarbejdere og drifts12

centre 23 steder rundt om i Sverige.
Koncernen tilbyder serviceydelser inden
for sikker transport, kontanthåndtering,
logistik, sikkerhedspersonale, overvågning
og teknologi.
Gunnebos leverance til Panaxias nye
kontantoptællingscentre omfatter installationen af en præfabrikeret sikkerhedsboks med forbedret fysisk sikkerhed, som
giver en komplet løsning til Panaxiakoncernens moderne kontanthåndtering.
”Vi har ro i sindet med Gunnebo som

vores sikkerhedsleverandør; de har tilbudt
den bedste værdi for vores investering”,
siger Ingemar Eriksson, leder af Panaxias
forretningsområde for kontanthåndtering.
”Hvad angår produktion og logistik, er
der ved opbygningen af den nye installation benyttet en helt ny tilgang, som
sætter os i stand til at skabe det sikkerhedskoncept, vi ønsker. Det turde være
overflødigt at nævne, at vi opfyldte den
svenske bankforenings standarder, da vi
opførte kontantoptællingscentret.”

MILJØ

#1 2010

Gunnebo Troax er en stærk partner
inden for energieffektivt byggeri
For entreprenørvirksomheden NCC
indebærer miljøarbejde, at man både
tager ansvar for fremtiden og bevidst
fokuserer på omkostninger før, under
og efter et projekt. Det kræver, at
de kan stole på deres leverandører,
hvortil Gunnebo Troax hører.
TEKST

Anna Blomén

”Vores kunder kræver, at vi har styr på
tingene. Vi ønsker ikke nogen overraskelser
i vores byggeprojekter”, siger Anders
Edlund, leder af indkøbsafdelingen hos
NCC Construction Sverige. ”Køb fra leverandører udgør over 70 procent af vores
omsætning, så vi skal have dem med, når
vi udvikler vores miljøarbejde.”
I dag består dette arbejde ikke blot i
at undgå farlige stoffer og udledninger;
energioptimering under produktionsprocessen er lige så vigtigt. Omkring 15 pro-

cent af en bygnings samlede påvirkning
af miljøet i løbet af 50 år kommer fra
dens byggematerialer.
”Det er ikke en let opgave, men energi
bliver stadig dyrere og er en vigtig parameter. Effektivt miljøarbejde er også en
måde at reducere omkostningerne på.”
NCC kræver derfor af sine leverandører,
at de fortsætter med at arbejde på at
minimere skadevirkningerne på miljøet –
også efter udbudsperioden. Sådan foregår
det hos Gunnebo Troax, hvor miljøarbejdet har ændret sig fra eliminering af miljømæssige risici til strømlinet produktion
eksempelvis med hensyn til energiforbrug
og genvinding af overskudsvarme.
”Vi har samarbejdet med Gunnebo
Troax i lang tid, blandt andet om opbevaringsenheder til de lejligheder, vi bygger”,
siger Edlund. ”En fordel ved dette samarbejde er, at vi arbejder direkte sammen
med producenten, hvilket gør
miljøarbejdet lettere. Det er
vigtigt, når den rette kvalitet
skal sikres.”
Og mulighederne for, at
samarbejdet kan fortsætte,
er gode. NCC’s eget udviklingsarbejde medfører
standardisering og industrialisering af byggeriet.
”I fremtiden vil det blive
stadig mere vigtigt, at vi er
enige med vores leverandører om omkostningsud-

”Effektivt byggeri til den rette pris og den mindst
mulige påvirkning af miljøet er vigtige emner i
fremtiden. Det er derfor, vi investerer i forbedring
af byggemetoder og samarbejdsprocesser samt
reduktion af energiforbruget.” Anders Edlund, leder
af indkøbsafdelingen hos NCC Construction Sverige.

viklingen. Vi er nødt til at arbejde sammen
for at lægge en dæmper på omkostningsspiralen i bygningsindustrien. Det medfører en strømlining af hele produktionsprocessen, både på byggepladsen og hos
underleverandører. Det er her, Gunnebo
Troax har sin styrke. Gunnebo Troax har
et system og kan producere de produkter,
der kræves. Vi har brug for mere standardisering i bygningsindustrien.”

FAKTA
I 2008 havde NCC i Sverige en omsætning på over 30 mia. svenske kroner
og ca. 10.700 medarbejdere. NCC
Construction Sverige bygger boliger,
kontorer, veje, industrianlæg og anden
infrastruktur i Sverige.

Miljøarbejde med store resultater
For Gunnebo Troax er det en
selvfølge, at miljølove og -bestemmelser overholdes. Når alle de større
miljømæssige risici er elimineret, er
det tid til de finere detaljer. Dog skal
der også foretages nogle væsentlige
økonomiske besparelser. Målet er at
være 5 procent mere energieffektiv
i 2012.
TEKST

Anna Blomén

”Vi har netop installeret en ny produktionslinje med el-motorer i stedet for

kompressorer”, forklarer Irene Jansson,
miljøansvarlig hos Gunnebo Troax.
”Vi forlangte garantier for, at den ville
bruge mindre strøm. Ligeledes starter
vi snart et system op, der er udformet
af vores vedligeholdelsesafdeling til at
genbruge varmen fra hærdeovnen. Med
dette system kan vi slå gasopvarmningen
fra i sommermånederne og anvende
dyppekogeren til at opvarme ferskvand.
Besparelserne anslås til at løbe op i
mindst 50.000 euro. Små ændringer
skaber store resultater!”

Irene Jansson, miljøansvarlig hos
Gunnebo Troax, ser på miljøpåvirkningen fra alle
interne processer.
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Lufthavnssikkerhed
ændrer sig konstant,
men er altid i fokus
Sikkerhed er et af de helt store områder i en lufthavns budget og drift. Den
svenske lufthavnsoperatør, LFV, har ca. 500 medarbejdere på Gøteborgs
Landvetter lufthavn. Op mod 40 procent af disse er beskæftiget med sikkerhed.
”En stor del af arbejdet er hemmeligt, men det er også vigtigt, at vi tydeligt
viser de rejsende, at vi altid tænker på sikkerhedsspørgsmål, og at lufthavnen
er et sikkert sted at være”, siger Dan Larsson, sikkerhedsansvarlig i
Landvetter lufthavn.
TEKST

Karin Marks

Der er gået otte år siden terrorangrebet i
USA den 11. september 2001. Dagen, der
ændrede mange ting, især i lufthavne.
Sikkerhed er altid blevet prioriteret højt
her, men efter den dag blev den hurtigt
strammet op, og der blev udarbejdet
harmoniserede regler i EU.
”I dag styres vi stramt af officielle krav,
som definerer rammerne for, hvad vi skal
nå. Og det er lige præcis det, sikkerhed
drejer sig om: Hvis du har noget, der kan
virke tiltrækkende på andre, er du nødt
til hele tiden at forbedre sikkerheden.
De mennesker, der ønsker det, du har, er
sandsynligvis også i gang med at forbedre
deres metoder eller ændre deres mål”,
siger Larsson.

Fokus på terrorhandlinger
Hvad er de vigtigste risici, du tager i betragtning i dag?
”Kriminalitet i forskellige skikkelser er
altid en risiko, men generelt fokuserer
reglerne på terrorhandlinger. Det er dem,
den generelle regelramme bygger på, og
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Det er afgørende,
at vores kunder
har tillid til os

hedsrelaterede. Budgettet for udstyr og
teknologi er også stærkt påvirket
af sikkerhedskravene.
”Vi har udstyr for rigtig mange penge,
produkter fra Gunnebo samt teknologi til
kontrol af bagage og så videre.”

Hemmeligholdelse
Et mål er at sikre, at så få medarbejdere
som muligt har viden om det samlede
sikkerhedssystem, som omfatter mange
forskellige komponenter og funktioner: infrastruktur, maskinudstyr, kamerasystemer
og personale med forskellige opgaver.
”Jo flere mennesker, der har viden om
det samlede system, jo mere sårbart er
det. Derfor er der meget, der er fortroligt,”
forklarer Larsson.

Trygge rejsende

det er derfor, det er så vigtigt at have den
samme strategi på tværs af landegrænser”,
forklarer Larsson.

Stor post på budgettet
Et par hundrede medarbejdere i Landvetter
lufthavn er beskæftiget med sikkerhed.
Udtrykt i antal medarbejdere i lufthavnen er dette område meget større end
området for teknisk driftssikkerhed.
For eksempel går mange ressourcer til
sikkerhedskontroller af passagerer og
bagage. Faktisk er en meget stor del af
de samlede personaleudgifter sikker-

I sidste ende er formålet med al sikkerhed
at beskytte de rejsende. Det er vigtigt, at
passagererne ved dette og føler sig trygge.
”Der er en opfattelse af, at luftfart er
særligt sårbar over for terrorisme, for
eksempel. Det gør det særlig vigtigt, at vi
tydeligt viser, hvor meget arbejde der er
lagt i sikkerheden. Det er afgørende, at vores kunder har tillid til os,” slutter Larsson.

Læs mere på
www.gunnebo.dk/
lufthavn
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#1 2010

15

OMRÅDESIKRING

#1 2010

Qantas opgraderer sine passagerudgange
Gunnebos sikkerhedsdøre strømliner og øger sikkerheden i Perth lufthavn,
når det australske flyselskab Qantas opgraderer sine passagerudgange. En
aftale med vækstpotentiale. ”Der er et kæmpe forretningspotentiale for
os, idet Qantas moderniserer sine ind- og udgange i alle de store lufthavne
i Australien”, siger Laurie Mugridge, Business Development Manager hos
Gunnebo Australien.
TEKST

Karin Marks

Den seneste ordre drejede sig om to
dobbelte sikkerhedsdøre til passagerer,
Gunnebo PasSec HSW, som blev installeret
ved udgangen fra bagageudleveringen i
Perth lufthavn. Dørene vil øge sikkerheden
og gøre det umuligt for personer at komme
ind i sikkerhedsområdet. Derudover vil der
blive sparet ressourcer, idet løsningen ikke
kræver noget personale. Tidligere bestod
udgangen af simple automatiske skydedøre bemandet med sikkerhedsvagter.
”Denne type døre bliver mere og mere
almindelig i lufthavne over hele verden. Vi
ved, at Qantas planlægger en opgradering
i alle de store lufthavne i Australien, og
vi tror, vi har en god chance for også at
vinde disse ordrer. Det vil i givet fald medføre forretninger til en værdi af omkring
to millioner australske dollar (ca. 1,2 mio.
euro), hvilket er et betragteligt beløb”,
siger Laurie Mugridge.
”Vi har et godt forhold til Qantas fra
tidligere opgaver. Sammen med den
aktuelle installation i Perth tror jeg, det
betyder, at vi står godt forud for deres
kommende projekter.”

Barcelona-lufthavn installerer smarte EAS-systemer
I sommeren 2009 installerede
Gunnebo Spanien 50 elektroniske
varesikringssystemer (EAS) i
Barcelonas nye lufthavnsterminal, T-1.
Manuel Latorre Marin, marketingchef
hos Gunnebo Spanien, er glad
for ordren og håber, at Barcelona
lufthavn bliver en fast kunde.
TEKST

Qithara Inal

Først på foråret underskrev Gunnebo
Spanien en aftale med Areas, Spaniens
førende forhandler af sikkerhedssystemer
i lufthavne, om at installere en del af
sikkerhedssystemerne i forretningerne i
den nye T-1-lufthavnsterminal i Barcelona.
Aftalen gjaldt 50 elektroniske varesikringssystemer (EAS) i de fleste af forretningerne
i shoppingområdet.
”Udstyret er smart og moderne. Når
alarmen aktiveres, blinker et rødt lys, og
derved opstår der et indtryk af mange
forskellige farver i plexiglasset. Udstyret
16

virker også afskrækkende og er derfor
effektivt til at forebygge tyveri”, siger
Latorre Marin.
Barcelonas internationale lufthavn er
en af de travleste lufthavne i Spanien med
over 30 mio. besøgende om året. Den nye
T-1-terminal er på 500.000 m² og skaber
store udstillingsområder for Gunnebos
nyeste EAS-udstyr.
”Dette var vores første installation af
EAS-antenner i Barcelona lufthavn, selvom vi tidligere har installeret det samme
sikkerhedsudstyr for andre kunder. Det er
klart, at jeg håber, at Barcelona lufthavn
bliver en fast kunde.”
”Denne ordre bekræfter, at Gunnebo
har leveret innovative, effektive løsninger af
høj kvalitet. Nu er vi i gang med at bistå
vores kunde i den strategiske udvikling mod
øget tilgængelighed via selvbetjening”,
siger Christian Guillou, leder af Gunnebo
region Sydeuropa.
Mange af forretningerne i Barcelona lufthavns nye
terminal er beskyttet vha. EAS-systemer fra Gunnebo.

#1 2010

Lufthavne i Mellemøsten
investerer i avancerede adgangsog indgangskontrolsystemer
Installationen af højsikkerhedssluser
til immigrationskontrol i Bahrains
internationale lufthavn har genereret
mere forretning. Lufthavnene i Oman
og Abu Dhabi er nu begge interesserede i Gunnebos sikkerhedsudstyr.
”Installationen i Bahrain har hjulpet
os meget – vi er stolte af den”, siger
Jacob Touma, landechef for Gunnebo
i Mellemøsten.
TEKST

Qithara Inal

Gunnebos forretning i Mellemøsten har
været en succes siden etableringen i starten af 2000. På det seneste har de bedst
sælgende produkter været forskellige
systemer til adgangs- og indgangskontrol.
I september 2008 blev der leveret fire
pilotinstallationer til Bahrain, hvor ImmSec blev integreret med smarte id-kortlæsere, fingeraftryksscannere, to LCDmonitorer og TDAR, Gunnebos unikke
system til detektering af enkeltpersoner
og efterladte genstande. Beslutningen
om at udstyre Bahrains internationale
lufthavn med elektronisk paskontrol er
en del af dette initiativ, som lufthavnen
fører videre den dag i dag.

Tilfreds kunde
”Vi tilbød den nyeste teknologi, og
kunden er overordentlig tilfreds med
udstyret. Bahrain ønsker at fortsætte
med at investere i sikkerhed, men har
besluttet at beholde pilotsystemet et
stykke tid endnu, inden de foretager en
fuld investering”, siger Touma.
Biometrisk identifikation kræver, at
ID-dokumenterne programmeres på
forhånd, men til gengæld er ventetiderne
for eksempel i paskontrollerne meget
kortere for personer med biometriske
rejsedokumenter.
Installationen i Bahrains internationale
lufthavn har genereret masser af forretning, som Touma forklarer. For eksempel
er lufthavnene i Oman og Abu Dhabi, som
Gunnebo tidligere har leveret hurtigsluser
til, nu interesserede i ImmSec-immigrationssluserne.

Ny terminal i Qatar
En anden ordre, som Gunnebo allerede har
fået i hus, er for Doha lufthavn i Qatar,
hvor en ny terminal er under opførelse –
emirens egen terminal, som er uafhængig af det almindelige passageranlæg.
Den nye terminalbygning får et eksklusivt

design, beregnet til emirens familie,
højtstående regeringsrepræsentanter og
andre vigtige besøgende i Qatar. Installationen af specielt udformede sluser og
pullerter begyndte sidst i 2009. Ordren
har en værdi af ca. 7,5 mio. svenske kroner.
”Vi vidste, hvor vigtig sikkerheden var i
dette særlige projekt, og vi bestræbte os
på at levere de bedst mulige sikkerhedsløsninger fra dag ét”, slutter Touma.

FAKTA OM IMMSEC
ImmSec er en automatiseret højsikkerhedssluse til immigrationskontrol. Systemet er yderst sikkert og effektivt og lader
kun én person komme gennem slusen ad
gangen. Den første ordre omfatter fire pilotinstallationer af ImmSec, hvor smarte
id-kortlæsere, fingeraftryksscannere og to
LCD-monitorer integreres med Gunnebos
unikke system til detektering af enkeltpersoner og efterladte genstande, TDAR.

Ensrettede sluser opfylder lufthavnenes særlige behov
Siden Tjekkiet blev Schengen-land i
2008, er der blevet strammet op på
sikkerheden i landets lufthavn. Som
led heri har Gunnebo Tjekkiet leveret
og installeret fire PasSec ensrettede
sluser i den nye lufthavnsterminal
i Prag.
TEKST

Qithara Inal

Da Prag lufthavn valgte sikkerhedsudstyr
fra Gunnebo Tjekkiet, var teknologien og
den let tilgængelige support de udslagsgivende faktorer. ”Dette projekt er resultatet
af vores stadige bestræbelser på at udmærke os på markedet, og selvfølgelig er
jeg glad”, siger Jiri Machka, landechef for
Gunnebo Tjekkiet, i en pressemeddelelse.

De ensrettede PasSec-sluser er udformet
til at opfylde de særlige behov, der findes
i lufthavne, og har et detekteringssystem,
der forhindrer passagerer i at vende tilbage
til afgangshallen efter at være kommet
ind i ankomsthallen.
Jana Klapstova, produkt- og logistikansvarlig hos Gunnebo Tjekkiet, siger, at
Gunnebo tidligere har udført forskellige
sikkerhedsinstallationer i Prag lufthavn,
men at det er første gang, Gunnebo har
leveret ensrettede sluser.
”Udstyret har et upåfaldende design og
er brugervenligt. Kunden er tilfreds, og vi
håber selvfølgelig, at dette fører til flere
ordrer”, slutter Klapstova.
De ensrettede PasSec-sluser i Prag lufthavn forhindrer
passagererne i at vende tilbage til afgangshallen.
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Lastbilerne fra MAN er med deres
pålidelighed, førerassistance- og
sikkerhedssystemer med til at gøre
godstransport meget sikrere.

PROFIL

Lars Wrebo

MAN bakker op om
integreret sikkerhed
MAN Nutzfahrzeuge AG er en af de førende producenter af lastbiler og
busser i Europa. Virksomheden har over 36.000 medarbejdere og havde
sidste år en omsætning på 10,6 mia. euro. I lighed med andre internationalt
succesrige virksomheder har MAN været nødt til at fokusere på sikkerhedsspørgsmålet på sine fabrikker rundt om i verden. Vi mødtes med Lars Wrebo,
produktionsdirektør, for at tale om, hvordan MAN Nutzfahrzeuge AG sikrer
sig mod tyveri, sabotage og industrispionage.
TEKST

Derfor er fleksibilitet også påkrævet ved
siden af et højt pålidelighedsniveau”,
understreger Wrebo.

Tyveri og andre risici
Der findes også risici for MAN uden for
fabrikkerne – hvilken er den største?
Tyveri af fragtgods er virkelig et stort problem både for leverandører og kunder.

Birgit Krüger

”Sikkerhed er et vigtigt spørgsmål for os
og derfor en del af vores integrerede
managementsystem”, siger Lars Wrebo.
På alle MAN’s fabrikker er strukturer,
processer og standarder ensartede.
”Vi ved, at vi er i fokus for kriminel aktivitet på grund af vores succes og position
i førerfeltet”, tilføjer Wrebo.
Sidste år lancerede virksomheden et
projekt om koordinering af fysisk sikkerhed, informationssikkerhed og datasikker- hedsspørgsmål og -foranstaltninger.
Målet var at etablere en ensartet sikkerhedsfilosofi for hele virksomheden.
”Kun ved at forbinde alle områder af
sikkerheden i et netværk kan vi beskytte
vores værdier og ekspertise mod kriminelle”, forklarer Wrebo.
MAN står over for udfordringen med
at udvikle effektive sikkerhedsstandarder,
der kan tilpasses fabrikkernes krav – på

såvel nationalt som internationalt niveau.
Processerne skal være fleksible og forbedres til stadighed, fordi den overordnede
sikkerhedssituation og kravene på hver
enkelt fabrik altid er under forandring.

Adgangskontrol
”Mennesker – vores medarbejdere – er et
centralt aspekt her. Hos MAN koncentrerer vi os derfor om at øge bevidstheden
om sikkerhedsspørgsmål blandt vores
personale. Dermed kan vi for eksempel
mindske risikoen for industrispionage.
Men vi er stadig klar over, at der altid vil
være en restrisiko”, erklærer Wrebo.
I løbet af de seneste år har virksomheden investeret voldsomt i adgangskontrol
for at opnå en endnu bedre beskyttelse af
viden og lagre.
”Det vigtige for os er, at systemerne er
tilpasset virksomhedens arbejdsgange.

PROFILE

Hvordan kan tekniske
løsninger øge sikkerheden?
Teknisk udstyr som for eksempel anhængersikkerheds- og lokaliseringssystemer
reducerer risikoen for tyveri af fragtgods.
Sikkerhedsudstyr, som beskytter chaufførerne fysisk, må heller ikke glemmes.
Lastbilerne fra MAN er med deres pålidelighed, førerassistance- og sikkerhedssystemer med til at gøre godstransport
meget sikrere, ikke kun hvad angår
sikring mod tyveri.

Lars Wrebo

Lars Wrebo er født i 1961 i Bollnäs,
Sverige. Han er gift og bor i München.

1996 – 2006: Administrerende direktør,
Scania. Produktion Angers S.A.S., Frankrig

Karriere

1992 – 1996: Teknisk leder hos Scania,
Sverige

2006 til nu: Medlem af direktionen for
MAN Nutzfahrzeuge Group, ansvarlig
for produktion
Lars Wrebo, Dipl. ing.
Medlem af direktionen
for MAN Nutzfahrzeuge AG

Hvad gør MAN for at bekæmpe det?
Det er vigtigt at støtte vores speditører
gennem harmonisering af sikkerhedskrav og ruteplanlægning. Pålidelighed
og vederhæftighed er vigtige kriterier i
udvælgelsen af personale, som det også
er det for vores udbydere af sikkerhedsserviceydelser.

2001 – 2006: Seniorvicedirektør,
chassis- og førerhusproduktion,
Scania AB, Sverige

1986 – 1992: Startede hos Saab-Scania
som trainee og blev derefter produktionstekniker og produktionsleder
1982 – 1986: Ingeniørstudium på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
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SYDAFRIKA

Sponsoring HIV/AIDS youth education
Gunnebo sponsorerer et gymnasium
i Kwa-Zulu Natal i Sydafrika i de
næste tre år – ved at betale for et
undervisningsprogram, der sigter
mod at reducere den hastighed, som
HIV/AIDS spreder sig med blandt de
unge i området.
Elever på Khombindlela High School i et
township i nærheden af Empangeni, KwaZulu Natal, er nu blevet del af Star for Lifeprogrammet* takket være dette sponsorat.

Sideløbende med skolens normale undervisning kører dette program, som underviser i, hvordan man undgår at få HIV/
AIDS, og hvor man opmuntrer eleverne
til at drømme positive drømme om deres
fremtid – uanset deres (HIV-)status.
I dag er næsten 40 % af de gravide
kvinder i dette område HIV-positive.
”Vores kunder vil blive glade for at få
at vide, at Gunnebo hjælper de unge i
Empangeni Township med at få et bedre
liv i fremtiden og dermed også giver
et bidrag i forbindelse med vores Black
Economic Empowerment-ansvar (BEE),”
siger Robert Hermans, som er direktør for
Gunnebo Sydafrika.
”AIDS påvirker de unge ved at gøre dem
forældreløse og nogle gange mentalt forstyrrede,” siger Mondli Smthethwa på 16,
som er elev på skolen. ”Selvom de unge
allerede er blevet påvirket, kan de stadig
lære meget af Star for Life-programmet
og udleve deres drømme.”

* Star for Life-programmet blev startet af den svenske
forretningsmand Dan Olofsson og hans hustru
Christine. Pilotskolen åbnede i 2005, og nu kører Star
for Life-programmet på mere end 50 skoler rundt
om i Sydafrika i samarbejde med undervisningsministeriet. Programmet kører også i Namibia.

SYDAFRIKA

Kundetilpasset skab sikrer
personale og værdigenstande
I Sydafrika er det normalt over hele
landet, at man bruger sikringsskabe
med en faldanordning, hvor
standarden er et sikringsskab med
en aflåselig skuffe, ved hjælp af
hvilken man deponerer pengene i
skabet. En ulempe ved denne type
skab er, at skabet kun er sikkert, når
deponeringslugen er aflåst.
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For at eliminere disse problemer har
Gunnebo udviklet og patenteret det
særlige ”G-Trap” deponeringsskab – et
nøglefrit deponeringsskab, der er sikret,
selv når det er åbent. ”Vores kunder er
glade for G-Trap-skabet, da det giver dem
en enestående produktløsning – ingen
andre konkurrenter kan tilbyde en sådan
nøglefri løsning. De er blandt andet blevet
monteret hos en kæde af fødevarefor-

handlere, som er ved at gå over til denne
type skab i alle filialerne. ”Denne type
foretrækkes typisk på steder, hvor der er
behov for at komme af med kontanter, når
lederne ikke er til stede, og da der ingen
nøgler er, er der også generelt set en
lavere risiko for problemer,” siger
Eulandé van Rhyn – Salgskonsulent.
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SCHWEIZ

Den eneste leverandør af wedge-barrierer
med de rigtige dimensioner
Et atomkraftværk i Schweiz, som
havde behov for at tilpasse indgangen for køretøjer til nye lovbestemte standarder, valgte at arbejde
sammen med Gunnebo Schweiz.
”Det, der til sidst fik dem til at vælge
Gunnebo, var, at vi rent faktisk er den
eneste leverandør af wedge-barrierer i
lige netop de størrelser, de skal bruge,”

konstaterer Urs Schmid, produktlinjechef
Områdesikring. Fire wedge-barrierer, fire
hurtigsluser plus to elektromekaniske
sikkerhedskarruseller var omfattet af det
koncept, som Gunnebo leverede, og som er
blevet installeret i to konstruktionsfaser.
”Denne strategiske sikkerhedsløsning
til atomkraftværker kommer til at styrke
Gunnebos position i Schweiz,” siger Mike
Finders, landechef Gunnebo Schweiz.

USA

Moderne design og bred funktionalitet
– en succes i New York
I hjertet af Manhattans pulserende
erhvervsliv på Park Avenue, i
centrum af New York, udførte
Gunnebo Entrance Control Inc i
2009 sin første installation af
Gunnebos nyeste OptiStile-model,
OptiStile 720.
Forgængeren SpeedStile FL blev introduceret i USA på ASIS-messen for sikkerhedsfolk, som fandt sted i april 2008, hvor den
var genstand for stor opmærksomhed. På
samme tid introducerede konkurrenterne
lignende glaspanelshurtigsluser med
optiske funktioner på markedet.
For Gunnebo krævede det blot en lille
ændring i designet at udskifte de stålbeklædte barrierer på OptiStile 220 med
glaspaneler.
Det resulterede i OptiStile 720, som
har en størrelse på 1,2 m x 1,65 m med
et kabinet af glas, hvor al elektronikken
er integreret i base, dæksel og støtter.
Dækslerne kan brugertilpasses til at

matche, komplementere eller fremhæve
et hvilket som helst interiør.
OptiStile 720 har tre forskellige driftsmodi: Normalt lukket, med glasvingerne
i lukket position; Normalt åben, kaldes
også ”Pop Out” i USA, med glasset i åben
position og lukning ved ugyldig passage;
og den optiske tilstand, hvor glasvingerne
bliver siddende inde i kabinettet.
Selve produktet er blevet testet i over
30 dage, hvilket har resulteret i over
1.000.000 cyklusser uden fejl eller
reduktion i ydelsen, og der er ansøgt om
certificering hos CSA.
”Vi havde tidligere installeret Gunnebo
SpeedStiles i to af vores kontorejendomme
i New York City. Efter at have købt Park
Avenue Tower i 2008 henvendte vi os til
Gunnebo igen, så vi i fællesskab kunne
forbedre sikkerheden i bygningens lobby.
De nye OptiStile 720 indgangslåger
opfyldte vores arkitektoniske krav ved at
kombinere et moderne åbent design med
glaspiedestaler med en minimal produktstørrelse, som gør det muligt for os at

installere 3 baner ved hver af vores
elevatorgrupper,” siger Richard H Coleman,
vicedirektør hos Shorenstein Realty
Services, som ejer bygningen.
Med sit moderne design og mange
funktioner, der opfylder mange lokale
bygningsreglementer, har OptiStile 720
vakt stor opmærksomhed både inden for
og uden for USA.
Hvad angår New York, så er der nu
installeret tre baner i Park Avenue Tower.
Og de fungerer perfekt!
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INDONESIEN

Design, levering og installation af
brandbekæmpelsesudstyr hos Doosan Heavy Industries
Gunnebo Indonesien har indgået en
stor ordre om design, levering og
installation af et brandbekæmpelsessystem til alle produktions-,
indkøbs- og konstruktionsprocesser
hos Doosan Heavy Industries
kulkraftværk i Cirebon på Javas
vestkyst i Indonesien. Ordren har en
værdi af ca. 26 mio. svenske kroner.
Gunnebo Indonesien skal designe, levere
og installere et brandbekæmpelsessystem
til alle produktions-, indkøbs- og konstruktionsprocesser. Det drejer sig bl.a. om følgen-

de produkter: brandalarmer, brandhaner,
vandsprøjter, branddetekteringssystemer,
brandslukningsapparater og brandbiler.
Projektet forventes afsluttet i maj 2011.
Gunnebo Indonesien vandt ordren efter
en lukket licitation afholdt af PT DHII.
Licitationsvurderingen omfattede en fuld
bedømmelse af hver deltagende virksomhed, inklusive deres kompetencer og
evner til at levere de ønskede systemer,
deres erfaringer med lignende projekter
samt naturligvis af, om priserne er rimelige og konkurrencedygtige. PT DHII var
overbevist om Gunnebos kvaliteter og
evne til at levere projektet.

FAKTA
 Doosan Heavy Industries and Construction er en af verdens største
virksomheder med erfaring i at bygge
kraftværker og afsaltningsanlæg
rundt om i verden.
 Indtil nu har Doosan bygget over
300 kraftværker, herunder bl.a.
atomkraftværker, kraftværker med
kombineret cyklus og vandkraftværker. Doosan er i øjeblikket ved
at bygge mere end 60 kraftværker
i Korea, Thailand, Indien, Mellemøsten og andre områder.

DANMARK

Hjælper kunder med at rationalisere
I marts 2009 modtog Gunnebo
Norden en ordre på et SafeControlstyringssystem og 101 SafeLocks til
Nordeas filialer i Danmark.
Nordea i København havde besluttet sig
for at insource serviceringen af deres
pengeautomater og så en chance for at
rationalisere administrationen af nøgler
og registreringer, da de henvendte sig til
Gunnebo Nordic.
”Vi er meget tilfredse med SafeLock CITløsningen. Den har givet os den ønskede
fleksibilitet i forbindelse med serviceringen
af pengeautomaterne, som tidligere blev
serviceret af en ekstern leverandør. Det nye

DUBAI

Prestigefyldt pris modtaget i Mellemøsten
Gunnebo Mellemøsten, som holder
til i Dubai, er blevet tildelt prisen
Frost & Sullivans ”2009 Middle East
Oil & Gas Infra-structure Security
Customer Value Leadership Award”.
Gunnebo Middle East fik prisen for sin
evne til at levere komplette sikkerhedsløsninger til højsikkerhedsområder som bank-,
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detailhandels- og infrastruktursikringssektoren. Begrundelsen lød som følger:
”Gunnebos omfattende viden om
sikkerhedssystemer gør dem i stand til at
levere skræddersyede løsninger, da de
fuldt ud forstår kundernes behov. På
olie- og gassikkerhedsmarkedet står
Gunnebos forretningsområde Områdesikring for sikringen af udendørs og
indendørs områder. Virksomhedens

system gør det muligt for os øjeblikkeligt
at reagere på fejl i pengeautomaterne,
selvom den planlagte servicerute ikke
omfatter pengeautomaterne.
”Vi har et meget velfungerende system,
som drives helt uden nedbrud. Undervisningen i brugen af systemet blev
organiseret og implementeret på hurtig
og effektiv vis.”
”Alt i alt var det en god og korrekt beslutning at introducere SafeLock i Nordeas
filialer i Danmark,” siger Jørgen Vang
Pedersen fra Nordea København.
I slutningen af sommeren 2009 var
alle låsene installeret over hele Danmark,
og Nordea har nu besluttet at bestille
endnu 50.

Læs mere på
www.gunnebo.com/
award

løsninger omfatter også fysisk sikkerhed
og integreret sikkerhed. Med sin evne til
at levere totalløsninger er det lykkedes
Gunnebo at udvide sin kundebase og
herigennem sikre sin position blandt de
førende på globalt plan inden for levering
af integrerede løsninger. Disse faktorer
gør Gunnebo til en værdig modtager af
denne hædersbevisning.”
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TYSKLAND

Spiludbyder installerer
deponeringsbokse fra Gunnebo
Extra-Games Entertainment har
bestilt 190 Callisto Dep-deponeringsbokse, der skal installeres i alle deres
afdelinger.
Virksomheden, som udbyder pengespil og
spillemaskiner i centre over hele Tyskland,
skulle bruge en sikker opbevaringsløsning,
som kunne give en markant forbedring af
sikkerheden for deres medarbejdere.
Ved at vælge Callisto Dep kunne ExtraGames også få opfyldt deres krav om bokse med en integreret deponeringsskuffe,
en lås, der kan nulstilles, og en certificering
fra det europæiske testinstitut ECB•S.

Det var også meget vigtigt for dem at
vælge en leverandør med national servicedækning, og den fandt de i Gunnebo
Tyskland.
Callisto Dep er certificeret til tyverisikring i klasserne DI og DII (EN 1143-2)
for deponeringsbokse. Skabet gør det
muligt at foretage deponeringer via en
skuffe med lem, så medarbejderne ikke
skal åbne skabet, og det er udstyret med
en anti-fiske-anordning, som gør det
umuligt at række ind i boksen og fiske
deponerede penge og værdigenstande
op. Callisto Dep sælges og markedsføres
under mærket Rosengrens.

NORDEN

Gunnebo ligger på en flot tredjeplads på det
såkaldte Carbon Disclosure Leadership Index
Når det drejer sig om klimaforandringer og -rapportering, er gennemsigtighed et nøgleord. For at fastholde
sin position på Carbon Disclosure
Leadership (CDPL)-indekset skal man
indrapportere sine klimanøgletal
og arbejde professionelt med og
udvise forståelse for klimarelaterede
spørgsmål, der berører virksomheden.
Carbon Disclosure Project (CDP) arbejder
både sammen med private og offentlige

organisationer med henblik på at lette
indsamlingen af data vedrørende
klimaforandringerne fra deres forsyningskæder.
Omkring 2.500 større virksomheder
rundt om i verden indberetter deres
nøgletal for udledning af drivhusgasser
og de risici og muligheder, som klimaforandringerne udgør, gennem CDP.
CDP repræsenterer 475 institutionelle
investorer med aktiver for omkring
55 billioner $ og arbejder aktivt for at
synliggøre klimaforandringerne.

”Dette er en bekræftelse af, at vi er på
rette vej i vores arbejde på at forbedre
gennemsigtigheden og vores tilgang til
klimarelaterede spørgsmål. I år har vi
opstillet specifikke mål for miljømæssige
forbedringer inden for Gunnebo,” siger
Rolf Kjällgren, direktør for Kvalitet,
Logistik og Indkøb.

SPANIEN

Optimeret effektivitet i
det lokale politikontrolcenter
Politiet i Coslada valgte Gunnebo
Spanien til at designe, levere og
installere et nyt sikkerhedskontrolcenter i dets hovedkvarter i Madrid.
Det nye kontrolcenter er udstyret med
en videovæg som det primære styringsværktøj, men projektet omfatter også
overvågningsudstyr til områdesikring.

Gunnebo Electronic Securitys integrerede
SMI-server vises på videovæggen og bruges
til styring af alle undersystemer, der er
installeret hos politiet i Coslada, som f.eks.
overvågnings-tv, adgangskontrol, nummerpladegenkendelse og tyverisikringssystem.
Kontrolcentret har været i drift siden
juni 2009, og løsningens gode kvalitet er
blevet officielt anerkendt af medlemmer
af bystyret i Madrid.

”Denne løsning betyder
et stort fremskridt for og
en stor forbedring af alle
serviceydelser, som leveres af
det lokale politi, og den giver
samtidig brugerne bedre
arbejdsbetingelser. Sammen
med Gunnebo har vi kunnet
optimere effektiviteten i det
lokale politis kontrolcenter,”
siger José Miguel Regidor,
øverstbefalende for det
lokale politi i Coslada.
På billedet ses:
Felix Duque (t.v.)
og José Miguel.
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Tårnhøj sikkerhed – sådan sikrer vi
Dubais nye ikon og pejlemærke
Som en ikonisk bygning med
udsigt over verden anerkendes
Burj Khalifa som et højrisikomål.
Dette tårnhøje mirakel rejser sig
800 m over jorden, højere end
nogen anden menneskeskabt
bygning i verden.
Bygningen skal huse kontorer, lejligheder,
caféer, restauranter, fritids- og rekreationsfaciliteter og en udsigtsplatform samt
hjælpetjenester og kommunikation.
”Efter en længere undersøgelsesproces
henvendte vi os til et af de mest
velrenommerede navne inden for område-

sikring i Mellemøsten – Gunnebo – og bad
dem hjælpe os med at sikre bygningen”,
siger Jonathan Keith, leder af afdelingen
for brand- og sikkerhedssystemer hos
Johnson Controls International UAE.
Sikringen af Burj begynder udefra, hvor
Gunnebo har leveret påkørselsdimensionerede vejbaneblokeringer K12. Når du
kommer ind i bygningen, skal du identificere dig ved Gunnebos SpeedStiles og
GlasStiles, før du får adgang.
”Gunnebo har udvist stor fleksibilitet
gennem hele projektet og har leveret
skræddersyede produkter for at leve op
til de høje standarder, som arkitektens
design sætter”, tilføjer Jonathan Keith.

”Dette prestigefyldte projekt fungerer
som en væsentlig reference for vores
fremtidige udvikling i regionen og i verden, for den sags skyld. Vi kan simpelthen
erklære, at vi med dette projekt har nået
en milepæl på markedet for sikkerhed”,
siger Jacob Touma, landechef for
Gunnebo Mellemøsten.
Burj Khalifa blev officielt åbnet den
4. januar 2010 – årsdagen for Sheik
Mohammed bin Rashid al Maktoums
tiltrædelse som magthaver i Dubai.
Læs mere
www.gunnebo.com/highsecurity

Fakta om Burj Khalifa:
 Højde antenne: 828 m
 Tag: 688 m

To aktuelle verdensrekorder blandt flere,
som indehaves af Burj Khalifa:

 Øverste etage: 636 m

 Højeste fritstående bygning: 636 m

 Antal etager: 160 beboelige etager

 Bygning med flest etager: 164

 Gulvareal: 334.000 m2
 Åbning: 4. januar 2010
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