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En tidning från Gunnebo-koncernen

Ovärderlig
säker förvaring
Öppet dygnet runt
med SafeStore Auto

Statoil i Norden
valde SafePay™

Antiterrorist-produkter
klarade tester

B ä ste l ä sa r e !
i tre nummer under 2007
informerat om våra affärsenheter Bank, Områdesskydd
och Detaljhandel. Detta första nummer 2008 ägnar
vi åt det fjärde affärsområdet som är Säker Förvaring.
Till vardags pratar vi ofta om kassaskåp, bankvalv och
bankfack för att skydda pengar och värdeföremål från
stöld eller brand. Många har läst boken eller sett filmen
om Da Vinci-koden och hur Sophie Neveu och Robert
Langdon klockan två på natten helt lagligt tar sig in i
en schweizisk bank. Med hjälp av Gunnebos bankfacks
automat ”SafeStore Auto” får de tillgång till sitt bankfack
med koden till den heliga Gralen. Vår utrustning beskrivs
i detalj på fem sidor i boken och utgör ett perfekt
exempel på hur värdefullt det ibland är att ha tillgång
till sitt bankfack dygnet runt, veckans alla dagar. Denna
väsentligt förbättrade kundservice och lönsamhet har
bankerna i Tyskland redan insett och vi har här installerat
cirka 700 bankfacksrobotar. Under det senaste året har vi
satsat på att utvidga marknadsbearbetningen av SafeStore
Auto och har nu installationer även ibland annat Spanien,
Portugal, Danmark, Italien, Schweiz, Kanada, Ryssland
och Kina.
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DET HAR VID FLERA tillfällen kommit brev från ”kassaskåpsexperter” från olika fängelser, det vill säga intagna som
påstår att de besitter en alldeles unik kompetens när det
gäller att bryta sig in i olika kassaskåp. Vi har vänligen men
bestämt avböjt dessa erbjudanden mot bakgrund av att de
tekniker vi har anställda är mycket skickliga när det gäller
att konstruera och testa alla våra produkter inom säker
förvaring. De flesta skåp, valv och valvdörrar är dessutom
certifierade av olika testinstitut världen över och har
utrustats med olika säkerhetsklasser beroende på hur stora
värden som skall förvaras och hur lång tid det tar att förstöra
skåpen genom fysiskt våld eller vid brand. Och det finns
otaliga bevis på hur företag överlevt en brand eller ett inbrott
tack vare stöld- och brandskyddande skåp. Läs också gärna
om tester av våra antiterroristprodukter, intervjuerna med
Peter Samuelsson och James Taylor samt vårt genombrott
för kontanthanteringssystemet SafePay™ i Danmark. Jag
hoppas att du får en trevlig lässtund med detta nummer av
Gunnebo Global. Nästa nummer, som ges ut i mitten av
2008, kommer att ha vår viktiga serviceverksamhet som
tema. Du är alltid välkommen att kontakta mig eller någon
i redaktionskommittén (se kontaktuppgifter nedan) för att
lämna synpunkter eller tipsa om artiklar som du vill läsa i
kommande nummer av Gunnebo Global.

I n n ehåll
4 Genombrott för SafePay™
i Danmark

Statoil Norden, Coop Fakta och
Supermarked är tre stora detaljhandelskedjor i Danmark som valt att
investera i SafePay™. Nyligen lades
order värda 45 miljoner svenska kronor. Bolagen kommer nu att få helt
slutna kontanthanteringssystem.
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6 Tema: Säker Förvaring
Behovet av säker förvaring växer. Idag
är det inte bara värdepapper, smycken och dokument som behöver skyd
das. Det kan lika gärna handla om
datamedia, ritningar och backuper
som ska säkras från bränder, sabotage
och inbrott. Gunnebo erbjuder skåp,
valv, lås och bankfack för alla behov.
I detta nummer fokuserar vi på vårt
affärsområde Säker Förvaring.
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14 Svenska kustbevakningen
höjer säkerheten

När den svenska kustbevakningen
behövde säkerhetsskåp för vapenförvaring gick beställningen till
Gunnebo. Kraven var höga. Skåpen
skulle vara lätta, men samtidigt bjuda
hög säkerhet – och passa inredningen
på båtarna. Valet föll på Gunnebos
Atlanticserie.
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24 Personliga motiv på
värdeskåpet

Ett värdeskåp behöver inte vara grått
och trist. Idag kan du köpa värdeskåp
som är designade både invändigt och
utvändigt. I Gunnebos Carena-serie
kan du själv välja motiv på d
 örren.
24
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DuPont i Indonesien valde
Gunnebo som distributör
Gunnebo i Indonesien har fått rättigheterna för försäljning av DuPonts brandsläckningsmedel FE-36™. Gunnebo och
DuPont har diskuterat distributörsrättigheterna i två års tid, och Gunnebo i Indonesien har noggrant utvärderat och testat
FE-36™.
DuPont är ett internationellt företag
som har verksamhet i 70 länder. De är
världsledande inom brandsäkerhet och
driver utvecklingen av säkra, miljövänliga
brandsläckande ämnen.
Brandsläckare som innehåller FE-36™
marknadsförs som ett bra alternativ för
utrymmen som kräver hög säkerhet, exempelvis datarum, museer, arkiv, sjukhus och
flygplan.
– FE-36™ är inte på väg att fasas ut,
som det miljöfarliga haldonet, och passar utmärkt vid exempelvis kraftstationer
och telekommunikationscentraler – de
största köparna av brandsäkerhetsprodukter i Indonesien, säger Hindra Kurniawan,
landschef för Gunnebo Indonesien. K

Den 17 oktober 2007 fick Tobias Billström, svensk integrationsminister, en rundvandring
på Gunnebo Troax i Hillerstorp.

Integrationsministern besökte Troax
Den svenska integrationsministern Tobias
Billström valde i oktober att besöka
Gunnebo Troax anläggning i Hillers
torp.
Anledningen var att ministern ville
göra ett studiebesök på ett företag där
man aktivt jobbar med integration av nya
medborgare. Gunnebo Troax valdes då ut
somettgott föredöme.

– Vi bedriver sedan flera år tillbaka en
språkutbildning i samarbete med Gnosjö
Kunskapcentrum. Den riktar sig till våra
anställda med invandrarbakgrund som
vill förbättra sin svenska, förklarar Maria
Blomdahl, personalchef Gunnebo Troax
AB, och framhåller produktionsledarna
Joakim Grubbströms och Joakim Glintzers stora engagemang. K

Säkrare förråd i Växjö

Reliance Retail väljer
Pass-O-Mat-grindar i Indien

George Hadi Santoso (t v), landschef för
DuPont i Indonesien och Hindra Kurniawan
(t h)), landschef för Gunnebo Indonesien, tar
i hand efter avtalet som gör Gunnebo till distributör av DuPonts brandsläckningsmedel.

Reliance Retail är en stor detaljhandelskedja i Indien, som dessutom säljer bland
annat kemikalier och textilier. Omsättningen är mer än 25 miljarder amerikanska dollar.
Reliance Retail var på jakt efter en
lösning för tillträdeskontroll till sina
nya butiker, och valet föll på Gunnebos
Pass-O-Mat-grindar.
Under de kommande åren planerar
Reliance Retail att öppna ytterligare uppåt
50 butiker, så möjligheten finns till ytterligare order för Gunnebo. K

Under år 2007 drog det lokala bostadsbolaget Växjöhem i Växjö i södra Sverige
igång ett trygghetsprojekt för att de boende skulle känna sig säkrare.
En del av satsningen gällde säkrare
lägenhetsförråd, och Växjöhem valde
Troax Sverige som leverantör för detta.
– Vi har hittills bytt ut ungefär
700 förråd. Vi har slängt ut de gamla
förrådsinredningarna som bestod av hönsnät, brädväggar eller gamla klena nätväggar, och har satt in nya säkrare nätväggar
av typ UX450 med en snygg blå färg,
berättar Daniel Svensson, säljare på Troax
Sverige. K

Nya nätväggar har förbättrat säkerheten.
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Statoil i Norden har tecknat avtal
om att installera SafePay™ på sina
stationer. De är även med i arbetet att
vidareutveckla tömningsenheten.

Stororder för
™
SafePay i Danmark
coop Fakta, Dansk Supermarked
och Statoil Norden är tre detaljhandelskedjor i Danmark som har
tecknat avtal gällande kontanthanteringssystemet SafePay™.
Under 2007 resulterade det i order
värda 45 miljoner kronor. Gunnebos
system för sluten och recirkulerande
kontanthantering är nu ledande på
den danska marknaden.

säkerhetsansvarige John Ravn var utfallet
till belåtenhet.
– Vi har noga utvärderat systemet under
de tre senaste åren och inte haft ett enda rån
i någon av de butiker där SafePay™ har
varit installerat. Det skapar trygghet för våra
medarbetare och våra kunder. Vi har ett
önskemål om att ha installerat SafePay™ i
alla våra butiker inom fem år, säger Ravn.

Varje dag är stora mängder kontanter i
omlopp inom dagligvaruhandeln.
gunnebos SafePay™ är ett helt slutet
system som är utvecklat för att öka säkerheten men också för att effektivisera hela
processen med att hantera kontanter. Fakta
är ett företag inom Coopkoncernen, med
över 300 butiker i Danmark, som installerat SafePay™. Enligt chefcontroller och

I de nämnda kedjornas butiker matas nu
sedlar och mynt in i SafePay™-enheten
av kunden och kassören. Rätt växel betalas
ut och falska sedlar identifieras vid betalningen. Den höga säkerheten nås genom
att kontanterna hela tiden stannar inom
systemet.
– SafePay™ har flera fördelar för såväl
stora som små butiker, och det är glädjande

STANNAR I SySTEMET
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att inte någon butik som har SafePay™
utsatts för rånförsök. Detta, tillsammans
med att kassapersonalen inte behöver ta
i mynten vilket undviker nickelallergi, är
viktiga arbetsmiljöfrågor, säger Jerker Krabbe, affärsenhetschef för Detaljhandel på
gunnebo Nordic.
UTVEcKLING MED KUND

Coop Fakta, Statoil Norden och Dansk
Supermarked har utvärderat systemet med
tillfredställande resultat och samtliga har
även varit med i arbetet med att vidareutveckla SafePays™ tömningsenhet. avtalet med de tre kedjorna, som i Statoils fall
omfattar hela Norden, innebar order för
45 miljoner kronor under föregående år.
Totalt beställdes 360 system. gunnebo för
även diskussioner med flera andra kedjor i
Danmark. K

G un ne bo G l o b a l

Lansering av smart fixeringssystem
Smart Fix är så enkel att monteringen kan
skötas av en person.

Smart Fix är namnet på Gunnebo
Troax nya fixeringssystem för
maskinskydd som lanserats under
hösten. Det är ett helt nytt och
innovativt system som radikalt
underlättar upp- och nedmontering.
– Detta är en stor satsning inom
vårt maskinskyddssortiment, säger
produktchef Kim Dahl.

Dagens
moderna
industrier
med
avancerade processer ställer höga krav på
säkerhet. Troax affärsidé inom maskinskydd är att tillhandahålla nätpaneler och
fixeringssystem som skyddar området närmast en maskin. Dels för att kontrollera
att endast behörig personal har tillträde
till maskinerna, dels för att minska olycksrisken bland den egna personalen.
kräver färre personal

Under hösten introducerades Smart Fix på
marknaden och mottagandet av den nya
produktserien har varit mycket positivt.
Smart Fix bygger på Troax så kallade STpaneler, men har ett nytt flexibelt system
för enkel montering.
– Den stora fördelen är att den kan
monteras upp och ner av en person. Tidigare har minst två personer behövts, säger
Kim Dahl.
Smart Fix har, liksom samtliga Troax
produkter, genomgått flera omfattande
tester för att garantera att både hållbarhet
och säkerhet är den bästa.
I samband med lanseringen av Smart Fix
valde Gunnebo Troax flera nya vägar för att
nå ut till befintliga och nya kunder. Internet

har varit en sådan kanal, bland annat har en
egen hemsida för Smart Fix skapats. E-post
och vykort har varit en annan viktig del i
lanseringen som har skett land för land.
Nyheter två gånger om året

Extra stort fokus har lagts på de centrala marknaderna i Danmark, Tyskland,
Holland, Spanien, Belgien och Sverige.
Konkurrensen på marknaden är hård, men
Gunnebo Troax ambition är att hela tiden
ligga steget före.
– Inom maskinskydd arbetar vi intensivt
med att kunna presentera nyheter en till
två gånger per år. Detta ser vi som mycket
viktigt. Våra produkter kopieras frekvent,
därför är det också nödvändigt för oss att
jobba så snabbt att konkurrenterna inte hinner med, säger Kim Dahl. K

Fakta
K Gunnebo Troax är fokuserade på
tre produktområden; maskin- och
robotmiljöer (maskinskydd), materialhantering och logistik, samt egendomsskydd.
K Maskinskydd utgör en tredjedel av
Gunnebo Troax omsättning.
K Gunnebo Troax huvudkontor ligger
i Hillerstorp i södra Sverige. Här sker
även majoriteten av all tillverkning
och produktutveckling av Troax
sortiment.
K Mer information om Smart Fix finns
på www.smartfix.nu.
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G un ne bo G l o b a l tema – s ä ke r f ö r v a r i n g

Säker Förvaring
skyddar det ovärderliga
Hos alla företag, myndigheter och organisationer finns dokument, värdesaker och datamedia som är väsentliga för att verksamheten ska fungera – helt enkelt ovärderliga.
Därför behöver man förstås skydda materialet från brand, sabotage eller stöld.
I Gunnebos sortiment inom Säker Förvaring finns skåp, lås, valv och bankfack för
alla behov. Valet av exempelvis skåp beror helt på vad som skall förvaras och vilken
skyddsnivå som önskas och krävs.
Läs mer om olika produkter, lösningar och kunders berättelser på sidorna 6 till 18!
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Högsäkerhetsklassade värdeskåp och
dokumentskåp, valv och valvdörrar,
bankfack och lås är några av de
produkter som ingår i Gunnebos
affärsområde Säker Förvaring.

Nya
marknader
öppnas för
Säker
Förvaring
Behovet av att förvara viktiga
dokument, datamedia och
värdesaker på ett säkert sätt
ökar bland många företag och
myndigheter.
Inom Gunnebos affärsområde
Säker Förvaring tillkommer ständigt
nya kundgrupper.
– Marknaden är betydligt
större än vad vi tidigare har trott,
menar Peter Samuelsson, affärsutvecklingschef på Kompetenscentret för Säker Förvaring.

affärsområdet Säker Förvaring utgör en
viktig del av gunnebos verksamhet. Inte
störst, men vad gäller lönsamhet är affärsområdet däremot en av de bästa i klassen.
I affärsområdets produktportfölj återfinns
olika typer av högsäkerhetsklassade värdeskåp och dokumentskåp, valv och valvdörrar, bankfack och lås.
– Försäljningsmässigt har vi oförändrade
volymer inom våra klassiska kundsegment,
medan tillväxten kommit inom nya kundgrupper, berättar Peter Samuelsson.
Den viktigaste förklaringen är att
gunnebo lanserat nya produkter och att
det finns ett stort allmänt behov av säker

förvaring bland såväl privatpersoner, små
och stora företag som myndigheter och
organisationer.
Ny KUNDGRUPP SOM VäxER KRAFTIGT

Sortimentet för mindre kontor och hemmakontor, SoHo (Small office Home
office), är ett exempel på ett kundsegment
som växer snabbt. SoHo är också ett exempel på en relativt ny kundgrupp.
– allt fler jobbar hemifrån och arbetsgivaren ställer krav på säkerhet. Även vissa
försäkringsbolag ställer höga krav och
inte sällan kan försäkringspremier sänkas om säker förvaring används. Många
7
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Behovet av produkter inom säker förvaring ökar, konstaterar Peter Samuelsson,
affärsutvecklingschef på Kompetenscenter
för Säker Förvaring.

privatpersoner vill också kunna förvara
viktiga dokument och värdesaker hemma
eftersom tillgängligheten till bankernas
bankfack, om de inte har valt att installera
gunnebos bankfacksautomat SafeStore
auto, är begränsad. allt detta mynnar ut
i att efterfrågan på våra produkter inom
detta segment ökar, säger Peter Samuelsson.
NyA FÖRSäLJNINGSVäGAR

Produkternas tillgänglighet är också en
viktig orsak till att efterfrågan ökar.
– Idag kan du gå till en järnhandel och
köpa ett värdeskåp, det var inte möjligt för
några år sedan.
2003 lanserade gunnebo Secureline –
en produktlinje speciellt anpassad just för
8

SoHo-segmentet. gunnebo satsar intensivt
på att nå ut med dessa produkter genom
till exempel katalogförsäljning, försäljning
över Internet och genom olika återförsäljare som gör-det-själv-kedjor. Det har visat
vara ett lyckat drag.
– Det har tagit tid, konstaterar Peter
Samuelsson. Vi hade inga relationer med
till exempel katalogföretag tidigare, men
nu börjar det komma allt mer. Vi har
stärkt vår ställning via olika återförsäljare
och anstränger oss för att bli ännu bättre.
Inom SoHo-segmentet är vi en ny spelare
på planen som kommit in och tagit allt fler
marknadsandelar.
Det är dock inte bara inom SoHosegmentet som efterfrågan på produkter
inom säker förvaring ökar. Peter Samuelsson

GUNNEBO GLOBAL TEMA – SäKEr FörvArInG

”

”gunnebo har ett brett utbud av
produkter inom säker förvaring och är
idag en världsledande leverantör”

pekar på stora möjligheter även inom andra
segment. bland de professionella kunderna
– där många främst är intresserade av högsäkerhetsklassade produkter – har gunnebo
kommit allt starkare.
– Inom detaljhandel finns också en växande marknad, framförallt i Central- och
Östeuropa. Det gäller främst värdeskåp och
deponeringsskåp, men också lätta valv.
Ytterligare exempel på hur nya möjligheter öppnar sig är läkemedelsindustrin.
– EU har beslutat att narkotiska preparat i större kvantiteter ska förvaras i utrymmen som är klassade minst i säkerhetsnivå
3. Förvaring av vapen och ammunition är
ytterligare ett intressant område där myndigheternas krav ständigt skärps. Här finns
därför en stor efterfrågan på produkter
inom säker förvaring. Detta är nya kunder
för oss och här finns en stor potential.
STORA UTVEcKLINGSMÖJLIGHETER

gunnebo har ett brett utbud av produkter
inom säker förvaring och är idag världsledande leverantör av högsäkerhetsklassade värdeskåp. Utvecklingen av Säker
Förvaring startade i samband med uppköpet av kassaskåpstillverkaren Rosengrens
1993. Därefter följde förvärven av Fichetbauche (1999) och Chubbsafes (2000)
som gjorde gunnebo till den ledande
aktören på marknaden. gunnebo har valt
att fortsätta marknadsföra och sälja produkterna under dessa varumärken samt
det egna Secureline.
– De olika varumärkena kompletterar

Första systemet för bankfacksautomater i Kanada
gunnebo i Kanada har levererat det första
helt automatiserade systemet med robotstyrda bankfack på den amerikanska kontinenten. Produkten är gunnebos eget
SafeStore-system och kunden är Woodslea
Credit Union i Essex, ontario, Kanada.
SafeStore ger kunden tillgång till sitt
bankfack 24 timmar om dygnet, sju dagar
i veckan, året runt.
Det andra SafeStore-systemet har
levererats till Prime Financial Savings &
Credit Union, som är beläget i ontario,
Kanada. K

varandra, och ger oss möjlighet att positionera oss för att nå bästa möjliga marknadspenetration, säger Samuelsson.
MAx FEM DAGARS VäNTAN

Han ser stora utvecklingsmöjligheter i
framtiden. En satsning som tros få betydelse för utvecklingen är det stora centrallagret i Tyskland – som togs i bruk hösten
2007 – som skall serva gunnebos kunder
i de olika europeiska länderna. Det viktigaste målet är att öka servicegraden mot
våra kunder. Kunden skall endast behöva
vänta max fem arbetsdagar på leverans.
– Det är ett viktigt konkurrensmedel,
säger Peter Samuelsson. K

Fakta: Säker Förvaring
K Säker Förvaring är ett sammanfattande
begrepp för Gunnebos sortiment för traditionella, fysiska säkerhetsprodukter som
bankfack, valv, valvdörrar, skåp och lås.
K Säker Förvaring är även den organisatoriska benämningen på det Kompetenscenter som svarar för tillverkning och
inköp av de produkter och lösningar som
affärsenheten med samma namn sedan
säljer i Gunnebos 25 Kundcenter.
K Kompetenscentret administrerar även
den del av försäljningen som sker till
marknader där Gunnebo inte har något
Kundcenter.
K Affärsenheten Säker Förvaring står för
15 procent av koncernens försäljning.

Banca di Bologna väljer
SafeStore Auto
I december 2007 öppnade banca di
bologna officiellt sitt nionde filialkontor
i Via Murri, i italienska bologna.
Det nya kontoret är en viktig milstolpe, eftersom det är det första filialkontoret i regionen som är byggt efter
moderna kriterier. banbrytande tekniska
system används, som SafeStore, installerat av gunnebo Italien. Under 2007 har
sju bankfacksautomater SafeStore auto
installerats i Italien. K

Barclays Bank först i Portugal
att installera SafeStore Auto
barclays bank i Portugal har fattat ett strategiskt beslut att installera SafeStore auto
på deras nya bankkontor för de viktigaste
kunderna.
I oktober 2007 installerades så det första SafeStore-systemet. En tredje order är
redan lagd och planerad för installation.
K
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Bankfack lönsamma
med SafeStore Auto
Bankerna har själva sett bankfack
som en oekonomisk service som
kräver tidsödande personalinsatser,
men som ändå behövs för att
erbjuda god service. SafeStore Auto
är ett självbetjäningssystem som
omkullkastar alla liknande uppfatt
ningar. Kunden får tillgång till sitt
bankfack dygnet runt med hjälp
av en robot som transporterar upp
det utan att någon anställd behöver
vara involverad.
– Vi är unika med det här,
säger Gunnebos Manuel Mundl,
produktchef för SafeStore Auto.

Ett traditionellt bankfacksbesök fordrar
att någon ur bankpersonalen följer med
ned i valvet och sedan finns till hands när
kunden har uträttat sitt ärende. För att
göra hanteringen smidigare för båda parter utvecklades SafeStore Auto, som gör att
kunden kan få tillgång till sitt bankfack på
ett enkelt sätt även när banken har stängt.
Produkten har funnits ute på marknaden i
tio år och vinner stadigt mark.
– När bankerna ser fördelarna med SafeStore Auto kastar de ut de traditionella
bankfacken, säger Manuel Mundl.
Lika enkelt som bankomaten

En robot hämtar rätt bankfack och transporterar det från valvet upp till säkerhetsrummet.
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Bankkunden får själv tillgång till SafeStore
Auto genom att öppna dörren till säkerhetsrummet med ett bankkort och en
PIN-kod. Inne i rummet används sedan
samma kort och kod vid SafeStore Auto
för att skicka en begäran efter sitt bankfack.
– I slutändan fungerar det i princip som
en bankomat, säger Manuel Mundl.
När koden har knappats in hämtar en
robot rätt bankfack och transporterar det
från valvet upp till säkerhetsrummet. Där
kan kunden i lugn och ro öppna facket

G un ne bo G l o b a l tema – s ä ke r f ö r v a r i n g

Bankkunden får själv tillgång till SafeStore
Auto genom att öppna dörren till säkerhetsrummet med ett bankkort och en PIN-kod.

med sin personliga nyckel och därefter ta
ut eller deponera innehåll. När allt är klart
skickas roboten tillbaka med ett par tryckningar på pekskärmen och facket hamnar
åter på rätt plats i valvet.
Säkerheten för den som använder tjänsten garanteras också genom att ingen
annan kan öppna dörren när det redan
finns en person i rummet. Det finns även en
funktion som gör att
glasdörren skiftar färg
till grå när kortet sätts
in i SafeStore Auto,
vilket gör det omöjligt
att se in om man står
på utsidan.

se väldigt fint ut, men nu blir kostnaderna
för att konstruera bankfacksutrymmen
betydligt mindre. Dessutom kan bankerna
ta ut högre avgifter när man ger tillgång
till facken 24 timmar om dygnet, säger
Manuel Mundl, som kalkylerar med att en
bank kan öka intäkterna på bankfackssidan
flera gånger om med SafeStore Auto.

förhoppning är att så småningom få andra
affärsområden att se nyttan med SafeStore
Auto.
– Det ligger i planen att tillhandahålla
en produkt till användare som inte behöver samma extrema säkerhet som banker,
till exempel sjukhus och snabbköp. Hotell
är ett annat exempel och de skulle kunna
hyra ut tjänsten per
dag eller vecka. Alla
är områden som vi
ska försöka erövra,
men just nu är vårt
huvudfokus på banker. Och där är det
många som är angelägna om att lansera den här tjänsten, säger
Manuel Mundl.
Förutom de konkreta fördelarna med
SafeStore Auto finns det en annan anledning till den nämnda angelägenheten: de
som använder bankfack har blivit en bredare konsumentgrupp.
– En del banker har haft bankfack bara
för att de måste och för att konkurrenterna
har det. Men idag är det inte bara den äldre
damen som förvarar halsband och som besöker bankfacket väldigt sällan som är användaren. Det gör att man kan sälja tjänsten
annorlunda, säger Manuel Mundl. K

”När bankerna ser fördelarna
med SafeStore Auto, kastar de ut
de traditionella bankfacken”

Många fördelar

Förutom att bankpersonalen kan ägna
tid åt andra arbetsuppgifter istället för att
guida kunder till bankfacken, finns det
ytterligare en rad fördelar med SafeStore
Auto.
– Den största fördelen är att SafeStore
Auto gör en olönsam affärsverksamhet lönsam. Banken behöver inte längre samma
utrymmen som tidigare med hissar och
korridorer som kunderna måste passera.
Då var designen viktig och allt behövde

Manuel Mundl har även tagit del av den
respons som bankkunderna har gett på
SafeStore Auto.
– De gillar den enkla självservicen och
att man inte behöver anpassa sig till bankernas öppettider. Vissa tycker också att det
är obekvämt att gå fram till personalen, be
om hjälp och bli eskorterad ned i ett valv,
vilket man nu slipper.
Nya marknader och kunder

SafeStore Auto finns på en campingplats i
Tyskland, men i övrigt är banker de stora
användarna av produkten. Gunnebos

11
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Fakta
Europeum Group
K Grundades av Slava rogov och
Peter Schulek 1992.
K Har nu över 100 anställda.
K Arbetar i huvudsak gentemot bankväsendet.
K Har kontor i Moskva, St Petersburg,
rostov-na-Donu och Katrinenburg samt
62 försäljnings- och servicecenter över
hela landet.
K Ska även öppna kontor i novosibirsk
och Khabarovs.

Moskva pulserar dygnet runt. Bankerna
tenderar att gå mot samma håll, därför
har SafeStore Auto rönt stora framgångar.

Exportchef Bo Haglund ser att
efterfrågan på robotiserade bankfack ökar starkt. Kunderna vill ha
tillgång till sitt fack dygnet runt.

Dygnet-runt-öppet i Moskva
Bankfack är en service som
det är mycket stor efterfrågan
på i Ryssland. Bankerna ser nu
möjligheten att erbjuda kunderna
en utökad tjänst och Gunnebo har
haft framgång med försäljningen av
SafeStore Auto – det robotiserade
bankfackssystemet.

ser det som ytterligare en möjlighet att ge
tillgång till bankfack 24 timmar om dygnet. Dessutom är banklokalerna relativt
dyra och SafeStore auto tar mindre plats
än traditionella lösningar, säger bo Haglund, exportchef på Kompetenscentret för
Säker Förvaring på gunnebo.

genom återförsäljaren Europeum group
har gunnebo i första hand sålt traditionella elektroniska bankfack till den ryska
marknaden. Men flera faktorer har gjort
att intresset har ökat för SafeStore auto,
bankfacksautomaten där en robot hämtar
bankfacket till kunden som befinner sig i
ett avgränsat utrymme.
– I Ryssland har man tittat mycket på
europeiska banker med lobbyutrymmen
där man stänger av en del av lokalen. De

bland de kunder som har köpt SafeStore
auto finns gazprombank i Moskva, som
skall använda anläggningen i en gammal
byggnad som har renoverats och byggts
om. Hos dem liksom hos många av landets banker är det hög uthyrningsfrekvens
på bankfack.
– anläggningen är under produktion
och de planerar att erbjuda SafeStore
auto till sina VIP-kunder. Moskva är en
24-timmarsstad där du har tillgång till det

HÖG UTHyRNINGSFREKVENS
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mesta dygnet runt och nu går banktrenden
åt samma håll. Sen är det lite image och
status att ha bankfack, säger bo Haglund,
som ser positivt på gunnebos försäljning
av SafeStore auto.
– De ryska kunderna har anammat
automatiseringen väldigt fort. Vi är i inledningsskedet nu och har även sålt en stor
anläggning på tusen fack i St Petersburg.
I Moskva har vi ytterligare åtta projekt på
gång under 2008, säger bo Haglund.
RäTT KONTAKTER

Marknadsklimatet för det segment som
SafeStore auto finns i är gynnsamt för
gunnebo enligt bo Haglund.
– Ryska banker är bra på att ta betalt
för bankfackstjänster och nu kan de öka
intäkterna ännu mer.
Kunskapen att sälja in produkten inom
bankväsendet har också varit något som
Europeum group har visat sig inneha. De
har även, tillsammans med gunnebo, hållit ett antal seminarier där bankerna har
visat stort intresse för SafeStore auto och
dess tillgänglighet.
– Hierarkin är strikt och det handlar
mycket om att ha de rätta kontakterna för
att öppna dörrar. Där är vår distributör
suverän, menar bo Haglund. K
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Elektroniska säkerhetslås ökar säkerheten
och förenklar service av bankomater
Ökad säkerhet och smidigare
hantering gjorde att tyska S-Logistik
Rhein-Ruhr valde att installera det
elektroniska högsäkerhetslåset
SafeLock One i bankens uttagsautomater.
– Det var dessutom en kostnadseffektiv lösning, uppger Josef
Grippekoven, ansvarig för kontanthantering på S-Logistik Rhein-Ruhr.

Gunnebos elektroniska högsäkerhetslås
SafeLock One är ett engångskodat system
som varken kräver nycklar eller smart cards,
faktorer som vägde tungt då S-Logistik
Rhein-Ruhr GmbH upphandlade en ny
låslösning till sina bankomater. Idag är
över 100 bankomater utrustade med det
elektroniska låset, och nya automater kan
enkelt anslutas.
Praktiska svårigheter

I samband med påfyllning av kontanter,
service och felavhjälpning av maskinerna
använde S-Logistik Rhein-Ruhr tidigare
nycklar för att komma åt utrymmet på
bankomatens baksida där pengarna förvaras. Nycklarna – flera kopior till varje
maskin – utgjorde dock ett säkerhetsproblem med tanke på att de kan tappas bort.
2004 beslutade S-Logistik Rhein-Ruhr
att outsourca all kontanthantering och
service av bankomater till ett externt CITföretag. Då blev det nödvändigt att ha än
fler kopior av nycklarna, berättar Josef
Grippekoven.
– Vi räknade med att det skulle räcka
med fyra nycklar per maskin i inledningsfasen. Men under de månader som följde
insåg vi att det var omöjligt att klara av de
krävande reparationerna vid felelimineringen av maskinerna med ett så litet antal

Med det elektroniska högsäkerhetslåset SafeLock, har S-Logistik Rhein-Ruhr hittat en säker och
trygg lösning när det gäller tömning och påfyllning av bankomater, säger Josef Grippekoven, som
är ansvarig för kontanthanteringen på företaget.

nycklar. Vi skulle ha behövt öka antalet
nycklar till minst fem plus en huvudnyckel
per bankomat.
När man inom företaget diskuterade hur
problemet skulle lösas föll valet på Safe
Lock One. Den ekonomiska aspekten var
också en viktig faktor eftersom det visade
sig bli en kostnadseffektiv lösning.
Smidig övergång

– Det krävs fortfarande tekniker för att se
över mer komplicerade fel, men i framtiden kommer bara en CIT-anställd behöva vara närvarande, för att garantera att
grundregeln ”två par ögon” uppfylls. De
båda personerna får en engångskod från

CIT-huvudcentralen för att kunna öppna
utrymmet.
Systemet är nu installerat i drygt hundra
av S-Logistik Rhein-Ruhrs bankomater.
– Vår CIT-personal bytte snabbt över
till det nya systemet, och är mycket nöjda
med att nu slippa ansvara för det enorma
antalet separata nycklar.
– Vi tycker att SafeLock One är en lösning för hårdvara och drift som kombinerar
fördelarna av elektroniska högsäkerhetslås,
med kraven på organisation och logistik,
säger Josef Grippekoven.
S-Logistik Rhein-Ruhr GmbH är ett helägt dotterbolag till Sparkass Mülheim a.d.
Ruhr och Stadtsparkasse Oberhausen. K
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Svenska kustbevakningen valde Atlantic-skåpen för vapenförvaring. En av modellerna rymmer
642 liter och väger 1 150 kilo, nästan hälften så lite som ett traditionellt skåp.

Foto: Jimmie Adamsson - Försvarets Bildbyrå

Lätta säkerhetsskåp
till Kustbevakningen
När den svenska Kustbevakningen
behövde säkerhetsskåp för
vapenförvaring gick beställningen
till Gunnebo. Atlanticskåpen finns nu
på båtar och stationer från Luleå i
norr till Simrishamn i söder.
– Vi löste deras önskemål om
låsbara fack för pistoler och
gevärsställ, säger Christer Olsson,
säljare på Gunnebo Nordic.

Enligt lag har kustbevakningen krav på
sig att förvara sina vapen på ett säkert sätt
(värdeskåp enligt EN 1143-1 grad 3). Men
förutom uppfyllda säkerhets-normer krävdes speciella anpassningar av inredning
och mått på de värdeskåp som eftersöktes.
Atlanticserien från Rosengren kom in i
diskussionen med rätt prisbild och möjlig14

heten att tillgodose de övriga önskemålen.
Det föll Kustbevakningen i smaken och
sammanlagt levererades 34 skåp som nu
används på båtar och stationer runtom i
Sverige.
– Atlanticserien uppfyllde behoven som
de hade för vapenförvaring, och i övrigt
gjorde vi en individuellt kundanpassad lösning, säger Christer Olsson.

– I sin genre är det extremt lätta skåp för
ändamålet och det gör det enkelt att placera
dem i olika miljöer säger Christer Olsson.
En av de Atlanticmodeller som beställdes
rymmer 642 liter och väger 1150 kilo. Som
en jämförelse kan det nämnas att ett normalt skåp av det här slaget väger runt två
ton och rymmer då endast 500 liter.

Extremt låg vikt

Värdeskåpen som anpassades speciellt för
båtar skickades till ett varv i Rumänien där
båtarna byggs. Källan till skåpens låga vikt
finns i en annan del av Europa.
– Skåpen görs på vår fabrik i Frankrike.
Där har de också kunskapen om att göra
lätta och starka betonger. Betongen ska vara
lätt, men ändå klara de oberoende tester
som produkten ska gå igenom. K

Tunt men starkt

Bland kraven fanns låsbara fack för pistoler och ställ för gevär som skulle användas i båtarna. Den sistnämnda detaljen
fanns även med i en del av de skåp som
levererades till kustbevakningens olika
stationer. Atlanticseriens mest anmärkningsvärda egenskap är annars den
mycket låga vikten.
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Värdefulla föremål räddas
tack vara säker förvaring
Brandsäkra värdeskåp kan visa
sig bli en lönsam investering.
Många exempel finns där värdefull
information har kunnat räddas
undan eldens lågor.

hade jag sålt ett skåp till butiken och efter
branden ringde ägaren och tackade. Datamedia är ännu känsligare än papper och ett
brandsäkert värdeskåp är en billig ”försäkring”, säger Yngve Hermansson. K

Efter branden i Katarina kyrka i
Stockholm återstod endast yttermurarna när släckningsarbetet avslutats.
Det var andra gången kyrkan brandhärjades.

Säkerhetsmedvetenheten bland både stora
och små företag har ökat de senaste åren.
Det menar Yngve Hermansson, säljare
inom Säker Förvaring, Gunnebo Nordic.
– En brand kan ge katastrofala följder
om viktig information försvinner. Det gäller att tänka till före och se om sitt hus.
Många av våra kunder finns till exempel
inom läkemedelsbranschen och telekomindustrin. För dem handlar det om miljontals kronor om viktig information går
förlorad.
Kyrkan totalförstördes

Med 20 års erfarenhet i branschen har
Yngve Hermansson många exempel på
vad brandsäkra värdeskåp kan betyda. Ett
av dem är branden av Katarina kyrka i
Stockholm som blev mycket omskriven i
svensk media. Kyrkan totalförstördes, men
vissa värdesaker räddades eftersom de låg i
brandsäkra skåp.
– Församlingen hade tidigare köpt
Rosengrens värdeskåp, och tack vare skåpen kunde kyrksilver och gamla oersättliga klenoder räddas, berättar Yngve Hermansson.
räddad tack vare skåp

Ett annat exempel är den mycket om
fattande branden av Bro köpcentrum nord
väst om Stockholm. Centrat brann ner till
grunden, liksom intilliggande sporthall,
simhall och fritidsgård. I livsmedelsbutiken ICA kunde dock viktig information,
däribland bokföringen, räddas tack vare
brandsäkra värdeskåp.
– Bara några månader innan branden
15
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”Jag tycker om att
utveckla nya produkter,
skapa modern design
och samtidigt tillhanda
hålla ett praktiskt
säkerhetsskåp”
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James Taylor
letar efter nya vägar
För nio år sedan började James
Taylor arbeta inom Gunnebokoncernen, i ett Indonesien som
återhämtade sig från en tid av
politisk oro. Under 2007 har han
varit produktchef på Kompetenscenter för Säker Förvaring och
ständigt letat efter idéer till nya
produkter. Ett tankearbete som har
krävt nyfikenhet och upptäcktslusta.
– Att skapa nya idéer innebär att
du måste ge dig ut och förstå vad
som finns tillgängligt på marknaden
och även titta på andra industrier,
deras material och nya teknologier,
säger James Taylor.

Nitton år gammal flyttade James till London och började arbeta som inköpare för
National Health Service innan färden gick
vidare till tjänstgöring på ABB:s och Alstoms produktionsavdelningar. För nio år
sedan startade han sin karriär på Gunnebo.
Det blev dock ingen mjukstart i
Gunnebokoncernen för James, när han
1998 erbjöds tjänsten som inköpschef på
PT Chubbsafes i Indonesien.
Osäker miljö

Vid den tidpunkten var landet politiskt
ostadigt och det utbröt även sporadiska

upplopp i huvudstaden Jakarta.
– Vi var tvungna att göra klart med leverantörer i olika delar av Jakarta för att säkerställa tillgången till material. Om den västra
sidan inte hade möjlighet att leverera kunde
vi istället få leveranser från de östra delarna.
Idag möter James Taylor andra utma
ningar i sitt dagliga arbete.
– De stora utmaningarna som jag ser det
är att ta ett koncept till marknaden och få
projekten klara i tid till den planerade kostnaden. På inköpssidan är det viktigt att vi
bibehåller relationen till våra huvudleverantörer i Asien på en bra nivå, vilket kan
vara ett problem när man befinner sig långt
ifrån varandra rent geografiskt.
I januari 2008 bytte han dock position
i Gunnebo, från produktchef till strategisk
produktutvecklings- och inköpschef.
– Jag tycker om att utveckla nya produkter, skapa modern, ergonomisk design
och samtidigt tillhandahålla ett praktiskt
säkerhetsskåp inom dess klassificering,
säger James Taylor.
Tänker utanför ramarna

Bland de personliga styrkor som är till
nytta i jobbet nämner James bland flera
andra sin entusiasm och tävlingslystnad.
En annan viktig egenskap är förmågan att
tänka okonventionellt för att inspireras

till nya uppslag. För James och Gunnebo
har det resulterat i flera nyligen lanserade
säkerhetsskåpsklasser och den framtida sjösättningen av det nya skåpet SecurePod.
– Samtidigt som SecurePod är riktat mot
en nischmarknad kommer det att försäkra
att Gunnebos varumärken ligger i framkant på marknaden. Vi måste regelbundet
övervaka och förstå den förändrade marknaden så att vi kan överträffa kundernas
förväntningar, förklarar James.
SecurePod är producerad utifrån en
rotationsgjutningsprocess och har en speciell konstruktion av barriärmaterial för
att uppnå EN1143-1 grad 0. Det är en
avancerad utveckling i en industri där produkterna inte har genomgått några stora
förändringar genom åren.
Familj och racketsporter

För en person som jobbar med nya produkter och nya marknader blir det många
resdagar i tjänsten. Men det inslag av fritid som ändå finns ägnar James Taylor åt
familjen hemma i Derby, som består av
fru, en dotter på fem år och en son som
fyller två år i år.
– Det blir inte tid över till så mycket
annat när jag väl är ledig. Men jag försöker
även spela golf, squash eller tennis när jag
hinner. K
17
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SecureLines skåp såldes på en road show

i Indien. Produkterna demonstrerades

bland annat på marknader och torg.

Säkerhetsskåp på Road Show i Indien
Oavsett bransch är lokal anknytning
en viktig konkurrensfördel. Det har
Gunnebo tagit fasta på i Indien, där
säkerhetsskåp från SecureLine säljs
under så kallade Road Shows på
torg och marknadsplatser.

Road Showen innebär att produkter från
Securelines sortiment transporteras till
marknader, köpcentrum och torg för att
visas upp direkt från lastbilsflaket eller i
marknadsstånd. Försäljarna kan då demonstrera på plats hur skåpen fungerar.
– Konsumenterna i Indien har
mycket kunskap inom området och
är ofta nyfikna på nya produkter och
teknologier, säger Venugopal, affärs-

18

områdeschef för Säker Förvaring,
gunnebo Indien.
bakom begreppet Road Show står en
försäljningsstrategi som är ett sätt att möta
den utländska konkurrensen inom brandoch inbrottsskyddande skåp.
– Vi konkurrerar främst
med kinesiska tillverkare,
och en av våra fördelar
är den lokala närvaron,
att vi finns i alla städer runtom i Indien,
säger Venugopal.
bland storsäljarna
som visas upp finns
SecureSafe b25-E,
ett 17-liter stort

värdeskåp som passar både för hem och
kontorsmiljö, samt T1-61E, ett 93-liters
värdeskåp med bland annat elektroniskt
lås. K
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Metalldetektorer införlivas
i Gunnebos produkter
Gunnebo och italienska CEIA
– ledande tillverkare av metall
detektorsprodukter – har inlett ett
samarbete.
– Tanken är att deras lösningar
skall inkorporeras i våra produkter
för tillträdeskontroll, säger Stephen
Bates, affärsområdeschef för
Kompetenscentret för Tillträdeskontroll på Gunnebo.

– Det ligger i Gunnebos intresse att erbjuda integrerade system till våra kunder,
säger Stephen Bates.
Samarbetet med CEIA är ett av flera
exempel där Gunnebo integrerar ett annat
företags applikationer i sina egna produkter. Konkret innebär det aktuella fallet att
vissa av Gunnebos olika grindar och dörrar
kommer att utrustas med CEIA:s lösningar
för metalldetektion.

CEIA, med huvudkontor i Arezzo i Italien,
grundades 1962. Till en början var företaget enbart inriktade mot metalldetektion
inom textilindustrin, men verksamheten
utvecklades till att omfatta fler områden.
Idag fokuserar CEIA på säkerhetsmetalldetektorer samt metalldetektorer för
marksökning och för industrin.
Samarbetet med Gunnebo rör det förstnämnda affärsområdet, säkerhetsmetalldetektorer. CEIA är världsledande av
metalldetektorsbågar som används i byggnader som kräver hög säkerhet.

Behovet av skärpt kontroll av vem som
tar sig in och ut ur en byggnad ökar både
inom företagsvärlden och inom statliga
organ. Produkter för ökad säkerhet inom
detta område är något Gunnebo ständigt
arbetar med.
– Vi har de senaste åren satsat mycket på
biometrisk identifikation i samband med
tillträdeskontroll. Med biometrisk identifikation säkerställs att det verkligen är en
behörig person som kommer in och ut ur
en byggnad, säger Bates.

upptäcker vapen

Genom samarbetet med CEIA kan säkerhetsmetalldetektorer integreras i grindar
och dörrar.

Metalldetektion är ytterligare ett sätt att
öka säkerheten, inte minst för att upptäcka
om någon bär vapen.
– Men det handlar inte enbart om att ha
kontroll på vad som förs in i en byggnad,
utan också vad som förs ut, säger Bates. K

Integrerat säkerhetssystem på
indonesiskt forskningsinstitut
Gunnebo Indonesien har levererat
säkerhetssystem till Center
Research Institute for Veterinary
Science (Bbalitvet) i Bogor på
västra Java. Centret forskar om
farliga virussjukdomar hos djur,
som exempelvis fågelinfluensan och
galna ko-sjukan. Den amerikanska
staten står för finansieringen.

Ett forskningscenter i Java har valt säkerhetssystem från Gunnebo. Den amerikanska staten står för finansieringen.

Gunnebo Indonesien har fått uppdraget
att leverera säkerhetsutrustning till Bbalitvet, efter en omfattande upphandlingsprocess under 2006.
Anläggningen är stor och rymmer många
olika byggnader. Gunnebo Indonesien
kommer att bygga en central larmstation
på anläggningen. Man kommer också att
stå för bland annat CCTV (såväl inomhus

som utomhus), system för tillträdeskontroll, yttre områdesskydd, och ett intelligent system för att hantera kodlås.
– Det här integrerade fastighets- och
säkerhetssystemet kommer att skydda
området från inbrott och sabotage, säger
mr Suhandono, verksamhetschef på Bbalitvet.
– Säkerhetslösningarna från Gunnebo
Indonesien skyddar såväl personal som
materiella tillgångar, inklusive det farliga
medicinska material vi förvarar i lokalerna.
Projektet hos Bbalitvet är mycket pre
stigefyllt för Gunnebo Indonesien.
– Vi är mycket stolta över att få visa vår
kompetens, och att vi är betrodda av den
amerikanska regeringen, säger Vincentius
Liong, projektledare vid Gunnebo Indonesien. K
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Gunnebo Singapore
har öppnat kontor
i Vietnam
I oktober 2007 öppnade Gunnebo
Singapore ett lokalt representationskontor i Ho Chi Minh City i
Vietnam. Detta är ett strategiskt
viktigt steg eftersom Vietnam, efter
Kina och Indien, är den tredje mest
växande ekonomin i Asien.

Vietnams BNP har vuxit med sju, åtta
procent per år de senaste två åren – och
utvecklingen förväntas vara fortsatt stark
framöver. Vietnam gick med i WTO i
december 2006 och den politiska öppenheten ökade i samband med detta. Landet
blev mer ”investeringsvänligt” och när
man satsade på ett öppnare affärsklimat
blev många utländska investerare intresserade av att satsa i Vietnam. Singapore
är det näst största investeringslandet efter
Sydkorea i Vietnam.
kontor i HO CHi MINh city

Fem stora områden driver ekonomin i
Vietnam: bygg, bank, service och turism,
infrastruktur samt handel. Många utländska och multinationella företag etablerar sig
nu i landet, vilket öppnar nya möjligheter
för Gunnebos produkter inom exempelvis
säker förvaring, tillträdeskontroll, elektronisk säkerhet och områdesskydd.
Vietnams huvudstad är Hanoi, där alla
myndigheter och ambassader finns.
Gunnebos kontor finns i Ho Chi Minh
City, som är landets kommersiella centrum.
Chef för verksamheten är Jeffrey Hermawan, och Huyen Luong är marknadsansvarig. K
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Ny servicetjänst
för brandsläckare
i Jakarta
I januari 2008 lanserade Gunnebo
Indonesien en helt ny tjänst i Jakarta
och åtta andra städer.
Tjänsten innebär att tiden för att
fylla på brandsläckare förkortas.

Gunnebo Indonesien har introducerat tio
stycken ”refill-bilar” i städerna Jakarta,
Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung,
Semarang, Surabaya, Denpasar och Balikpapan. Två av bilarna kommer att cirkulera i Jakarta, medan de andra städerna får
en var.
– Nu behöver inte brandsläckarna längre
föras till vårt eget magasin, utan vi kan
sköta påfyllningen direkt från bilarna, säger
Shirley Tamtomo, affärsområdeschef After
Sales Service, Gunnebo Indonesien.
– Kunderna behöver bara ringa oss, så
åker vi ut och gör påfyllningen på plats.
Snabbare metod

Tidigare kunde det ta två till tre dagar
innan hela processen med påfyllning av
brandsläckare var slutförd. Först skulle
de tomma enheterna hämtas från varje
kund. Därefter skulle de transporteras till
Gunnebos magasin där de återfylldes,
innan de slutligen kunde returneras till
kunderna.

– Det finns dessutom många människor
som har brandsläckare, som inte vet hur
man ska använda dem. Vår erfarna personal kommer att utbilda dessa i handhavande
och underhåll av utrustningen, säger Shirley
Tamtomo.
Refill-bilarna är utrustade med allt som är
nödvändigt för refill-processen. Bilarna kan
också serva flera sorters brandsläckare, oavsett om de använder släckmedlet halotron,
pulver eller skum.
– Vi kommer att utvärdera effektiviteten
av dessa bilar om ett år. Om det blir en
framgång kommer vi att utveckla tjänsten
så att den täcker även de andra tolv avdel
ningarna i Indonesien. K

Fakta
K Gunnebo Indonesien har varit
etablerad i Jakarta sedan 1972.
K Gunnebo Indonesien har mellan
40 000 och 50 000 kunder, däribland
fabriker, shoppingcenter, banker, sjukhus, kontorsbyggnader och hotell.
K Enligt Jakartas brandförsvar uppstod
under fjolåret 853 bränder i staden.
45 av dessa inträffade i tätbefolkade
områden.

Gunnebo Indonesien har introducerat tio”refill-bilar” i Jakarta.
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Indiska Bajaj Allianz satsar
på cobra Safes
gunnebos affärsområde Säker Förvaring
i Indien har skrivit kontrakt med bajaj
allianz om 721 säkerhetsskåp av modellen Cobra Safe. bajaj allianz är ett ledande
försäkringsbolag i Indien.
Skåpen levererades till 721 kontor
runt om i landet fram till mars 2008.
I slutet av året kan det bli aktuellt med

ytterligare 300 skåp. bajaj allianz är
imponerade av gunnebos produktkvalitet och leveranssäkerhet.
– Den här ordern har brutit alla barriärer när det gäller hur många produkter som kan säljas till en enskild kund i
Indien. Den visar också vilken tillväxtpotential affärsområdet Säker Förvaring
har i landet, säger Venugopal, affärsområdeschef för Säker Förvaring på
gunnebo Indien. K

Nya produktlanseringar:

SpeedStile FL

SpeedStile OE

HiSec Q

Automatiserad dörr

lansering av nya produkter
I samband med det nya året presenterade Gunnebo flera intressanta
produktnyheter inom tillträdeskontroll.
– Marknaden växer, konstaterar
Mark Geering, internationell
produktchef på Gunnebos
kompetenscenter för Tillträdeskontroll.

Potentialen för affärsområdet tillträdeskontroll är stor och ökar dessutom stadigt.
allt fler företag och organisationer ser att
behovet av kontroll av vem som går in
och ut ur en byggnad ökar i takt med att
omvärlden blir allt osäkrare.
– Produkterna inom tillträdeskontroll
efterfrågas av kunder inom en rad olika
områden som bankväsendet, flygplatser,
offentlig förvaltning, detaljhandel och
fängelser, säger Mark geering.
Produktutveckling inom gunnebo sker
inom respektive kompetenscenter. De
nyheter Kompetenscenter Tillträdeskon-

KäNNER AV OM NåGON FÖRSÖKER TA SIG IN

metalldetektion. Detta har tidigare varit
tillval.
– Det är en mycket intressant produkt
och vi ser en stor potential för HiSec Q,
säger geering.
Den har ett fyrkantigt ramverk som gör
att det blir lättare att integrera den i en
byggnadsfasad.

I och med SpeedStile oE lanserar
gunnebo nu en snabbsluss med optisk
avläsning. Systemet känner av otillåten
passage och om någon person försöker
följa med in.
– Det finns en stor efterfrågan på en
sådan produkt på marknaden, kommenterar Mark geering.
Den andra snabbslussen har en ny svänggrindsmekanism i glas. Även SpeedStile
Fl är utrustad med ett sensorsystem som
upptäcker om fler än en person försöker
passera samtidigt.
HiSec Q är namnet på den nya säkerhetsslussen. Nyheten består bland annat i att
den utrustats med ett integrerat system för

Under 2008 kommer även en ny automatisk dörr att lanseras, särskilt anpassad för
banksektorn. Dörren är inbrottssäker upp
till nivå P5a (en internationell standard)
och kan fås med integrerat kamera- och
monitorsystem. Förutom de helt nya produkterna har även flera produkter inom
Kompetenscenter Tillträdeskontroll setts
över vad gäller design och funktion. Ett
par produkter har också plockats bort ur
sortimentet; Stadia Pods och Skyritz.
Tillverkning av de nya produkterna
kommer att ske dels i Storbritannien, dels
i Italien. K

troll har utvecklat och som lanseras i år,
gäller olika säkerhetsentréer.
Två snabbslussar ingår bland de nya
produkterna; SpeedStile Fl och SpeedStile
oE, som båda kompletterar de snabbslussar som redan finns i utbudet.

Ny DÖRR

21

G un ne bo G l o b a l

Lyckade
krocktester

av antiterroristprodukter
I höstas genomförde Gunnebos Kompetenscenter Yttre Områdesskydd ett
par mycket lyckade tester av sina antiterroristprodukter.

Kompetenscenter Yttre Områdesskydd
strävar efter att alla antiterroristprodukter
ska certifieras enligt den högsta nivån enligt
internationella standarder. Det skulle ge
Gunnebo en ledande position i världen när
det gäller antiterroristprodukter.
Nådde högsta nivån

Gunnebo har system för högsäkerhets
barriärer, vägspärrar och pollare som
efter hårda tester nu kan klassificeras
som antiterroristprodukter.

Det första testet gällde en högsäkerhets
barriär och vägspärren DSP 2, som prövades enligt standarden PAS 68. Båda
produkterna lyckades nå PAS 68:s högsta
nivå. Testerna genomfördes på TRL i närheten av London.
Den högsta nivån av PAS 68 innebär att
en lastbil med en hastighet av 80 km i timmen och en vikt på 7,5 ton måste stoppas av
barriären. I båda fallen lyckades Gunnebos
produkter stå emot helt och hållet; lastbilen
stoppades och förstördes. Antiterroristprodukterna fortsatte dock fungera efter kollisionen. Gunnebo har nu fått PAS 68-certifikat för fyra produkter: pollare, grindar
(crash gates), vägspärren DSP 2 och systemet för högsäkerhetsbarriärer.

Det finns två certifieringar som allt mer anses som
världsstandard för den här sortens produkter –
PAS 68 och DOS/DOD.
PAS står för ”Publicly Available Specification”. Det
är en brittisk norm, som gäller i Storbritannien och
som är standard i alla länder med brittisk anknytning, såsom det brittiska samväldet.
DOS står för ”Department of State”, och faststäl-

Vägspärrar och pollare

Det andra testet gällde vägspärren DSP
K 12 och pollaren ”BOLLARD K 12”,
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som testades enligt DOS K 12 respektive
DOD (Departement of Defence)/DOS K
12 L2-standarden. Testerna genomfördes
av KARCO Engineering i Adelanto, Kalifornien.
K 12 är den högsta nivån av DOS-certifieringar, och innebär att en lastbil med
en hastighet av 80 km i timmen och en
vikt på 6 817 kg ska stoppas av barriären.
Gunnebo har nu certifierats enligt den
högsta DOS-nivån när det gäller högsäkerhetsbarriären K 12, vägspärren K 12 och
pollaren K 12. K

ler regelverket för alla amerikanska ambassader
och konsulat över hela världen. I brist på annan reglering används den nu som världsstandard.
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Säkerhet och trygghet är centralt för Ericsson. Därför har man låtit installera avancerade
säkerhetsprodukter för tillträdeskontroll på sina kontor i Vietnam.

Säkra kontor på Ericsson i Vietnam
Telekommunikationsföretaget
Ericsson har under de senaste åren
vuxit snabbt i Vietnam, särskilt
sedan Vietnam gick med i WTO i
december 2006. Företaget har
tre nya kontor; två i Hanoi och ett
i Ho Chi Minh City. Vid alla har
Gunnebos högsäkerhetsprodukter
för tillträdeskontroll installerats.

Ericsson har alltid prioriterat säkerheten
och tryggheten för sin personal, och förser
sina kontor över hela världen med avancerad säkerhetsutrustning. Vietnam är inget
undantag.
– Gunnebos kompetens när det gäller
både enskilda produkter och integrerade
säkerhetslösningar – anpassade för varje
verksamhet – hjälper oss att skapa kontor

enligt Ericssons standard över hela världen.
Vi lägger alltid stor tyngd på säkerheten,
till fördel för såväl medarbetare som kunder och företaget som helhet, säger Knut
Hellerud, ekonomi- och administrationsansvarig på Ericsson Vietnam.
Tror på fler order

Installationerna på kontoren i Vietnam
gjordes i juli 2007 av Gunnebos partner SSE Hanoi, under övervakning av
Gunnebos egen tekniker. SSE Hanois
personal har också fått utbildning för att
kunna utföra service och underhåll på ett
korrekt sätt framöver.
– Vi har flera projekt igång tillsammans
med Gunnebo. Vi samarbetar alltid bra,
och så även den här gången, säger Doan
Trong Hai, chef för SSE Hanoi.

Elsie Tay, landschef för Gunnebo
Singapore, är stolt över att Ericsson valt
Gunnebo-produkter.
– Detta är vårt första prestigefyllda projekt när det gäller produkter för tillträdeskontroll som säljs och installeras i Vietnam.
Genom det här valet visar Ericsson att de
satsar seriöst på säkerheten även i Asien.
Ericsson arbetar just nu med att uppgradera
och utöka sina säkerhetskrav vid alla kontor
i regionen, och vi hoppas förstås få vara med
och hjälpa till, säger Elsie Tay.
– Det finns starka band mellan
Gunnebo och Ericsson i Sverige, och
Gunnebo Singapore har ett stort nätverk
i regionen. Därför tror jag att vi kommer
att ha goda chanser att få vara med och
skapa säkerhet på Ericssons kontor i Asien
framöver. K
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lyxigt säkerhetsskåp skyddar mot stöld
gunnebo ab, box 5181, SE-402 26 göteborg

Fichet-Bauche, ett av marknadens
ledande varumärken inom säker
förvaring, har förändrat hur vi ser på
säkerhetsskåp.
De nya, lyxigare carena-skåpen
har designats med tanke på både
utseende och ergonomi.

De nyutvecklade modellerna är baserade på
det ursprungliga Carena-skåpet, ett mycket robust säkerhetsskåp med klassificerat
inbrottsskydd. Serien kallas Carena Evolution. De nya Carena-skåpen har samma
säkerhetsklassning som de gamla, men ett
helt nytt utseende.
Ta Carena leather till exempel: metallhöljet som är standard på andra Carenaskåpsdörrar har klätts i mjukt, lyxigt läder,
som ger produkten en varm och elegant
touch. Upptill och nertill är dörren försedd
med rundade aluminiumkarmar. Kunden
kan välja mellan fem olika färgsättningar
för Carena leather, bland annat rött, svart
och brunt.
Carena White har utvecklats i en helt
annan, men lika innovativ, riktning. Hela
säkerhetsskåpet har en glimrande pärlvit yta
med svarta detaljer och som kronan på verket
finns en hel serie vackra dörrmotiv att välja
mellan. Motiven sträcker sig från art déco till
postmodernistisk konst, så att den som väljer Carena White kan göra sitt säkerhetsskåp
riktigt personligt.
Carenas standardskåp har också fått ett
lyft. Den ursprungliga blå versionen har bytts
ut mot en snygg modell i svart och silver.
Med Carena Evolution kan användaren nu
välja ett säkerhetsskåp som tillför exklusivitet och elegans i hemmet, i butiken eller på
kontoret.
Under 2008 kommer Carena Evolution att
lanseras på alla Fichet-bauches marknader.
För mer information om Carenas
olika utformningar, besök
www.gunnebo.com/carena

Carena finns i sex olika storlekar, från 40 till 370 liter. Handtagen är ergonomiskt utformade för att det ska vara lätt att öppna och stänga skåpen.
Inredningen kan anpassas efter användarens behov. Flyttbara hyllor, lådor,
dokumenthängare och annan inredning gör det lätt att hitta och organisera
värdesakerna inne i skåpen.

GUnnEBo och GUnnEBo – For a safer world är av Gunnebo AB registrerade varumärken. Andra av GUnnEBo registrerade varumärken är Fichet-Bauche, rosengrens, SecureLine och Troax.
Därutöver har koncernen flera registrerade produktvarumärken och lokalt registrerade varumärken.

