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I N N E H Å L LB Ä S T A  L Ä S A R E !

RIOR har störst potential
Regionen runt den Indiska oceanen 
omfattar över hundra länder i afrika, 
Mellanöstern, asien och oceanen. 
I det här numret gör vi en djup-
dykning i hur säkerhetsmarknaden 
ser ut i regionen. analysen visar att 
tillväxtmarknaden är en av de största 
i världen.   

Agenter på säkra uppdrag
De jobbar på skilda platser och 
världsdelar, men en sak har de 
gemensamt – de marknadsför ett 
av de starkaste varumärkena inom 
säkerhet – gunnebo. Möt agenterna 
som jobbar i Nya Zeeland, austra-
lien och Frankrike.

Nytt system för banker
gunnebo har lanserat en ny integre-
rad säkerhetslösning för fjärröver-
vak-ning av banklokaler. Systemet 
heter SecurWave och möjliggör 
centrali serad mångfunktionell säker-
hetshantering.

Springer för livet
Daniel bidault är säkerhetsansvarig 
för försvars- och kärnkraftsområdet 
på gunnebo Frankrike. Jobbet är 
både spännande och utmanande, 
precis som hans hobby: att springa 
extremlopp.

Ökat behov av varularm 
i Sydamerika
behovet av varularm och stöld- 
skyddssystem i detaljhandeln har ökat 
stort de senaste åren i Sydamerika. 
Inte minst i Chile, vilket lett till att 
gunnebos återförsäljare gl group 
vuxit snabbt. 

DET HÄR NUMRET AV GUNNEBO GLOBAL visar på många 
olika sätt att gunnebo är en global aktör inom säkerhets-
branschen. En av artiklarna handlar om gunnebos åta-
gande att leverera kassaskåp till Europeiska kommissionens 
alla kontor i världen. Det innebär leverans och installation 
av kassaskåp samt utbildning av personal i 133 länder! 

BAHRAIN BLIR KANSKE ETT AV DE FÖRSTA länderna i 
världen vars medborgare kan passera landets gränser utan 
att visa upp pass. Passkontrollen kommer istället att äga 
rum vid gunnebos automatiserade sluss för immigrations-
kontroll: ”ImmSec”. bahrain testar nu fyra sådana slussar. 
om testen faller väl ut kommer slussarna att installeras vid 
varje gränskontrollställe i bahrain.

DENNA TIDNING ÄR en hyllning till alla våra partners 
(agenter och återförsäljare) som representerar gunnebo i 
alla de länder där vi inte har egna kundcenter. och det rör 
sig om en bra bit över 100 länder! Våra partners har alla den 
rätta gunneboandan och brinner för gunnebo och våra 
säkerhetslösningar. Partnerskapet är vanligtvis långvarigt, 
ofta livslångt.

GUNNEBOS KUNDCENTER runt Indiska oceanen som vi 
internt kallar RIoR (Region Indian ocean Rim har haft 
en enastående tillväxt de senaste två åren och en i alla 
avseenden positiv utveckling. På sidorna 4–13 kan du läsa 
om några av de affärer som gunnebo nyligen gjort i denna 
expansiva region.

EFTER GENOMFÖRANDET av sammanslagningen av 
40  gunneboförvärv till vad vi kallar  
gunnebo one Company kommer jag att 
lämna VD-posten i början av nästa år. 
Det har varit mycket givande att se hur 
människorna och företaget har vuxit och 
mognat vid övergången från ”litet och 
fristående” till ”stort och integrerat”. 
Det återstår fortfarande mycket att 
göra, och min efterträdare Per 
borgvall kommer att få ett spän-
nande företag att utveckla och 
arbeta med. lycka till!

Trevlig läsning!

GöRAN GEzELIuS
vD oCH KoNCERNCHEF

GuNNEBo AB
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Gunnebos tidigare installationer 
av lösningen för automatiserad 
passkontroll, ImmSec, i Storbri-
tannien och Japan, var avgörande 
när Gunnebo vann upphandlingen av 
högsäkerhets-slussar för immigra-
tionskontroll till Bahrains interna-
tionella flygplats. 

Den första ordern till bahrain omfattar 
fyra pilotinstallationer där ImmSec inte-
greras med intelligenta ID-kortsläsare, 
fingeravtrycksläsare, två lCD-monitorer 

samt TDaR, gunnebos unika 
system för enpersonskontroll 

och kvarglömda föremål.
bahrain har nyligen 

introducerat intelligenta 
ID-handlingar i syfte att 

förbättra servicen till landets 
medborgare. Elektronisk infor-

mation om varje medborgare lagras i en 
central databas. 

beslutet att utrusta bahrains inter-
nationella flygplats med elektroniska 
passkontroller är en del i denna satsning. 
bahrain kan därmed bli ett av de första 

länderna i världen som tillåter sina med-
borgare att resa in i och ut ur landet med 
hjälp av automatisk, biometrisk identitets-
kontroll. 

– Vi tror att ImmSec har en mycket stor 
potential vid alla typer av in- och utgån-
gar där det finns behov av att kombinera 
stora flöden av människor med hög säk-
erhetsnivå, exempelvis vid immigrations-
kontroller, säger göran gezelius, VD och 
koncernchef i gunnebo ab. 

Förprogrammerade ID-handlingar är en 
förutsättning för biometrisk identifikation. 
I gengäld blir väntetiden vid exempelvis 
passkontroller mycket kortare för personer 
med biometriska resehandlingar. 

Installationen av de fyra pilotsystemen 
påbörjas under september. Framtida orders 
är att vänta då flygplatsen står inför en snar 
expansion. K

ImmSec är ett unikt system för automatiserade 
immigrationskontroller. Det är ett mycket 
säkert och effektivt kontrollsystem som endast 
tillåter en person i taget att passera genom 
grinden. 

Biometriska kontroller vid Bahrains flygplats

Per Borgvall har utsetts till ny VD 
och koncernchef för Gunnebo AB.

Borgvall, som återfinns på 
samma position på börsnoterade 
Fagerhult Belysning AB, tillträder 
sin tjänst i början av nästa år. Fram 
till dess kvarstår Göran Gezelius 
som VD och koncernchef.

om gunnebo under ledning av bjarne 
Holmqvist genomgick en fas karaktäris-
erat av förvärv, har göran gezelius imple-
menterat integrationsarbetet ”gunnebo 
one Company” . Men när koncernen går 
in i nästa stra tegiska fas, där fokus ligger på 
marknads-orientering, är det Per borgvall 
som får ta över rodret. 

borgvall är 50 år och har under de senaste 
fyra åren lyckats genomföra en omfattande 
tillväxtsstrategi med betydande interna-
tionalisering på Fagerhult belysning ab. 
Dessförinnan har borgvall suttit i ledande 
befattningar inom den brittiska industri-
koncernen IMI Plc. Han har också varit 
VD för Tour & andersson ab.

– Per borgvalls framstående ledaregen-
skaper samt gedigna internationella bak-
grund gör honom till en naturlig efter-
trädare, säger Martin Svalstedt, gunnebo 
ab:s styrelseordförande. 

I nästa nummer av gunnebo glo-
bal följer en närmare presentation av  
gunnebos nye VD. K

Gunnebo har utsett ny VD

Per Borgvall är Gunnebos näste VD och kon-
cernchef. 

Europeiska kommissionens alla kontor ska 
utrustas med nya kassaskåp. Kommissionens 
bas finns i Bryssel (bilden ovan), kontoren är 
utspridda i 133 länder.

Europeiska kommissionen 
köper kassaskåp för  
60 miljoner kronor

Gunnebo har tecknat avtal med 
Europeiska kommissionen om att 
leverera och installera mer än 
1 000 kassaskåp till kommissionens 
alla enheter. Ordern är värd 60 
miljoner kronor.
 
Europeiska kommissionen är Europeiska 
Unionens verkställande organ med bas i 
bryssel, belgien. Kommissionen har 137 
kontor i 133 länder. ordern bygger på 
ett beslut som innebär att alla kontor ska 
utrustas med effektiva lösningar för säker 
förvaring. Totalt innefattar ordern leverans 
och installation av 1 077 kassaskåp. 

– gunnebos styrka är inte bara att vi er- 
bjuder ett brett utbud av skåpprodukter, 
vår internationella närvaro utgjorde även 
den en viktig faktor. gunnebo är inte 
bara ansvarigt för att leverera skåpen, utan 
också för installation, montering i golv och 
utbildning av användare vid varje enhet, 
säger Robert Hall, chef för Kompetens-
center Säker Förvaring.

alla skåp kommer att produceras vid 
gunnebos enheter i bazancourt, Frankrike 
och Mora, Sverige.

leverans och installation startade 
i september 2008 och kommer att 
pågå under 18 månader. alla lever-
anser och all installation genomförs av  
gunnebos europeiska installationsteam. K
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RIOR står för Region Indian Ocean 
Rim. För bara några år sedan 
omfattade regionen sex länder runt 
Indiska Oceanen regionen med 
Gunnebos definition; Australien, 
Indonesien, Malaysia, Singapore, 
Sydafrika och Indien. 

Idag spänner den över nio 
tidszoner och omfattar över hundra 
länder i Afrika, Mellanöstern, 
Asien och Oceanen, länder med 
olika statsskick och kultur samt i 
högst skilda stadier av ekonomisk 
utveckling. 

Även säkerhetsmarknaden ser 
olika ut i regionens länder. Men ett 
har de gemensamt: 

De tillhör den del av världen där 
den framtida tillväxtpotentialen är 
som störst. Det öppnar spännande 
möjligheter för framtiden.  

Gunnebo har idag Kundcenter i sju 
av regionens länder samt agenter 
och distributörer i ytterligare 44. 

Och antalet växer stadigt. 
– Närmast planerar vi en 

expansion i Laos, Bhutan, 
Bangladesh och Pakistan samt de 
portugisisktalande länderna i västra 
Afrika. Längre fram kommer även 
länder som Iran, Libyen och Turkiet 
att bli intressanta marknader för 
oss, säger William Mouat, chef för 
Gunnebo RIOR. 

RIoR öppnar nya
dörrar för gunnebo

William Mouat, chef för Gunnebo RIOR.
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– Potentialen är enorm. Regionen 
runt den Indiska oceanen (RIOR) 
tillhör de områden i världen där 
den ekonomiska tillväxten är som 
störst. Varje land erbjuder olika 
utmaningar. De oljebaserade 
monarkierna i Mellanöstern öppnar 
kolossala möjligheter, konstaterar 
William Mouat, chef för Gunnebos till 
ytan största region, RIOR.

William Mouats eget kontor finns i Sing-
apore som är säte för ett av regionens 
kundcentra. De övriga finns i australien, 

Indonesien, Indien, Sydafrika och Dubai. 
gunnebo har även en 30-procentig andel 
av ett bolag och en produktionsanläggn-
ing i Malaysia samt agenter och represen-
tanter i ytterligare 44 länder. och antalet 
växer stadigt. gunnebo har idag närmare  
1 500 medarbetare i RIoR.

VÄRDEFÖRVARING EFTERFRåGAT

De största marknaderna är för närvarande 
västra asien, Indien och Sydafrika. Västra 
asien och Indien är tillsammans med 
Indonesien och Singapore även de snab-
bast växande. andra intressanta områden 

är länderna i Indokina; Kambodja, laos, 
Kina och inte minst Vietnam som nu 
genomför en rad ekonomiska reformer. 

– Den ekonomiska tillväxten på våra 
snabbast växande marknader är stark, 
säger, säger William Mouat. 

Vilken typ av produkter som efterfrågas 
varierar från marknad till marknad, men 
generellt är gunnebo starkast på produkter 
för värdeförvaring samt säkerhetslösningar 
för banksektorn. 

– Såväl Chubbsafes som Fichet-bauche 
är mycket välkända varumärken i regionen. 
Vi kan även erbjuda lösningar av mycket 
hög kvalitet när det gäller tillträdeskon-
troll och yttre områdesskydd, konstaterar  
William Mouat. 

ÖKAR MED TIO PROCENT

gunnebos för närvarande största installa-
tion är en rad lösningar för den yttre säk-
erheten vid QIPCo-tornet i Doha. Det 
200 meter höga tornet som just uppförts 
bland de övriga spektakulära byggnad-
erna i Dohas ultramoderna affärs- och bo-
stadsområde West bay rymmer 800 000 
kvadratmeter kontorsyta, fördelat på 52 
våningar (läs mer om detta på sidan 10). 

William Mouat räknar med att försälj-
ningen inom RIoR kommer att öka 
med mer än tio procent under nästa år, 
främst genom en ökad andel integrerade  
säkerhetslösningar.

– gunnebo har säkerhetslösningar för 
alla behov och gedigen kunskap om vilken 
lösning som är den mest optimala i varje 
enskilt fall. Vår största utmaning är att dela 
med oss av den, säger William Mouat. K

Goda utsikter för 
tvåsiffrig tillväxt

De färgade områdena är de länder i RIOR 
där Gunnebo är aktivt närvarande. I varje 
område finns ett kundcenter, utom i Kina 
där Gunnebo samarbetar med agenter och 
representanter. 
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RIOR väst:

Regionens västra del omfattar cirka 
75 länder i Afrika, Mellanöstern och 
västra Asien. Här finns totalt 1,2 
miljarder invånare och befolknings-
tillväxten är 2,2 procent. Området 
rymmer industrialiserade länder 
som Cypern, Israel, Marocko, 
Sydafrika, Tunisien och Turkiet, 
välbärgade oljemonarkier samt 
länderna söder om Sahara med 
extremt låg BNP. 

Marknaden för säkerhetsprodukter har i 
genomsnitt ökat med 12 procent i områ-
det men är fortfarande betydligt mindre 
än i övriga världen. Den genomsnittlige 
invånaren satsade under förra året sju dollar 
på säkerhetsprodukter. Men variationerna 
är stora. 

I dagsläget investerar flera länder invest-
erar miljarder i nya säkerhetssystem vid 
flygplatser, ambassader, turistcentra och 
andra högriskanläggningar till följd av det 
ständigt närvarande hotet om terrorist-
attacker.

SyDAFRIKA VÄxER SNABBAST

Sydafrika, som är ett av afrikas mest indus-
trialiserade länder, är områdets näst största 
marknad för säkerhetsprodukter och den 
snabbast växande. En betydande orsak till 
att efterfrågan mer än fördubblats under de 
senaste åren är landets höga kriminalitet. 
Sydafrika, där en fjärdedel av den arbets-
föra befolkningen är arbetslös och många 
familjeförsörjare avlider i aIDS, toppar sta-
tistiken över antalet våldsbrott i världen. 

bruket av CCTV-system (intern video-
övervakning) sprider sig snabbt från flyg-
platser, banker och casinon till garage, 
sjukhus, hotell, gruvor och affärscentra. 
Kriminaliteten i Johannesburgs shopping-
kvarter har, enligt uppgift, halverats efter 
installation av hundratals CCTV-system.
Även områdets enda oECD-medlem, 
Turkiet, tillhör världens snabbast växande 
marknader för säkerhetsprodukter med 
en årlig tillväxt på närmare 12 procent. 
Men den största marknaden är fortfarande 

Israel där säkerhet varit en nationell grund-
sten ända sedan staten bildades i slutet av 
40-talet. Efterfrågan av säkerhetsprodukter 
har under de senaste åren fördubblats. 

ByGGBOOM I OLJELÄNDERNA 

andra högintressanta och snabbt växande 
marknader för säkerhetsprodukter är Iran, 
Kuwait, Qatar, Saudiarabien, Qatar, Sau-
diarabien, Dubai och andra emirat i Före-
nade amaremiraten. En god del av länder-
nas oljemiljarder investeras i den pågående 
byggboomen som omfattar flera mycket 
stora projekt. Störst behov förutspås på 
elektroniska säkerhetsprodukter som till-
trädeskontroller, CCTV-system och EaS-
system (elektroniska varularm). Men efter-
frågan av enklare varularm som larm och 
mekaniska säkerhetsprodukter väntas även 
fortsättningsvis vara större här än i övriga 
delar av världen. K

Dubai är en av de mest intressanta och snabbast växande marknaderna för säkerhetsprodukter 
inom den västra RIOR-regionen.

Snabbväxande marknad för säkerhet i Sydafrika

FAKTA – RIORs västra del 
(Afrika, Mellanöstern, västra Asien)

EFTERFRÅGAN PÅ 
SÄKERHETSPRoDuKTER:
K	 Efterfrågan år 2007: 4 miljarder dollar
K		Prognos tillväxt år 2008-2012: 
 9,2 procent per år
K		Prognos år 2012: 6,2 miljarder dollar

TILLvERKNING Av 
SÄKERHETSPRoDuKTER: 
K		År 2007: 2,6 miljarder dollar 
K		Prognos 2008-2012: + 8,8 procent
K		År 2012: 4 miljarder dollar
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RIOR öst:

Östra delen av RIOR omfattar 
Asien och Oceanien och ett stort 
antal länder i olika stadier av 
politisk och ekonomisk utveckling; 
framgångsrika industriländer som 
Australien, HongKong, Japan, Nya 
Zeeland och Singapore. Utveck-
lingsländer som Bangladesh, Bhutan 
och Nepal samt tillväxtraketerna 
Kina och Indien. 

området är världens största tillverkare 
av säkerhetsutrustning. Under förra året 
tillverkades säkerhetsprodukter till ett 
värde av 21,7 miljarder dollar varav tre 
fjärdedelar tillverkas i Kina och Japan. 

När det gäller efterfrågan av säker-
hetsprodukter ligger området på tredje 
plats i världen. Förra året såldes säkerhet-
sprodukter till ett värde av 15,7 miljarder 
dollar i området. Det motsvarar en fjärd-
edel av världsmarknaden. Efterfrågan 
väntas öka med drygt nio procent under 
de närmaste åren. Snabbast ökar system 
för tillträdeskontroll, CCTV-övervak-
ning och varularms-system. 

KINA OCH INDIEN ÖKAR MEST

Japan är världens näst största marknad för 
säkerhetsprodukter, efter USa. Men Kina 
som är världens snabbast växande marknad 
ligger hack i häl och väntas passera Japan 
under de närmaste åren. Efterfrågan på 
säkerhetsprodukter har fördubblats i Kina 
under de senaste fem åren och väntas fort-
sätta öka med cirka 13 procent per år. 

I Indien växer marknaden för säkerhets-
produkter nästan lika snabbt men från en 
betydligt lägre nivå, delvis beroende på lan-
dets tradition av manuell bevakning. 

Det växande antal multinationella före-
tag som nu etablerar sig i landet installerar 

emellertid säkerhetssystem av den typ som 
används i utvecklade länder samtidigt som 
Indien satsar kraftigt på att utveckla säker-
hetsintensiv infrastruktur som energi och 
transporter. 

AVANCERADE SÄKERHETSSySTEM

I Malaysia, Singapore, Thailand och Viet-
nam har efterfrågan ökat med drygt tio 
procent per år under de senaste åren, i de 
flesta fall från en mycket låg nivå. Ökning 
väntas i de flesta fall fortsätta i nivå med 
genomsnittet. Det gäller även Sydkorea 
som är områdets tredje största marknad 
för säkerhetsprodukter.

I Japan förutspås långsammare tillväxt, 
liksom i australien som är ett av områdets 
mest säkerhetsintensiva länder. I båda fallen 
förutspås en ökning av biometriska system 
för tillträdeskontroll samt intelligenta ID-
kort. australiens första system för elekt-
ronisk immigrationskontroll installerades 
förra hösten i brisbane och fler flygplatser 
följer efter. K

Artiklarna är baserade på rapporter från det 
amerikanska analysföretaget Freedonia. 

Hong Kong, som är ett ledande affärs- och 
handelscentrum, är även ett av de mest säker-
hetsintensiva områdena i RIOR.

FAKTA – RIORS östra del

EFTERFRÅGAN PÅ 
SÄKERHETSPRoDuKTER:
K		Efterfrågan år 2007: 
 15,7 miljarder dollar
K		Prognos år 2008-2012: 
 +9,6 procent per år
K		Prognos år 2012: 
 24,7 miljarder dollar

TILLvERKNING Av 
SÄKERHETSPRoDuKTER:
K		Tillverkning år 2007: 
 21,7 miljarder dollar
K		Prognos: 2008-2012: 
 +9,7 procent/år
K		Prognos år 2012: 
 34,4 miljarder dollar

Snabbväxande marknad för säkerhet i Sydafrika En fjärdedel av världsmarknaden
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– Evolve har ett utmärkt system för 
uppräkning och skydd av kontanter i 
kassa-apparater i affärer, men vi behövde 
hitta en partner som kunde hjälpa oss att 
utveckla konceptet, särskilt i fråga om säk-
erhet, säger arno von Helden som är land-
schef för Evolve i Sydafrika. 

– Vi utvärderade ett antal företag, men 
ingen visade upp samma stora intresse och 
visioner som gunnebo. gunnebo förstod 
vikten och potentialen hos Evolves produkt 
och dess marknad, och detta gjorde att 
företagen passade varandra perfekt redan 
från början. 

Evolve och gunnebo inledde samar-
betet 2005. First National bank var den 
första gemensamma kunden.

– Det viktigaste var gunnebos starka 
vilja att utarbeta en bra lösning, fortsätter 
arno von Helden. Det handlade inte om 
pengar, utan inställningen var snarast: ”Vi 
jobbar tills vi hittar den perfekta lösnin-
gen.” För mig personligen var detta något 
nytt – en partner i ordets egentliga mening 
är något tämligen sällsynt.

ÖKAD BROTTSLIGHET

Som på de flesta av världens marknader 
ökar den kontantmängd som är i omlopp 
i Sydafrika för varje år och därmed kon-
tantrelaterade brott, till exempel rån. I 
synnerhet i Sydafrika kan dessa brott vara 

mycket våldsamma. Evolve Corporations 
uppdrag är att tillhandahålla en lösning 
som gör arbetsmiljön säkrare och effekti-
vare för både anställda och kunder inom 
detaljhandeln.

– Vi vill helt enkelt säkerställa att det 
som finns i affären kan räknas och skyddas 
så effektivt som möjligt samtidigt som per-
sonalen skyddas, säger arno von Helden.

ETT FLÖDE På 90 MILJONER EURO

gunnebo och Evolve konstruerade ett 
kassa skåp som kombinerade Evolves teknik 
för kassaavläsning med gunnebos kassa-
skåpsteknik inklusive flera skräddarsydda 
konstruktionsdetaljer, vilket medförde att 
produkten blev det första säkerhetsskåpet i 
Sydafrika som klassades i kategorin intel-
ligenta kassaskåp. Produkten lanserades 
för ett år sedan och under de gångna tolv 
månaderna har över en miljard rand (ca 90 
miljoner euro) passerat genom systemen.

Hur skulle du vilja beskriva Gunnebo som 
koncern?
– Jag betraktar gunnebo som världsledande 
i fråga om säkerhet. Här finns framsynthet, 
integritet och vilja att tillverka de allra bästa 
produkterna för kunder och partners. Det 
är mycket viktiga faktorer som det inte all-
tid är så lätt att hitta inom affärslivet i våra 
dagar, säger arno von Helden. K

Första intelligenta  
kassaskåpet i Sydafrika 
lanserat av gunnebo
Det brittiskbaserade kontanthanteringsföretaget Evolve har funnits på den 
sydafrikanska marknaden i fem år. Redan från början stod det emellertid 
klart att de europeiska lösningarna behövde utvecklas ytterligare för att 
kunna användas i Sydafrika.

Det kassaskåp som Gunnebo har konstruerat 
tillsammans med Evolve är det första i Syd-
afrika som klassats i kategorin intelligenta 
kassaskåp.

När gunnebo Sydafrika organiserade en 
konferens för sina distributörer i meller-
sta och södra afrika, förlade man den till 
Jakarta. anledningen är att en majoritet av 
distributörerna köper produkter från PT 
Chubb Safes i Indonesien. Konferensen 
blev därmed ett utmärkt tillfälle för del-

tagarna att se tillverkningen på plats och 
diskutera nya lösningar direkt med Chubb 
Safes personal. Utöver fabriksbesök anord-
nades seminarium och produktdemon-
strationer, samt ett besök i parken Taman 
Mini Indonesia Indah. 

– Tanken var att ge distributörerna en 

chans att utbyta erfarenheter sinsemel-
lan och samtidigt få en närmare kontakt 
med gunnebo och våra erbjudanden. Det 
tycker jag att vi lyckades med, säger Rob-
ert Hermans, landschef gunnebo Syd-
afrika. K

 

Afrikanska distributörer på studiebesök i Indonesien
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Standard Bank är en av Sydafrikas 
fyra största banker med verksamhet 
i ytterligare 18 afrikanska länder 
och i 20 länder utanför Afrika. 
Banken har en tydlig strategi för 
att genom förvärv och etableringar 
fortsätta att växa på den afrikanska 
kontinenten och på andra 
framväxande marknader. Målet är 
att bli den främsta banken på den 
afrikanska kontinenten. 

Eftersom alla afrikanska länder fortfarande 
i stor utsträckning är kontantbaserade sam-
hällen, är behovet av banker mycket stort 
och kundbasen växer för varje dag. Men  
då kontanter lockar till sig brottslingar, är 
kontanthantering och säker förvaring en 
topprioriterad fråga för banken, vare sig det 
gäller befintliga lokalkontor eller etablering 
av nya. 

– För vår verksamhet i afrika har vi som 
gemensam bas en säkerhetspolicy med 
inriktning på fysisk säkerhet och program-
varusäkerhet, säger Tony van den Heuvel 
som är lokalansvarig chef  för afrika.

I policyn anges bland annat vilken 

utrustning som ska användas. av två skäl 
ligger standarderna i Sydafrika före stand-
arderna på andra afrikanska marknader: i 
Sydafrika finns det infrastruktur för mer 
avancerade lösningar och även brotts-
ligheten är mer avancerad.

ETT 40-åRIGT SAMARBETE

– Policyn har vuxit fram ur vunna erfar-
enheter och används som minimikrav. En 
del länder kräver högre säkerhet, exempel-
vis botswana. I sådana fall gör vi tillägg till 
vår policy.

I dag levererar gunnebo valv, valvdör-
rar, arkivdörrar, säkerhetslås, skottsäkra 
dörrar och aTM-servicedörrar till Stand-
ard banks lokalkontor i hela afrika. gun-
nebo är den leverantör de föredrar och 
den överlägset största leverantören när det 
gäller fysisk säkerhet, men inte den enda 
leverantören.

– Vi anser att installation och service ska 
utföras lokalt av folk på orten, men det är 
svårt att klara av ibland, säger Tony van den 
Heuvel. Ju mer sofistikerade lösningarna 
är, desto mer sofistikerat underhåll behövs. 
Även på den punkten kan gunnebo ibland 

hjälpa oss via olika partners, vilket vi upp-
skattar mycket.

– Samarbetet mellan gunnebo och 
Standard bank går minst 40 år tillbaka i 
tiden, och under dessa år har gunnebo 
visat sig kunna leverera rätt utrustning i 
rätt tid. Detta är huvudskälet till att vi helst 
använder gunnebo som leverantör även 
för verksamhet i andra afrikanska länder.

FLER RISKER I DAG

Den största utmaningen när det gäller 
att expandera på den växande afrikanska 
bankmarknaden är att hitta rätt lokaler för 
etableringen. Ibland tar det flera år bara 
att hitta den rätte ägaren till lokalerna. 
Tony van den Heuvel tror att afrika om 
tio år kommer att ha öppnats mer för 
yttervärlden och ny teknik, vilket i sin tur 
kommer att medföra fler risker.

– Ta till exempel Uganda. För tio år 
sedan var Uganda ett till hundra procent 
kontantbaserat samhälle. genom införan-
det av checker och kreditkort har nya möj-
ligheter till brott samtidigt uppstått. K

Fysisk säkerhet grunden när 
Standard Bank expanderar i Afrika

Fakta – Standard Bank 
of South Africa Ltd 

K	Grundades 1862.
K	1962 bildades ett dotterföretag för 
att sköta verksamheten i Sydafrika och 
Sydvästafrika (nuvarande Namibia).
K	Noterades på Johannesburgbörsen 
1970. 
K	Standard Bank bedriver nu verksam-
het i 18 afrikanska länder, bland annat 
Angola, Botswana, Ghana, Kenya, Mala-
wi, Moçambique, Nigeria, Swaziland, 
uganda, zaire, zambia och zimbabwe. 
Banken bedriver även verksamhet i 
20 länder utanför Afrika, bland annat 
Argentina, Brasilien, Hongkong, Isle 
of Man, Jersey, Ryssland, Turkiet och 
Storbritannien. 
K	Totalt har banken 709 filialkontor i 
Sydafrika och 306 i övriga Afrika.

Standard Banks huvudkontor ligger vid Simmonds Street i Johannesburg. Banken siktar på att bli nummer ett i 
Afrika. Gunnebo levererar produkter för fysisk säkerhet till bankens lokalkontor på hela kontinenten. 
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QIPCO-tornet är ett av de många 
imponerande byggprojekt som 
pågår i Doha i Qatar. Det kallas 
också Tornadotornet på grund av 
arkitekturen som inspirerats av 
formen hos en virvlande ökenstorm. 
Det som skiljer detta väldiga 
byggprojekt – som har 52 våningar 

och är 210 meter högt – från 
andra imponerande motsvarigheter 
i närheten är fokuseringen på 
säkerhet. 

– Säkerheten har varit en högt prioriterad  
fråga från början, eftersom byggnaden 
kommer att hyras ut till stora interna-

tionella företag, säger ahmed bayomi som 
är civilingenjör vid byggföretaget Six con-
struct/Midmac. 

IMPONERANDE BELySNING

byggprojektet inleddes 2005 och kom-
mer att vara klart för leverans till kunden 
i november 2008. Särskilt nattetid kom-
mer tornet med sina 540 belysningsarma-
turer och mer än 35 000 belysningskom-
binationer att utgöra ett nytt landmärke i 
Dohas silhuett. 

Totalt kommer tornet att ha mer än  
58 000 kvadratmeter högkvalitativa kon-
tor till uthyrning, parkering för 1 700 bilar 
samt 16 höghastighetshissar. I säkerhetster-
mer innebär detta att stora flöden av varor, 
fordon och människor måste kontrolleras 
på ett säkert och effektivt sätt. gunnebo 
West asia har redan genomfört många 
liknande referensprojekt i Doha, och Six 
construct/Midmac vände sig därför till 
gunnebo för hjälp. gunnebo kommer att 
ansvara för tillträdes- och entrékontroll i 
form av Speedgates inuti byggnaden och 
vägspärrar, fasta och hydrauliska pollare 
samt bommar på utsidan.

GOTT SAMARBETE

– Samarbetet med gunnebo har verkligen 
varit smidigt. gunnebo är en av de bästa 
underleverantörerna i detta projekt. Vi 
får all den information vi behöver, vi får 
stöd för att lösa tekniska frågor och över-
enskomna leveranser är på plats i tid, säger 
ahmed bayomi. K

Höga planer på säkerhet 
när ”Tornadon” byggs 

Maximal säkerhet har högsta prioritet i det 
nya tornet i Qatars huvudstad Doha, menar 
Ahmed Bayomi. Därför har de valt Gunnebo 
för att lösa tillträdskontrollen till den spekta-
kulära byggnaden.
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byggboom ökar affärerna i Mellanöstern
Under de gångna fem åren har en 
stor del av alla byggkranar i världen 
funnits i Förenade Arabemiraten 
och Qatar. Väldiga byggnader, 
den ena mer imponerande än den 
andra, växer fortfarande fram som 
svampar ur jorden. 

De flesta av dessa byggnader kommer att 
inrymma kontorslokaler för multinationel-
la företag. Dessa kräver en säkerhetsnivå 
där entrékontroll av alla människor som 
passerar in och ut varje dag är standard.

– För att få gunnebos produkter spe-
cificerade på ritbordet i tidiga skeden är 
det mycket viktigt för oss med ett gott 
samarbete med specificerare och utveck-
lare. Därför inledde vi 2003 ett samarbete 
med det Qatar-baserade företaget Capital 
Technology, ett samarbete som har result-
erat i många prestigefyllda installationer, 
säger chefen för gunnebo West asia, 
Jacob Touma, som är baserad i Förenade 
arabemiraten.

gunnebo har tillsammans med Capital 
Technology försett ett stort antal anlägg-

ningar i Qatar, från sportanläggningar till 
finansinstitutioner, med entrékontrolls- 
lösningar.

LEVERANS I TID 

– Under det gångna året har vi noterat 
att gunnebos lösningar för entrékontroll 
specificeras i ritningarna redan från bör-
jan, vilket naturligtvis är mycket praktiskt, 
säger awwab obaidullah, försäljningschef 
på Capital Technology. 

avgörande framgångsfaktorer är kvalitet 
och leverans i tid. Stora byggprojekt kan 
ta allt mellan fem månader och sex år från 
start till slutförande. 

EN PåLITLIG PARTNER

– oavsett hur tidsplanen för bygget ser 
ut är en sak säker: när vi får ritningarna 
godkända måste vi kunna visa resultat med 
en gång. Tillsammans med gunnebo har 
vi utvecklat ett teamwork som garanterar 
detta och som innebär att rätt produk-
ter levereras i tid. Fabrikerna, gunnebos 
regionala försäljningsorganisation och vi 
på Capital Technology samarbetar, säger 

awwab obaidullah. I gunnebo har vi hit-
tat en partner med mycket stort tekniskt 
kunnande och spetslösningar som gör det 
möjligt att medverka i de mest prestige-
fyllda byggprojekten här i Qatar. K

Flera av de nya byggnaderna i västra Asien kommer att inrymma internationella företag. Gunnebo har redan installerat system för entrékontroll i 
flera av fastigheterna, ofta i samarbete med Capital Technology.

Jacob Touma (till vänster) och Awwab Obai-
dullah (till höger) har samarbetat vid flera 
byggprojekt och har bara goda erfarenheter av  
att samarbeta i komplicerade projekt.
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Gunnebos unika lösning för automa-
tiserade bankfack – det elektroniska 
bankfacket SafeStore Auto – röner 
allt större framgång i Mellanöstern. 
Hittills har tolv system installerats 
bara i Förenade Arabemiraten och 
Qatar, och intresset för lösningen 
ökar.

– Jag hörde talas om lösningen när jag 
arbetade med säkerheten för Doha bank 
i Qatar 2002. När jag startade eget inom 
säkerhetsbranschen ville jag arbeta med 
unika lösningar. I mitten av 2004 förvär-
vade jag 49 procent av ett företag, och Safe-
Store auto ingick i deras portfölj, säger 
abdullNaser a. Dawoud, chef för Saneem 
Trading & Import, som är återförsäljare av 
SafeStore auto i Qatar. 

Ett år senare har sex system installerats 
för Doha bank. Schejk Fahad bin Moh’d 
bin Ja’bor alThani som är bankens sty-
relseordförande har en mycket futuristisk 
vision där Doha bank ska vara ledande 

inom bankteknologi och ge den modern-
aste servicen till sina kunder. 

FÖR BåDE MÄN OCH KVINNOR 

– När det gäller SafeStore auto-lösningen 
har vi valt att inrikta oss på två kundseg-
ment: kvinnor och affärsmän. Kvin-
nor eftersom de brukar ha en mängd  
smycken och affärsmän eftersom de 
behöver förvara viktiga dokument säkert. 
Den gemensamma nämnaren för båda 
kundkategorierna är att de kräver till-
träde dygnet runt alla veckodagar, säger 
abdullNaser a. Dawoud. 

SafeStore auto är den perfekta lösnin-
gen för båda målgrupperna eftersom de 
installerade systemen är centralt belägna 
och tillgängliga dygnet runt alla vecko-
dagar. Samtidigt är systemet i mycket 
hög grad ett stöd för Doha banks övergri-
pande uppdrag – att vara en av de ledande 
bankerna i fråga om teknologi och kund-
service.

För Doha bank har gunnebo också 

utarbetat en skräddarsydd lösning med 
central skötsel av de sex installerade sys-
temen. Programvaran SafeNet gör det 
möjligt att styra och sköta samtliga install-
erade system centralt.

LJUS FRAMTID

– Under de senaste åren har banksektorn 
utvecklats starkt i regionen och vi räknar 
med att denna utveckling kommer att 
fortsätta ytterligare några år, säger Jacob 
Touma, chef för gunnebo West asia. 
I den här regionen är bankerna mycket 
öppna för nya lösningar som tillför alla 
berörda parter något, och SafeStore auto 
ger inte bara mervärde genom den unika 
servicen med tillträde dygnet runt, alla 
veckodagar utan även genom att den 
omvandlar en banks tidigare inte vinst-
givande bankfack till en verksamhet som 
ger vinst. Därför ser framtiden ljus ut för 
lösningar som Safe-Store auto! K

Efterfrågan ökar 
starkt på bankfack i 
Mellanöstern

AbdullNaser ser en ljus framtid för SafeStore 
Auto i Mellanöstern där tolv system redan har 
installerats.

Qatar, som är en del av RIOR, är en av de mest expansiva regionerna i världen. Detta medför att Gunnebos produkter – bland annat deras bank-
facksautomater – efterfrågas i allt högre grad. 

T E M A  –  R I o R  &  A G E N T E R
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Den höga kvaliteten och säkerheten 
som Gunnebos produkter ger, 
var avgörande när pantbanken 
Villarica Pawnshop på Filipinerna, 
valde Chubbsafes valvdörrar till sin 
verksamhet. Tidigare i år beställdes 
20 valvdörrar.

– Nu känner jag att pantbankerna 
är ordentligt tryggade, säger 
Henry R. Villarica, VD för Villarica 
Pawnshop.

Utbredningen av pantbanker på Filipiner-
na är stor. Filipinerna var ett av de länder 
som drabbades hårdast av den finansiella 
krisen i asien i slutet av 1990-talet. Detta 
är en anledning varför antalet pantbanker 
ökat de senaste åren. 

Enligt siffror från branschorganisationen 
(Chamber of Pawnbrokers of the Phillip-
pines Inc.) uppgår antalet företag i landet 
inom denna sektor till 5 931 och antalet 
lokalkontor till 6 177. Villarica Pawnshop 
hör till en av de större pantbankerna i lan-
det med över 328 lokalkontor.

– Företaget startades redan 1954 i Manil-
la, berättar Henry R. Villarica, och vi växer 
stadigt. I slutet på året räknar vi med att ha 
över 360 lokalkontor på Filipinerna.

SKA STå EMOT INBROTT

Hos Villarica Pawnshop kan en rad olika 
värdesaker belånas, exempelvis smycken, 
klockor, hemelektronik, och guld. Detta 
ställer höga krav på företagets säkerhet 
och just säkerhetsaspekten är något som 
Henry R. Villarica starkt betonar i valet av 
valvdörrar. 

– Vi behöver valv där vi kan förvara våra 
kunders värdesaker på ett tryggt sätt. Därför 
måste också valvdörrarna vara av hög kval-

itet så att de står emot inbrott, menar han.
Det var i samband med bransch- 

organisationen CPPI:s konvent 2003 som 
Henry R. Villarica för första gången kom 
i kontakt med Chubbsafes. bland annat 
hölls en produktdemonstration som visade 
att Chubbsafes dörrar och valv kan stå emot 
fysiska attacker i form av slägga, borr och 
oxyacetylene. Visningen hölls av SbMC, 
Solid business Machines, gunnebos auk-
toriserade återförsäljare på Filipinerna.

– Mitt intryck var att Chubbsafes hade 
säkerhetsprodukter av hög kvalitet.

VALVDÖRRAR GER LUGN

Villarica Pawnshop har nu sammanlagt 
köpt 40 valvdörrar från Chubbsafes, varav 
20 i år. 

– Chubbsafes valvdörrar ligger högre i 
pris än de lokalt producerade alternativen, 
men Chubbsafes produkter ger mig säk-
erhet och en känsla av lugn. Jag är väldigt 
nöjd med produkterna som jag anser svarar 
mot de behov och krav vi har. I framtiden 
planerar vi att köpa samtliga valvdörrar från 
Chubbsafes, säger Henry R. Villarica. K

Fakta – valv och valvdörrar 
från Gunnebo

Gunnebo har ett komplett sortiment 
av valvdörrar och förtillverkade kassa-
valv. Både dörrar och valv är testade 
och godkända enligt internationell 
standard och möter kraven på extra 
hög säkerhet (Grade v-XII). Gunnebos 
produkter inom området säker förvar-
ing marknadsförs under varumärkena 
ChubbSafes, Rosengrens och Fichet-
Bauche. Förutom valv och valvdörrar 
finns även deponeringsskåp, doku-
mentskåp, högsäkerhetsklassade 
värdeskåp och datamediaskåp inom 
de tre varumärkena.

Pantbank med säkerheten 
i första rummet

Att pantsätta värdeföremål är en vanlig före-
teelse på Filipinerna. Villarica Pawnshop är 
en av pantbankerna och har över 360 kontor 
i landet. 
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Neil började 1980 arbeta på Chubb Nya 
Zeeland, på lås- och kassaskåpsavdeln-
ingen i Wellington. När den dåvarande 
exportansvarige 1990 flyttade hem för att 
börja arbeta på Chubb australien, började 
Neil arbeta med export på Stillahavsöarna. 
Chubb hade kontaktats av ett arkitektkon-
tor som låg i Samoas huvudstad apia och 
som hade fått i uppgift att rita en ny cen-
tralbanksbyggnad. Man var ute efter en lev-
erantör av heltäckande säkerhetslösningar 
som kunde ge råd om hur säkerheten skulle 
utformas och sedan leverera och installera 
all utrustning. För Neil var detta något av 
ett elddop, eftersom han aldrig hade rest 
i Stillahavsområdet och än mindre arbetat 
där. Redan tidigt i projektet stod det klart 
att en centralbank i Stillahavsområdet hade 
särskilda säkerhetsbehov. På grund av den 

rådande situationen behövde man inrikta 
sig på ett starkt fysiskt skydd. Dessutom 
fanns det en mängd logistiska problem 
som inte varit aktuella om det gällt mot-
svarande bank i australien eller på Nya 
Zeeland. 

 
PORTAR SOM TåL ORKANER

lyckligtvis föll projektet mycket väl ut för 
alla parter, delvis tack vare att man samar-
betade med huvudleverantören Fletcher 
Construction, som var ett stort stöd, och 
några mycket kompetenta underentre-
prenörer från australien och Nya Zeeland. 
Man installerade valvdörrar som står emot 
fysiska attacker samt en orkantålig doc-
knings-port för lastbilar. Porten var stor 
nog att klara av en dragbil med semitrailer 
lastad med fartygscontainrar. Efter detta 

första projekt fortsatte Neil att arbeta på 
Stilla-havsöarna. Han specialiserade sig på 
att hjälpa olika departement och arbetade 
med lokala och australienägda banker. 
bank of Hawaii, som tidigare inte haft 
någon verksamhet på Stillahavsöarna, tog 
sig in på marknaden för finansiella tjänster, 
med start på Fiji. Sedan expanderade bank 
of Hawaii till andra länder, ibland på egen 
hand, ibland i form av joint venture. Till-
sammans med den dåvarande avdelningen 
för bankarkitektur, som låg i Honolulu, 
utvecklade Neil en modell som innebar att 
varje bankfilial utrustades med InstaVault, 
bankfack, värdeskåp, säkerhetsskåp, brand-
säkra skåp med mera.

 
MåSTE TÄNKA POLITIK

När den nyzeeländska banksektorn i mitten 
av 90-talet bantades rejält gällde det att veta 
vad man skulle göra med alla överblivna, 
begagnade kassaskåp och brandsäkra skåp. 
Neil förhandlade med Stilla havs-staten 
Vanuatus regering, som vid den aktuella 
tidpunkten inledde ett riskbedömnings-
program för departementen. Detta result-
erade i att flera hundra överblivna skåp 
från nyzeeländska banker installerades på 
departementen för att skydda kontanter, 
värdesaker och viktiga dokument. 

– Stillahavsöarna har många fördelar när 
det gäller natur, kultur och klimat, men att 
göra affärer där innebär speciella utman-
ingar. Man måste ständigt tänka på den 

Utmaning att göra 
affärer i Stilla havet
Nästan 20 år av affärsresor i Stillahavsområdet, med de speciella villkor 
som råder där, har lärt Neil Duncan att se saker ur kundens perspektiv. 

– Stillahavsöarna har många fördelar när det gäller natur, kultur och 
klimat, men att göra affärer där innebär speciella utmaningar, säger Neil.  

T E M A  –  R I o R  &  A G E N T E R

Att göra affärer i Stillahavsområdet kräver tålamod – och många resdagar. Det vet Neil Duncan som har sålt säkerhetsprodukter  där i över 20 år. 
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I ett så vidsträckt land som 
Australien är Gunnebo beroende 
av samarbetet med duktiga 
representanter. Deras uppgift är 
att effektivt förmedla lösningar 
för säker förvaring till kunderna. I 
den västra delen av landet har det 
växande samarbetet med Askwith 
Safe Company varit ett framgångs-
koncept. 

askwith Safe Company grundades 1997 
av bröderna Peter och Richard askwith 
och är beläget i Perth i Western australia. 
Företaget blev snabbt en av de främsta 
återförsäljarna inom dokumentförvaring, 
säkerhetsskåp och kassavalv i området. 
Under åren har samarbetet mellan ask-
with Safe Company och gunnebo austral-
ien ökat rejält i omfattning. askwith Safe 
Company blev 2006 ensam återförsäljare 
av produkter av märkena Chubbsafes och 
Secureline i Western australia. 

HELA CONTAINERLASTER 

För att kunna ge kunderna i Western aus-
tralia bästa möjliga service, har gunnebo 
inrättat ett särskilt system med storordrar 
för askwith. Det innebär att det kom-
mer containerlaster med produkter av 
varumärkena Chubbsafes och Secureline 

direkt från gunnebofabrikerna till ask-
withs lager i Western australia. Tack vare 
detta har gunnebo ökat sin försäljning 
rejält i Western australia samtidigt som 
gunnebo kan erbjuda bättre leverans-
service. 

STÖRST I HELA WESTERN

I dag har askwith Safe Company den stör-
sta utställningslokalen och det bredaste 
produktutbudet från Chubbsafes och 
Secureline i hela Western australia. bland 
kunderna återfinns departement, försvaret, 
storföretag, gruvbolag samt återförsäljare 
av kassaskåp och brandskyddsutrustning 
för att nämna några. 

SAMARBETE EN NyCKELFAKTOR

askwith Safe Company har lyckats eta-
blera sig som det marknadsledande före-
taget inom säkerhetsskåp, kassavalv och 
dokumentförvaring i Western australia. 
För närvarande har företaget ett team 
bestående av åtta engagerade personer som 
sköter försäljning, administration, teknisk 
service och logistik.  

– En nyckelfaktor bakom framgången 
är samarbetet med ett globalt företag som 
gunnebo med kvalitetsvarumärken som 
Chubbsafes, säger Peter och Richard ask-
with. K

politiska och den ekonomiska aspekten. 
Det gäller att utveckla och underhålla 
långvariga relationer och att försöka se 
saker ur kundens perspektiv, säger Neil. 
Han fortsätter: 

– När en australisk eller nyzeeländsk 
bank utarbetar en säkerhetsplan räknar 
man med att en säkerhetsvakt snabbt 
reagerar vid eventuella problem, men på 
många av Stillahavsöarna finns inte denna 
typ av tillförlitlig service. Därför måste 
man lägga mycket större vikt vid full-
god fysisk säkerhet, som här får ta första 
stöten. När det bryter ut en eldsvåda i en 
affärsbyggnad brinner byggnaden ofta ned 
till grunden och allt går förlorat. Därför 
är det mycket viktigt att företagen satsar 
på brandsäkra valv och gör en ordentlig 
bedömning av vad som görs för att skydda 
viktiga dokument i pappersform eller el-
ektronisk form.

 
KLARADE EN BRAND

Det som Chubb InstaVault installerats 
hos ett företag i Salomonöarnas huvudstad 
Honiara är ett bevis på att det lönar sig att 
satsa på god fysisk säkerhet. Vid upplop-
pen nyligen sattes det eld på byggnaden, 
som till stor del blev förstörd.

– Men som väl var för kunden klarade 
sig alla kontanter och dokument. Det var 
väldigt positivt för kunden och för oss var 
det väldigt tillfredsställande att veta att 
utrustningen från Chubb hade klarat det 
ultimata testet, säger Neil. 

 Neil ser fram emot det nya samarbetet 
med gunnebo. Han anser att bara man 
accepterar de svårigheter som det även 
fortsättningsvis innebär att bedriva affärer 
på Stillahavsöarna bjuder framtiden på 
goda möjligheter. 

– Det är härligt att arbeta för ett företag 
som står på stadig grund och erbjuder bra 
produkter och en rad internationellt väl-
renommerade märken! K

I Perth, i västra Australien, återfinns Askwith Safe Company, en av Gunnebos agenter. 

Framgångsrik agent
i Western Australia 

T E M A  –  R I o R  &  A G E N T E R
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Företaget Devauze i Marseille 
har under dryga 35 år varit 
återförsäljare av värdeskåp för 
märket Fichet-Bauche. Devauze 
som redan från början varit en del 
av Point Fort Fichet-nätverket har 
successivt utvecklats till en av dess 
viktigaste aktörer. 

Historien börjar 1976 när Jean-Paul Ris-
terucci får jobb som lagerarbetare på mod-
erbolaget Fichet. Han avancerar snabbt till 
marknadsförare för att 1987 bli utnämnd 
till områdeschef, både för Point Fort 
Fichet i alpes-Maritimes och på Korsika. 
Året därpå ansvarar han för hela regionen 
Provence-alpes-Côte-d’azur. I början av 
90-talet förverkligar han drömmen om 
att bli egen företagare genom att köpa 
Devauze i Marseilles. 

Marknaden växer, varumärket är väleta-
blerat, produkterna håller hög kvalitet och 
– viktigast av allt – förhållandet mellan 
Jean-Paul Risterucci och Fichet är mycket 
bra. Under 16 år av samarbete har ett stort 
förtroende har vuxit fram. För Jean-Paul 
Risteruccis del handlar det om att upprätt-
hålla en tradition. både hans far och farfar 
var låssmeder. 

FRAMGåNGSRIKT FÖRETAG

Jean-Paul Risterucci blir snart en av före-
tagets viktigaste aktörer. 

Hemligheten är, enligt Jean-Paul Rister-
ucci, att alltid måna om kunderna. De ställer 
höga krav på såväl service som produkter-
nas kvalitet och förväntar sig en leverantör 

som är dynamisk och tillgänglig. 
Företaget Devauze är framgångsrikt. 

Jean-Paul Risterucci är, precis som hans 
egna kunder, mycket noga med att lever-
antörerna uppfyller hans krav. Proffsiga 
leverantörer är grunden för nöjda kunder. 

En partner som gunnebo granskas 
kontinuerligt med hänsyn till kvalitet, 
effektivitet, lyhördhet och innovations-
förmåga såväl som utbildning, support och 
marknadsföring. 

FJÄRDE GENERATIONEN I LåSBRANSCHEN

För Jean-Paul Risteruccis son, Nicolas, 
kändes det naturligt att börja arbeta till-
sammans med fadern, efter studierna vid 
handelshögskolan, ESC i Marseille.

– Jag har alltid fascinerats av låssmeds-
yrket som gått i arv i min familj. arbetet 
med att förbättra säkerheten för såväl egen-
dom som människor är mycket givande 
på flera sätt, säger Nicolas Risterucci som 
idag är såväl auktoriserad Fichet-bauche-
återförsäljare som internetspecialist.    

INNOVATION OCH TRADITION

Nicolas Risterucci bidrar ofta med nya 
idéer om säkerhetsbranschen, och har 
under de två senaste åren utvecklat inter-
netverksamheten. 

– Säkerhetsbranschen får, i likhet med 
andra branscher, ett växande antal inter-
netförfrågningar. Internet och e-post har 
öppnat vårt företag mot omvärlden och 
gjort det möjligt att kommunicera med 
en yngre, rörligare, mindre trogen och 
mer kostnadsmedveten kundgrupp, säger 

Nicolas Risterucci. 
Devauze fortsätter att utvecklas med 

en öppenhet för innovationer, respekt för 
traditioner samt ambitionen att alltid leva 
upp till kundens förväntningar. 

– Spelreglerna på internet påminner på 
många sätt om verkligheten. Det finns en 
tendens att ta lätt på svårigheterna med 
Internet, men det kan vara nog så knep-
igt att hantera ärenden i pappersform och 
det blir inte enklare när allt är elektroniskt, 
säger Nicolas Risterucci. K

Med tradition och innovation 
fokuserar Devauze på kunden

aTg Sécurité är ett franskt säkerhetsföre-
tag med 20 anställda som jobbar med att 
integrera säkerhetslösningar. 

– Vi har samarbetat med gunnebo i 15 
år. gunnebo tillhandahåller högkvalitativa 
produkter och system, och är bra på att 
vidareutveckla den teknik man erbjuder, 
säger Thierry gaumont,  chef på agT 
Sécurité.

– Den viktigaste gunnebo-produkten 
för aTg Sécurité är mjukvarulösningen 
Site Master Industry (SMI).

– SMI finns i olika varianter och är lätt 
att skräddarsy efter kundens behov. Efter-
som systemet är skalbart säljer vi det till 
verksamheter i alla storlekar och bran-
scher, allt från kommunala förvaltningar 
till storföretag inom tjänstesektorn.

– Vi har idag ett mycket nära samarbete 
med gunnebo, vilket är något som är upp-
skattat även hos våra slutkunder.  Många 
blir mycket positivt inställda då det företag 
som integrerar säkerhetssystemen kommer 
tillsammans med systemkonstruktören. 
Kunderna känner att vi verkligen samar-
betar, vilket såklart är en styrka för oss som 
leverantör, säger Thierry gaumont. K

AGT Sécurité uppskattar nära samarbete

Fakta om Devauze 
och Point Fort Fichet
K	 Devauze omsätter idag 1,1 miljon 
euro. 
K	Point Fort Fichet-nätverket grundades 
1972 och omfattar idag 250 försäljnings-
kontor i Frankrike samt representation i 
Belgien, Spanien, Portugal, Schweiz och 
Italien. 
K	Point Fort Fichet ägs av Fichet Serru-
rerie Bâtiment som är specialiserat på 
lås samt flerpunktslås med hög säkerhet 
och sedan 1999 ingår i Assa Abloy-kon-
cernen. 

Jean-Paul Risterucci och hans son Nicolas, 
som basar för företaget Devauze, representerar 
tredje och fjärde generationen av låssmeder. 
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Prefabricerade 
lättviktsvalv ger 
flexibel lösning

Extremt lätt och smidigt, men 
klarar ändå att stå emot bränder 
i två timmar. Rosengrens* nya 
vertikalskåp Vertical Binder har 
de klassiska dokumentskåpens 
fördelar, men tack vare ny teknik 
är skåpet betydligt lättare än 
traditionella skåp i samma storlek. 

Certifierade dokumentskåp är ofta både 
tunga och otympliga och därmed svåra 
att hantera. Vertical binder är en ny typ 
av vertikalskåp med brandskydd. genom 
att använda den senaste tekniken inom 
brandsäkert material har ett lätt, men säk-
ert dokumentskåp tagits fram. Väggarna i 
Vertical binder är dessutom tunnare än i 
andra dokumentskåp, vilket också ger en 
lägre vikt och större innerutrymme. För-
delen med ett lätt skåp är bland annat att 

det kan transporteras i en hiss och placeras 
högre upp i en kontorsbyggnad där golvbe-
lastningen måste vara lägre.

Tester och dokumentation visar att Ver-
tical binder står emot brand i två timmar, 
vilket är centralt. Som extra skydd, utöver 
kraven som ingår i testet, är skåpet försett 
med en särskild spärr för varje låda. Det 
innebär att trots att skåpet inte är låst, är 
innehållet i lådan brandskyddat. Skulle en 
låda dessutom var öppen är ändå pärmarna 
i de stängda lådorna brandskyddade.

Vertical binder finns i tre modeller; 2, 
3 eller 4 lådor. Skåpet är extra brett för 
att kunna rymma så många pärmar som 
möjligt. K

*Rosengrens är ett varumärke för skåppro-
dukter inom Gunnebo.

Flexibla och extremt lätta valv som 
monteras efter beställning är några 
av Gunnebos stora produktnyheter 
i höst. Trots valvens låga vikt är de 
certifierade enligt säkerhetsklass 
två och tre.

Prefabricerade valv, bestående av dörr samt 
ett antal paneler som bultas samman, finns 
sedan tidigare i gunnebos produktutbud. 
Fördelen med modulära valv jämfört med 
ett betongvalv är flera. Valven kan lätt byg-
gas ut, ändras och flyttas – en flexibilitet 
som inte uppnås med ett fast betongvalv. 
Installationen av modulära valv går också 
lätt och smidigt.

Det nya modulvalvet som gunnebo 
tagit fram väger extremt lite. Viktreducer-

ingen har skett genom 
att panelerna är betyd-
ligt lättare än på andra 
modulvalv. Tack vare 
valvens låga vikt kan 
de installeras högt upp 
i en byggnad där golvet inte får 
belastas för tungt. En annan stor fördel är 
att valven lätt kan anpassas efter kundens 
specifika krav. Det innebär att valven inte 
begränsas till en viss storlek eller form.

gunnebos nya prefabricerade lättvikts-
valv lever upp till europastandarderna för 
inbrottsskydd och är certifierade enligt 
säkerhetsklass två och tre. Valven erbjuder 
dessutom skottsäkra skydd.

lanseringen av valven har skett under 
gunnebos varumärken Rosengrens, Fichet-

bauche och Chubbsafes. Produktnamnen 
på de nya valven är Celinus (Rosengrens), 
Citadem (Fichet-bauche) samt Modul-
guard (Chubbsafes). K

Extra lätt dokumentskåp 
med stort brandskydd

Tack vare sin låga vikt, kan de nya  
valven placeras högt uppe i byggnader.
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Övervakning på distans- 
Nytt säkerhetssystem lanserat
Gunnebo har lanserat en ny 
integrerad säkerhetslösning för 
fjärrövervakning av banklokaler.

Systemet heter SecurWave och 
möjliggör en heltäckande och 
centraliserad skötsel av säkerheten, 
med många funktioner och på flera 
kontor.

För bankerna är säkerheten en central fråga. 
De ställs inför många olika svårigheter: en 
uppsjö av olika system som ska kunna 
kommunicera med varandra. ofta är 
underhållet av systemen tungrott och det 
finns problem med integrationen mellan 
olika it-nätverk – och dessutom är syste-
men utspridda på olika platser.

gunnebos nya system SecurWave 
har utvecklats speciellt med tanke på 

de svårigheter som är förknippade med 
hanteringen av ett nätverk av bankkontor. 
SecurWave integrerar flera funktioner och 
tjänster: upptäckt av intrång, tillträdeskon-
troll, tv-övervakning samt styrning av dör-
rar, fönster och liknande.

EN APPLIKATION SKÖTER ALLT

– En fördel med SecurWave är att det lätt 
kan integreras i bankens befintliga infor-
mationssystem och sköta säkerheten på 
många platser och med många funktioner. 
Dessutom sköter en enda intelligent auto-
mat alla lokaler där det krävs hög säkerhet 
– reception, kontrollrum, bankvalv med 
mera – så att alla system kan samverka 
med varandra, säger Dominique auvray, 
ansvarig för affärsutveckling på gunnebos 
Kompetenscenter Elektronisk säkerhet.

En enda applikation, SecurManager, 
kompletterar lösningen och möjliggör 
säker distansstyrning och central skötsel 
av alla de olika platser som är anslutna. 
applikationen sammanställer all sys-
teminformation och sköter bland annat  
användning, övervakning, sökning och 
administration.

– Utöver den tekniska dimensionen 
ville vi förstärka vår systemplattform och 
ge våra kunder en varaktig och flexibel 
lösning som helt kan anpassas till tekniken 
och strukturen hos företagen inom bank-
sektorn, säger Dominique auvray.

ByGGER På NOGGRANNA STUDIER

Den nya produkten är ett resultat av 
ingående studier, analyser och en djup-
gående förståelse för alla de risker och 

Ett helt nyutvecklat system, SecurWave, gör det lätt att centralisera och förenkla säkerhetsarbetet i banker. Dessutom kan man med hjälp av ett 
enda system styra övervakningen på distans.
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Fakta – SecurWave erbjuder följande 
funktioner och tjänster:

K Upptäckt av intrång
upptäckt av intrång i olika övervakade zoner, igångsättning av 
tekniska larm, spårbarhet och behandling av larmen i enlighet 
med de fastställda rutinerna. 

K Tillträdeskontroll
Förutom att systemet kontrollerar tillträde och tillåter tillträde 
till zoner sköter det även slussning och enpersonkontroll.

K Tv-övervakning 
SecurWave kan anpassas till marknadens olika inspelnings- 
och tv-övervakningssystem.

K Styrning av dörrar, fönster och liknande
Systemet styr anordningarna för elektronisk låsning av säk-
erhetsutrustningen i lokalerna. Det tar emot och analyserar 
begäran om låsning/upplåsning samt sköter öppningstider 
och kontroller. Systemet anpassas ständigt och nya rutiner 
kan integreras.

svårigheter som är aktuella inom 
banksektorn. 

– Utvecklingen av SecurWave 
visar vår förmåga att förutse 
marknadstrenderna, att integrera 
ny teknik och att förstå vikten av 
elektronisk säkerhet i bankmiljö, 
fortsätter Dominique auvray.

Med det nya systemet befäster 
gunnebo sin position som en av 
bankvärldens viktigaste partner i 
fråga om säkerhet. K

Genom SecurWave integreras alla 
säkerhetsfunktioner där alla moduler 
i systemet samverkar.
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– Jag ansvarar för vår hemligstämplade 
verksamhet och tillträdesbehörigheten på 
hela Kundcentret gunnebo Frankrike.

”Direction de la Protection et de la 
Securité de la Defense” har ansvaret för att 
ackreditera företag och personer som har 
utsetts till leverantörer av hemligstämplad 
verksamhet. Processen för bakgrundskon-
troll och godkännande kan ta mer än sex 
månader, berättar Daniel bidault.

SKyDDAR PRESIDENTEN

CUFR har som uppgift att skydda och över-
vaka viktiga och känsliga platser, personer 
och bostäder, liksom vissa prestigefyllda 
platser och monument. Några exempel är 
den franska presidentens residens, ambas-
sader och departement. Daniel bidault 
berättar att det gäller att kunna arbeta i 
det fördolda och bevara hemligheter i hans 
arbete.  

– Stora faror omger viktig information. 
Det finns många som vill komma åt sådan 
information bakom ryggen på dig. Hemlig-

stämplad verksamhet hanteras med lagenli-
ga och reglerade förfaranden, men det allra 
viktigaste är att samarbetspartnerna känner 
förtroende för varandra. 

Under sina åtta år inom gunnebo har 
Daniel bidault provat på många olika roll-
er, bland annat som regionchef för Paris-
området. 
Idag har han 
alltså flera 
olika yrken 
inbakade i 
sitt dagliga 
arbete. Något 
som han trivs 
bra med.
– att ha 
flera yrken 
är nästan medfött för mig. Jag påstår inte 
att jag kan allt, men jag kan delegera och 
omger mig med kunskap, så att jag kan 
hantera specialprojekten som jag gillar. 
Det enda negativa är att jag ibland känner 
mig lite ensam. 

Å andra sidan har omställningen till 
”gunnebo one Company” betytt att 
Daniel bidault numera kan samarbeta 
direkt med specialister som också är hans 
kollegor. 

INTEGRERAT SySTEM UNDERLÄTTAR

– Tack vare den nya organisationen samar-
betar jag med specialister som tidigare 
var leverantörer eller partners, men som 
numera är kolleger. Vårt partnerskap ser 
helt annorlunda ut. Metoder, dokument, 
försäljning och marknadsföringsmaterial – 
allt är nu gemensamt.  Det gör vårt utbyte 
enklare och mer lättflytande, säger Daniel 

bidault. 
– Förändringen 

har också betytt 
att vi integre-
rat säkerhetslös-
ningarna under 
ett unikt namn, 
”gunnebo”, som 
omfattar tillträdes- 
och passagekon-
trollösningar som 

grindar, staket, vägspärrar samt bombsäkra 
och kulsäkra dörrar och glas. Detta är 
dessutom knutet till programvarulösningar 
för integrerade elektroniska säkerhetssys-
tem, CCTV-system och så vidare.

I sitt arbete har Daniel bidault pre-

Daniel bidault 
– långlöpare 
som kan bevara 
en hemlighet
Daniel Bidault, 57 år, jobbar inom affärsområdet Områdesskydd på 
Gunnebo Frankrike. Han är teknisk chef för tillträdeskontrollen, arbetar 
med centralsupporten och som projektledare. Han är även säkerhets-
ansvarig för försvars- och kärnkraftsområdet. I bagaget har han 32 år i 
säkerhetsbranschen och åtta år inom Gunnebokoncernen. En erfarenhet 
som betyder mycket när man arbetar med topphemlig information. 

Jag gillar att resa till 
främmande länder och 
se och möta ovanliga 

människor.

G U N N E B O  G L O B A L
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senterats för flera ministrar, bland andra 
den förre franska presidenten Jaques 
Chirac och den nuvarande, Nicholas 
Sarkozy. också på sin fritid gillar han att 
träffa “ovanliga” människor.

SPRINGER FÖR LIVET

– Jag gillar att resa till främmande länder 
och se och möta ”ovanliga” människor och 
djur. Jag har till exempel träffat de ”blå” 
männen i Mauretanien, tuareger i Niger, 
dogonfolket i Mali, pygméer i Kamerun 
och zuluer i Sydafrika. Nästa resa går till 
Madagaskar för att titta på lemurer.

En annan ovanlig hobby är långlöp-
ning. Daniel bidault har kvalificerat sig 

som så kallade extremlöpare, och kan 
därmed delta i omtalade lopp som 100 
kilometer, 24-timmars banlöpning, 
48-timmars och sexdagars nonstop. 

– Jag deltog till exempel i Dakar-St 
louis-loppet i Senegal. Det är en öken-
löpning nonstop på stranden, 222 kilo-
meter. Jag har även deltagit i ett spe-
ciallopp i öknen i Niger. Det var 555 
kilometer långt och varade både dag 
och natt. 
– Jag hoppas att jag kommer att kunna 
delta i de här loppen under lång tid 
framöver, även om jag numera har lite 
”mekaniska problem”… K

Daniel Bidault jobbar inom Områdesskydd för Gunnebo Frankrike, och på fritiden besöker han gärna nya områden, med fördel till fots. Ett av 
hans intressen är långlöpning och han har bland annat deltagit i ett långlopp på 555 kilometer. 

G U N N E B O  G L O B A L
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Ökad säkerhet vid  
nya Nordeakontor

Gunnebo har fått i uppdrag att 
leverera och installera säkerhets-
utrustning vid Nordeas nya 
kontor i Sverige samt uppgradera 
kontanthanteringssystemen vid 
ett antal kontor i Norge. Totalt 
handlar det om installationer för 
drygt 30 miljoner svenska kronor. 

Den 1 juli övertog Nordea driften av 
Svensk Kassaservices 76 kontor i Sver-
ige. gunnebo har redan påbörjat arbe-
tet med att uppgradera kontorens säk-
erhet. arbetet innefattar installation av 
inbrottslarm, CCTV-system, ny larm-
kommunikation med gPRS-teknik via 
Nordeas eget nätverk samt system för 
såväl sluten kontanthantering, depon-
ering av sedlar samt äkthetskontroll av 
checkar. ordern innefattar även lever-
ans och installation av system för sluten 
kontanthantering vid Nordeas kontor i 
Norge. 

– Denna order visar styrkan i vår 
affärsmodell; leverans av kompletta säk-
erhetslösningar med mycket kort fram-
förhållning till nyckelkunder, säger 
Sven boëthius, ordförande i gunnebo 
Nordic ab.

I Norge där Nordea under drygt tio år 
använt slutna system för kontanthanter-
ing innefattar ordern såväl en uppgra-
dering av befintliga system som instal-
lation av ett antal nya system.  arbetet 
beräknas pågå till mitten av 2009. K

Behovet av varularm och stöld-
skydds-system i detaljhandeln 
har ökat stort de senaste åren i 
Sydamerika. Det har lett till att 
chilenska GL Group, återförsäljare 
av elektroniska varularm för 
Gunnebo Gateway, på några få år 
vuxit snabbt. Nu förser företaget en 
stor del av regionens detaljhandel i 
regionen med smarta lösningar.

I takt med att detaljhandeln vuxit i 
omfattning i Sydamerika, har också 
marknaden för elektroniska varularm, 
det vill säga EaS-produkter (Electronic 
article Surveillance), tagit fart.

– Intresset för stöldskyddssystem är 
mycket stort just nu. liksom på andra 
håll i världen brottas många butiker och 
köpcentrum med snatterier och stölder. I 
Chile har omfattningen av dessa problem 
ökat de senaste två åren.

VIKTIG AKTÖR

Sedan starten av gl group för tio år sedan 
har företaget, med bas i Santiago, vuxit 
rejält. Idag är man en av de två viktigaste 
aktörerna som förser detaljhandeln i regio-
nen med stöldskyddssystem. Ett exempel 
är EaS-installationer i chilenska köpcen-
trum, där gl group har runt 60 procent 

av marknaden. 
Företaget startades i liten skala, men 

genom en målmedveten satsning har 
utvecklingen gått fort.

– Nyckeln var framförallt god service och 
pålitliga produkter, menar gady levin.

Då, för tio år sedan, dominerades 
försäljningen av varularm till de stora 
detaljhandelskedjorna av två företag som 
främst fokuserade på produkter med 
akustomagnetisk teknik, aM, respektive 
Radiofrekvensteknik, RF. gl group såg 
en möjlighet att ta sig in på marknaden 
genom att bearbeta mindre och medelstora 
butiker.

– Vi erbjöd ett alternativ i och med 
gateways RF system som både har utom-
ordentlig design och funktion. En viktig 
kund i början var Carrefour, en stor fransk 
livsmedelskedja, där vi installerade syste-
met i ett antal butiker.

BRETT UTBUD

gateway är gunnebos produkter inom 
stöldskyddsområdet och gateway EaR 
erbjuder varularmsbågar (antenner), avak-
tiveringsutrustning samt larmbrickor och 
stöldskyddsetiketter. Så småningom kom-
pletterade gl group sitt utbud av gun-
neboprodukter med övervakningssystem, 
larm, CCTV (internvideo-övervakning) 

och personräknare som 
registrerar antalet kunder 
som går in och ut i en 
butik. gl group valde 
även att satsa på produk-
ter inom akustomagnet-
isk- och Elektromagnetisk 
teknik.

– Vår erfarenhet av gun-
nebos produkter är mycket 
god, säger gady levin. 

Den produkt som säljer 
mest är varularmsbågen 
RF Spirit 201. K

Detaljhandeln i Chile är en viktig målgrupp för GL Group. 
Allt fler butiker i landet väljer att installera stöldskyddssystem.

Under våren 2008 övertog Nordea 
driften av Svensk Kassaservice, vilket 
innebär att 76 kontor ska upp graderas 
säkerhetsmässigt.

Sydamerikanska butiker i 
stort behov av varularm
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Gunnebo antiterroristprodukter 
vinner stadigt terräng. Det 
avspeglas inte minst i det faktum 
att Gunnebo får förtroende att 
leverera och installera antiterror-
ist- och säkerhetsprodukter vid 
allt fler brittiska ambassader. De 
senaste exemplen är ambassaderna 
i Harare, Doha och Manila. 

Det yttre området kring brittiska ambas-
saden i Zimbabwes huvudstad Harare 
säkras mot terroristattacker och andra obe-
höriga fordon med hjälp av såväl elkosta 
Truckstoppers som DSP Road blockers 
och Hi-Speed bi-Foldinggates. 

Även ambassaderna i Qatars huvudstad 
Doha och Filippinernas huvudstad Manila 
skyddas av Hi-Speed bi-Foldinggates. I 
Doha har även DSP Roadblockers install-
erats. 

Samtliga tre ambassader installerar även 

säkerhetsklassade rotationsgrindar och pol-
lare som reglerar person- och fordonstrafik 
till och från området.

gunnebo ansvarar för samtliga projekt 
hela vägen från första kundkontakten, 
genom designfasen i samarbete med pro-
jektledare och arkitekter till själva instal-
lationen. 

Säkerhetsinstallationerna vid brittiska 
ambassaden i Manila leds av kompetens-
centret för yttre områdesskydd, CCoP, 
med assistans av gunnebos nya globala, 
tekniska handledare Torsten Schnieder-
meier. Han är elektriker med lång erfaren-
het av grindar och säkerhetsinstallationer. 
Torsten Schniedermeier är baserad i Salz-
kotten men ständigt på resande fot runt 
världen och står till förfogande för såväl 
gunnebos kundcentra som kunder i behov 
av professionell hjälp vid integrerade instal-
lationer av säkerhetsprodukter. K

Torsten Schniedermeier är  teknisk handle-
dare på Gunnebo och är specialist på integre-
rade installationer av säkerhetsprodukter.

450 LCL-kontor omvandlas nu till självbe-
tjäningsstationer med hjälp av valvmodulen 
Citywall. Ytterligare  250 kontor ska enligt 
planerna omvandlas enligt samma koncept. 

Gunnebo skyddar brittiska ambassader 

Gunnebo Frankrike har tecknat 
avtal om leverans och installation av 
säkerhetslösningar till den franska 
banken Le Crédit Lyonnais (LCL) nya 
självbetjäningskontor.

gunnebo Frankrike har levererat säker-
hetslösningar till lCl:s självbetjänings-
stationer sedan 2005. Den senaste ordern 

föranleds av en stor omstrukturering där 
ett antal bemannade lCl-kontor ersätts 
med självbetjäning.

– Denna order har strategisk betydelse. 
omstruktureringen av de första 450 
lCl-kontoren ska enligt planerna vara 
slutförd före juni 2010 och lCl planerar 
att omvandla ytterligare drygt 250 kon-
tor enligt samma koncept, säger Christian 

guillou, landschef för gunnebo Frank-
rike. 

SNABBMONTERAT MODULSySTEM

En tredjedel av de 450 kontoren utrustas 
med både valvmoduler och högsäkerhets-
dörren SaS. Valvmodulen Citywall är 
ett unikt, snabbmonterat modulsystem 
av säkerhetsväggar, speciellt utvecklat för 
banksektorn och detaljhandeln. 

100 SÄKERHETSDÖRRAR

Ytterligare 150 kontor utrustas med enbart 
högsäkerhetsdörrar.

Den första ordern omfattar leverans och 
installation av 50 valvmoduler och 100 
säkerhetsdörrar före halvårsskiftet 2009.

– gunnebo och lCl har en lång relation. 
Denna order är ett kvitto på att gunnebo 
tidigare levererat innovativa och effektiva 
lösningar av hög kvalitet. Nu bistår vi vår 
kund i den strategiska utvecklingen mot 
ökad tillgänglighet genom självbetjäning, 
säger gilbert Korchia, chef för Kompeten-
scenter Electronic Security. K

Säkerhetslösningar till Le Crédit 
Lyonnais självbetjäningskontor
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GuNNEBo och  GuNNEBo – For a safer world är en av Gunnebo AB registrerade varumärken. Andra av GuNNEBo registrerade varumärken är Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, SecureLine 
and Troax. Därutöver har koncernen flera registrerade produktvarumärken och lokalt registrerade varumärken.

Hon är säljare i Gunnebo och 
framgångsrik bågskytt. Susanne 
Lundgren har skjutit pilbåge i 34 år 
och deltagit i flera SM, EM och VM. 

Hon konstaterar att 
det finns många 

paralleller 
mellan för-  
  säljning och 
bågskytte. 

– I båda fallen 
hand  lar det om att 

beräkna möjligheter 
och hålla sig cool i olika 

situationer, mental styrka är 
själva grunden. När det inte går som man 
vill får man ställa om och ta nya tag, säger 
Susanne lundgren.  

Hon var bara tio år när hon började 

skjuta båge och har varit aktiv fältbågskytt i 
34 år med visst uppehåll för barnafödande. 
Hennes bästa placering är femteplatsen i 
”alternativa oS”, World games, år 2001 i 
Japan. 

Förra året deltog hon i VM i Kroatien och 
lyckades bra under de första två dagarna. 

– Men på tredje dagen gick min helt 
nya båge sönder. Då tvingades jag låna 
utrustning och slutade på fjortonde plats, 
berättar Susanne lundgren.

ÄLSKAR SITT JOBB

Hon bor och arbetar i Söråker, alldeles 
vid havet, drygt tre mil från Sundsvall 
och ansvarar, tillsammans med kollegan 
Ronny Pettersson, för försäljningen av 
områdesskydd i Norr land. Susanne som 
sålt säkerhetsprodukter i drygt 17 år, är 
även montageledare i  Norr land. 

För närvarande jobbar hon med att 
administrera montaget av stängsellarm på 
Saltvik-anstalten, ett högsäkerhetsfängelse 
som byggs utanför Härnösand och beräk-
nas vara inflyttningsklart år 2010; en order 
på drygt fyra miljoner svenska kronor. 

– Jobbet är jätteroligt. Vårt område är 
mycket stort geografiskt och montage-
ansvaret gör det väldigt varierande, säger 
Susanne lundgren. 

VANN SILVERMEDALJ

Hon är mindre nöjd med silvermedaljen 
från sommarens SM i fältbågskytte och 
planerar nu att sluta att tävla på elitnivå.
Istället vill hon ägna krafterna åt att träna, 
motivera och inspirera yngre förmågor 
 i Timrå aIF – och att marknadsföra 
 gunnebos produkter förstås. K

Framgångsrik säljare 
som träffar mitt i prick

Susanne Lundgren vet hur man ska nå målen – oavsett om det handlar om jobb eller skytte.

 


