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Mandarin Oriental Hotel, Jakarta.  
Under en period på tio år har Mandarin 
Oriental köpt tjänster från Gunnebo 
Indolok, med början av installationen  
av brandlarm, brandpost och sprinkler-
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INNEHÅLL
Att säljA vApen ställer krAv på säkerheten

större flexibilitet – säkrAre deponering

smidigt tillträde för medlemmAr

fokus på en säkrAre  frAmtid

Intresset för säkerhetsprodukter och lösningar  
växer över hela världen. 

ORTEN GUNnebo – där Allt börjAde

kUNder bevAkAr serviceproblem i reAltid

Genom att ge 300 tekniker en handdator  och genom att 
lansera en extranetsajt kan kunder nu bevaka sina service-
problem i realtid.

bRAndskyddssystem underhålls dygnet runt

Under tio år har Mandarin Oriental Mandarin Hotel i 
Jakarta köpt tjänster från Gunnebo Indolok. 

HÅLler kunder och mAskiner på gott humör

Hur över 1 000 SafePay-enheter sköts i Norge.

gLOBAl Affär kräver hög expertis

säkerhetsdörrAr skyddAr AnställdA

bANkvAlv instAllerAt i  trAditionell skidstugA

öKAd service och integritet för bAnkkunder

Caisse d’Epargne Nord France Europe har installerat  
automatiserade bankfack i sitt kontor i Roubaix.

WOrld Wide

BESÖK OSS PÅ NÄTET!
AUSTRALIEN 
www.gunnebo.com.au

BELGIEN 
www.gunnebo.be

DANMARK 
www.gunnebo.dk

FINLAND 
www.gunnebo.fi 

FRANKRIKE 
www.gunnebo.fr 

INDIEN 
www.gunnebo.co.in

INDONESIEN 
www.gunnebo.com/id 

ITALIEN 
www.gunnebo.it 

KANADA 
www.gunnebo.ca

KINA 
www.gunnebo.cn

LUXEMBOURG 
www.gunnebo.be

MELLANÖSTERN 
www.gunnebo.com/uae 

NEDERLÄNDERNA 
www.gunnebo.nl 

NORGE 
www.gunnebo.no 

POLEN 
www.gunnebo.pl 

PORTUGAL 
www.gunnebo.pt 

SCHWEIZ 
www.gunnebo.ch

SINGAPORE 
www.gunnebo.sg

SPANIEN 
www.gunnebo.es

STORBRITANNIEN & IRLAND 
www.gunnebo.co.uk 

SYDAFRIKA 
www.gunnebo.co.za

SVERIGE 
www.gunnebo.se

TJECKISKA REPUBLIKEN 
www.gunnebo.cz

TYSKLAND 
www.gunnebo.de

UNGERN 
www.gunnebo.hu

ÖSTERRIKE 
www.gunnebo.at

 
Andra marknader: 
www.gunnebo.com 

”Service kommer att utgöra en integrerad del av den befintliga forsknings- 
och utvecklingsplattformen, vilket betyder att service kommer att vara
i fokus på ett helt annat sätt än tidigare, från produktion till kund.”

Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo AB
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Sport & Villmark är Norges snabbast växande 
detaljhandelskedja för sportutrustning, med  
14 stormarknader i Norge. De tittar nu även  
på Sverige. 

”Vårt mål är att establera oss snabbt och bli 
marknadsledande även på den svenska mark-
naden inom ett par år.” säger Marcus Wibergh, 
VD på XXL.

Företagets affärskoncept är att erbjuda väl-
kända märken till låga priser. Produktutbudet 
innefattar jakt- och skytteutrustning, och det är 
här som Gunnebos säkerhetsexpertis kommer 
in i bilden.

Modulärt valv lösningen
Marcus Wibergh kom i kontakt med Gunnebo 
för två år sedan, efter rekommendationer. Diskus-
sioner om hur man förvarar vapen på ett säkert 
sätt påbörjades under butikens planeringsfas. 
Förutom säkerhet är det även viktigt med en 
god produktexponering. Kommande butiker 
beaktades också under ett tidigt skede, så att 
man kunde utforma en standardlösning som 
även uppfyller XXL:s framtida behov.

Gunnebo påbörjade projektplaneringsfasen och 
erbjöd Celinus – ett modulärt valv som består 
av paneler som monteras ihop till en solid kon-
struktion. Rosengrens Celinus och dess tillhörande 
valvdörrar ger ett Grade III-skydd. Valvet har 
utformats som ett rum i butiken, med vapen 
på väggarna och jaktinspirerade bilder på både 
in- och utsidan. Denna typ av modulära valv blir 
alltmer populära.

”Alla sorters branscher behöver stora förva-
ringsutrymmen, med en säkerhetsgradering 
som kan backas upp med tester och certifiering. 
Det modulära tillvägagångssättet är väldigt 
praktisk när valvet ska integreras med en befint-
lig miljö. I XXL:s fall har valvet integrerats med 
butikskonceptet, vilket skapar en trevlig butiks-
miljö trots en hög säkerhetsnivå,” säger Thomas 
Köhlmark, försäljningschef på Gunnebo Nordic. 

Säkerhetsprocedurer som en naturlig del
I en butik av XXL:s storlek är säkerhet en hög prio-
ritet. Man måste ha tydligt utformade procedurer 
för hantering av kontanter, såväl som larm och 
bevakning. Och när det gäller förvaring av vapen 

När sport- och fritidskedjan XXL Sport & Villmark öppnade en butik på 5 000 kvadratmeter 

var det nödvändigt att investera i säkerheten. Ett 40 kvadratmeter stort valv integrerades 

med butikskonceptet och används nu för att förvara vapen för de kunder som är  

intresserade av jakt och skytte. 

TEXT    Unn Granfelt & Linda Gårdlöv           FoTo    Sara Nordgaard

måste säkerheten trappas upp ännu ett steg. 
”Kunder släpps aldrig in i valvet utan en för-
säljare, och när en anställd lämnar valvet låses 
dörren. Auktoriserad försäljningspersonal har 
larmkort som öppnar valvet. Vi har även låst fast 
vapnen, vilket inte är ett krav men som ger oss 
ytterligare säkerhet”, förklarar Wibergh.

Ammunition och vapen måste förvaras sepa-
rat, och Rosengrens Capella Grade III-skåp har 
införskaffats för ammunitionen. Dessa Capella-
skåp är alltid låsta och kan endast öppnas av en 
auktoriserad försäljare.

rosengrens celinus-valv har utformats som ett rum i butiken, med vapen på väggarna och jaktinspirerade bilder  
på både in- och utsidan. 

ett rosengrens capella grad iii-kassaskåp används för 
att förvara ammunition. 

marcus och kalle framför xxl sport & villmark-butiken 
i norge. 

Att sälja vapen ställer krav på säkerheten
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från vänster peter ischer,  
säkerhetschef bekb,  
sabrina urben, rådgivare för privata 
klienter bekb,
markus kaufmann, försäljningschef, 
gunnebo switzerland,
marius bauer, plm safebag gunnebo.

SCHWEIZ. SafeBag är en säkerhetslösning som låter 
banker erbjuda sina kunder en deponeringstjänst som är 
tillgänglig dygnet runt. Den nya ADX-S erbjuder samma 
funktionalitet som tidigare modeller men har uppdaterats 
för att inkludera ny elektronik och ny programvara, vilket 
gör att lösningen är mycket enklare att konfigurera med 
lokala klientprocesser. Mekaniken för öppningsluckan och 
trumrotorn, vilka ser till att deponeringarna hamnar i val-
vet, har även omdesignats för att förbättra pålitligheten.

Berner Kantonalbank (BEKB | BCBE), en regional bank i 
Schweiz, var de första som installerade det nya depone-
ringssystemet. 

”Vi har installerat denna utrustning för att våra klienter 
vill att vi ska tillhandahålla deponeringsfunktionalitet 
dygnet runt”, säger Ulrich Jörg, direktör vid BEKB | BCBE-
kontoret i Herzogen-buchsee. ”Genom att erbjuda detta till 
våra kunder bibehåller vi vår kundnöjdhet på en hög nivå.”

En ytterligare stor fördel för BEKB | BCBE var hastigheten 
av ADX-S. 

”Det är en säkerhetsrisk att ha klienter som väntar i 
lobbyn med väskor med pengar”, bekräftar Peter Ischer, 
säkerhetschef på BEKB | BCBE, ”så det är nödvändigt att 
tillhandahålla snabbare deponeringar.”

För att optimera tillgängligheten av de funktioner som 
ADX-S erbjuder är det anslutet till BEKB | BCBE huvudkontor 
i Bern. Här bevakas maskinens aktiviteter, och kontoret i 
Herzogenbuchsee kan varnas om till exempel kvittoskriva-
ren håller på att få slut på papper. På detta sätt kan BEKB 
| BCBE säkerställa att deras SafeBag-lösning alltid är redo 
när kunderna behöver den.

Under 2010 gavs SafeBag ADX – en kompakt depone-

ringslösning för ”sealbags” eller kontantväskor 

– en komplett omarbetning. Den nya modellen – 

ADX-S – erbjuder mycket större flexibilitet än sin 

föregångare.

TEXT    Marius Bauer

Större flexibilitet – 
säkrare deponering

Om SafeBag ADX-S
Bankkunder gör sina deponeringar 

i ”sealbags” med streckkoder.

Identifiering görs genom en  

PIN-kod eller genom att läsa 

streckkoden på väskan.

Väskan deponereras i ett kassavalv 

– och man kan inte hämta tillbaka 

den – och loggas sedan i en  

händelsehistorik.



5Gunnebo Globalt    #1 2011

BELGIEN. Tillsammans med Gunnebo har Syx Auto-
mations utrustat över 200 fritidsanläggningar med 
lösningar för entrékontroll. I det senaste projektet, 
vid Sorghvlied Leisure Centre, har man installerat 
flera SpeedStiles och GlasStiles. 

”Syx Automations styrka är integreringen mellan 
deras egna programvara, ReCreateX, och Gunnebos 
lösningar”, säger Frederik De Broyer, landschef, 
Gunnebo Belgium.

Kodade PVC-kort används för att kontrollera med-
lemmartillträde till fritidsanläggningen. Kortet läses 
av kortläsaren som finns vid entrén. Medlemmar 
kommer in med en gång, förutsatt att det finns 
tillräckligt med sessioner kvar på kortet.

”Vårt samarbete med Gunnebo låter oss erbjuda 
våra klienter den bästa lösningen för deras specifika 
behov, och vi kan garantera en överlägsen kvalitet. 

Gunnebos produkter kan implementeras för både 
små och stora projekt, inomhus och utomhus, 
med enkla eller komplexa säkerhetskrav. Tack vare 
Gunnebos omfattande produktutbud kan vi alltid 
installera de bästa produkterna”, säger Dirk Syx, VD 
och grundare av Syx Automations Group.

Syx Automations är marknadsledande i Belgien 
och Nederländerna inom programvaru- och hårdva-
ruprojekt inom fritids- och nöjessektorn. Deras kund-
bas innefattar myndigheter, museum, sporthallar, 
teatrar och nöjesparker. 

”Den överlägsna kvaliteten av Gunnebos produkter 
 har bevisats av de många installationer som nu 
har fungerat under många år, över hela världen.  
Gunnebo lyckas även ge sina produkter en elegant 
design.”, säger Dirk Syx.

På senare tid har det blivit enklare för medlemmar att komma in i fritidsanläggningen i 

Hoboken, Belgien. Med den nya lösningen för entrékontroll och ett passerkort öppnas  

porten automatiskt. 

TEXT    Linda Gårdlöv

Smidigt tillträde för medlemmar 

sorghvlied leisure centre har installerat en uppsättning gunnebo speedstiles som särskilt har anpassats för att läsa informationen 
på kundernas medlemskort.

5entRanCe ContRol   #1 2011

Om Syx Automations
 � Grundades år 1985

 � Över 70 anställda

 �  Kontor i Ypres (Belgien) och 

Nijkerk (Nederländerna)

Läs mer på 
www.gunnebo.se/entrance
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Med fokus på  
en säkrare  
framtid

”Gunnebo är redan en global aktör, med en bred produktportfölj, lösningar och säkerhetslösningar.  

Jag ser fram emot att stödja våra kunder ännu mer än vi redan gör, i vår gemensamma strävan efter  

att skapa en säkrare och mer effektiv framtid.”
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SVERIGE. Ingen tillverkning sker
längre i det lilla samhället 
Gunnebo, fast där finns fortfaran-
de nio personer som arbetar med 
försäljning. En av dessa personer 
är Claes Gustafsson, som arbetar 
inom området tillträdeskontroll 
för Gunnebo Middle East. Han 
har arbetat för Gunnebo i 16 år.

”Det finns massor av tekniskt 
stöd och upphandlingar för distri-
butörsmarknaden i Mellanöstern, 
Turkiet, och på Malta och Cypern. 
Jag tycker verkligen om mitt jobb 
och min arbetsplats, särskilt som 
vi arbetar inom en stabil marknad”, 
säger han.

Jan Dolk finns också på kontoret 
i Gunnebo. Han har arbetat för 
företaget i 35 år och är nu försälj-
ningschef för tillträdeskontroll  
i Sverige.

”De är ganska speciella produk-
ter. Jag kultiverar för närvarande 
myndigheter och arkitekter för 
framtida samarbete, och jag arbe-
tar med upphandlingar och anbud 
för mer närliggande projekt. Våra 
kunder är stora byggnadsföretag 
som Skanska, och större organisa-
tioner som Volvo”, förklarar han.

Det största projekt Jan har 
deltagit i var leverans och instal-

lation av portar för Stockholms 
tunnelbana. 

De sju andra anställda arbetar 
med vägsäkerhets- och stängsel-
produkter, som en del av produkt-
området områdesskydd för 
Gunnebo Nordic. Chefen här är 
Håkan Berntsson, som har arbetat 
för företaget i imponerande 40 år. 

”Mina kollegor har också arbe-
tat här länge. Även om känslan 
av ett fabrikssamhälle är borta 
sedan länge finns det fortfarande 
mycket yrkesstolthet över stadens 
historia och de många åren i 
tjänst”, säger han. 

Produktutbudet för Hem och 
Villa är ganska begränsat, men 
det har utvecklats. 

”Vi har strävat efter att göra det 
mer konsumentvänligt, så produk-
terna visas fram i järnhandlar- 
butiker och byggvaruhus”, förkla-
rar Håkan.  

Han är stolt över att ha varit en 
del av denna resa.

”Gunnebo har förändrats under 
årens lopp och har varit lyhört för 
kundernas behov. Detta, tillsam-
mans med ett starkt varumärke 
och ett bra nätverk av kontakter i 
hela Europa, har låtit oss växa.”

Resan mot en säkrare framtid började med spik 

Gunnebo är idag en global säkerhetsgrupp med tusentals anställda 

och visionen att bli den ledande globala leverantören av en säkrare 

framtid. Men i början utgjordes företaget av en enda fabrik  

i samhället Gunnebo i östra Sverige, där man tillverkade spik  

och kedjor för sjöfart.

TEXT    Mats Ekendahl

Kort historik
Gunnebo Industrier grundades i 

Gunnebo år 1764 och tillverkade 

ursprungligen spik och kedjor för 

sjöfartsindustrin.

Gunnebo Industrier skildes från 

Gunnebo AB år 2005, och  

 

Gunnebo AB har sedan dess foku-

serat enbart på säkerhet. Efter att 

ha köpt upp mer än 40 säkerhets-

företag har nu gruppen en  

nettoförsäljning på lite över  

600 miljoner euro.

Med fokus på  
en säkrare  
framtid

Intresset för säkerhetsprodukter och lösningar växer 
över hela världen. För att ge dig som kund den bästa 
vägledningen och tillhandahålla de mest effektiva 

lösningarna för din verksamhet har Gunnebo tagit 
sitt strategiska fokus ännu ett steg vidare. 

”Gunnebo är redan en global aktör, med en bred 
produktportfölj, säkerhetslösningar och tjänster. För 
att kunna ge våra viktigaste kundsegment de bästa 
och mest ändamålsenliga lösningarna även i framti-
den, kommer vi att behöva skapa utrymme för ännu 
fler fokusområden”, säger Gunnebos koncernchef och 
verkställande direktör Per Borgvall.

Framöver kommer Gunnebo att fokusera på att 
tillhandahålla en säkrare framtid för banker (både 
privata och centralbanker), detaljhandeln, CIT- 
företag, kollektivtrafik och byggnads- och kontors-
sektorn, med lösningar för tillträdeskontroll, och en 
lång rad olika kunder med lösningar för säker förva-
ring. Dessutom kommer vårt serviceerbjudande att 
vässas och även innefatta konsulttjänster rörande 
säkerhet, grundade i gruppens solida kunskap om 
säkerhetsfrågor och vårt nätverk av beslutsfattande 
grenar över hela världen.

 ”Vi har ett åtagande gentemot alla våra kunder, 
ett åtagande som kommer att stärkas ytterligare i 
framtiden. Vi vill göra verksamheten enkel, pålitlig 
och effektiv och leverera de rätta lösningarna i tid”, 
fortsätter Borgvall. 

Med försäljningsföretag i 30 länder* och en när-
varo på över 100 marknader genom partners och 
distributörer, har Gunnebo styrkan att arbeta lokalt 
men med ett globalt perspektiv. 

”Vi kommer att fortsätta fokusera på den europe-
iska marknaden men samtidigt se till att vi får vår 
andel av den otroliga tillväxt som vi ser nu på vissa 
marknader i Asien, som i Indien, Indonesien och Kina. 
Vi kommer att fortsätta utforska nya marknader och 
möjligheter att etablera nya försäljningsföretag och 
nya partners”, säger Per Borgvall.

Gunnebo har redan den unika styrkan att följa 
kunders rörelser i princip varje land i världen och 
erbjuda samma produkter och samma lösningar. 

”Med vår försäljningsstyrka uppbackad av en global 
organisation hoppas jag att du som kund kommer att 
märka skillnaden och dra fördelar av den. Sist men inte 
minst ser jag verkligen fram emot att kunna stödja dig 
i vår gemensamma strävan efter att skapa en säkrare 
och mer effektiv framtid.”

*  Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Kina, Tjeckiska 

republiken, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland,  

Storbritannien, Ungern, Indien, Indonesien, Italien,  

Luxembourg, Mexiko, Mellanöstern, Nederländerna, 

Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Singapore, 

Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz och USA.

TEXT    Karin Wallström           
FoTo    Wang Jing



Kunder bevakar  
service ärenden i realtid
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Genom att ge 300 tekniker en PDA – en liten handdator – och genom att lansera en extranetsajt kan kunder 

nu bevaka sina serviceproblem i realtid, och har tillgång till en styrpanel och statistik.
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Gunnebo öppnar dörren 
till ett komplett service-
erbjudande, vilket betyder 
spårbarhet, insyn och  
information i realtid.

Kunder bevakar  
service ärenden i realtid

Satsningen på handdatorer och en webbplats 
där kunden har tillträde utgör en del av ett nytt 
serviceerbjudande från Gunnebo France. Pro-

jektet kallas Mobilis och målsättningen är att bättre 
uppfylla kundförväntningar när det gäller kostnader 
och investeringar. När de väljer en produkt eller lösn-
ing vill kunderna ha fortlöpande engagemang och 
kunskap om den totala ägandekostnaden.

Tillgång till en värld av service
”En del av Mobilis-projektet är att erbjuda innovativa 
tjänster som anpassas för att förbättra produktivitet, 
optimera befintliga resurser och stödja och förenkla 
verksamheten. En annan del är att öka medvetenheten 
om riskhantering bland kundens personal”, säger 
Delphine Guerrier, chef för service och fjärröver-
vakning vid Gunnebo France. 

”Gunnebo kan till slut ge oss tillgång till en värld 
av service, vilket betyder spårbarhet, insyn och infor-
mation i realtid. Vi kan välja mellan ”push”, vilket är 
e-postmeddelanden som skickas ut automatiskt, och 
”pull”, vilken är extranettjänsten”, säger en represen-
tant för Banque Populaire Caisse D’Epargne Group 
(BPCE).

En frisk fläkt av innovation mobiliserar
En annan kund, transport- och logistikföretaget Geodis, 
beskriver Mobilis som ”en frisk fläkt av innovation som 
mobiliserar alla serviceteam”.

 Detta nya serviceerbjudande är bara början på ett 
nytt fokus inom Gunnebo Group. Erbjudandet kom-

mer att fortsätta växa och framtida fokus kommer 
att riktas mot fjärrpatrullering och upprättande av 
underhållsavtal, vilket låter kunder som har andra 
lösningar än Gunnebos att välja Gunnebo som sin 
enda servicepartner. Ett interaktivt verktyg för perso-
nalen om hur man tar itu med riskhantering, överfall 
och rån finns också tillgängligt för kunderna.

Målsättningen är att optimera verksamheten
Andra försäljningsbolag inom Gunnebo funderar 
också på att implementera Mobilis, och Gunnebo 
Belgium visar vägen.

”Vi börjar implementera PDA-delen av Mobilis-
projektet i mars 2011 och vi kommer att ge våra  
45 tekniker en handhållen enhet. Ett viktigt hinder vi 
måste komma över är vårt lands flerspråkighet, men 
som tur är kan programvaran anpassas för att han-
tera detta. Vårt mål är att optimera vår verksamhet 
och göra den mer synlig och samtidigt mer proaktiv. 
Detta är mycket viktigt för vår strävan att erbjuda en 
bättre service år våra kunder”, säger Johanna Dekeyzer, 
servicechef vid Gunnebo Belgium. 

tack vare en handdator kan teknikerna nu bevaka serviceproblem i realtid och kunderna har informationen tillgänglig direkt 
via en webbplats.

TEXT    Linda Gårdlöv            
FoTo    Åsa Westlund



JAKARTA. År 2008 fick hotellet en helrenovering 
och Gunnebo har kontrakt på underhåll och ser-
vice vilket innebär jour dygnet runt på hotellets 
brandskyddssystem som har installerats i fyra 
olika områden av hotellet: IT-, mätar-, transfor-
mator- och propprummen. Kontraktet innefattar 
även temporär uppbackning för standardutrust-
ning som befinns felaktig vid underhåll och 
medan denna repareras, och årliga utbildnings-
kurser för operatörerna vilka inkluderar grund-
läggande felsökning i händelse av nödsituation 
eller systemfel.

”Det är pålitligheten av tillgången till reservdelar 
och tekniskt stöd som gör att Mandarin använder 
Indolok om och om igen som sin främsta under-
hållsagent för brandskyddssystemet, särskilt  
FM 200-systemet. Vidare är Indoloks tekniker  
alltid i tid när det gäller att tillhanda-hålla under-
hållstjänsterna enligt planerna, utan att man 
behöver påminna dem, och jag uppskattar verk-
ligen deras engagemang”, säger Mr Buang Sakti, 
underhålls-chef på Mandarin Oriental Hotel.

Under tio år har Mandarin oriental Mandarin Hotel i Jakarta köpt tjänster från Gunnebo 

Indolok, vilket började med installationen av ett brandskyddssystem, brandposter och ett 

sprinklersystem. 

TEXT    Linda Gårdlöv

under 2008 totalrenoverades mandarin oriental hotel i jakarta och gunnebo tillhandahåller nu dygnet-runt-service på hotellets brandskyddssystem.

gunnebos indolok serviceteam arbetar med underhåll 
och dygnet-runt-service av hotellets brandskyddssystem.

Brandskyddssystem underhålls dygnet runt

10 SeRViCe    #1 2011
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NORGE. Mikael Karlsson fokuserar på SafePayTM, 
Gunnebos lösning för sluten kontanthantering.  
Han har arbetat som en Cash Transfer Unit (CTU)-
specialist i Tyskland, Italien och Storbritannien, 
och har även varit engagerad i uppbyggnadsfa-
sen av butiker med SafePay. 

Sedan år 2005 har han haft sin bas i Norge. 
Halva tiden är han en servicetekniker, och den 
andra halvan ger han tekniskt stöd och expertis 
till försäljningsteamet. 

”Kvalitet är allt – det är företagets själva livs-
blod”, säger han.

För att hålla kunderna nöjda är det nödvän-
digt att vara på plats snabbt, och diagnosticera 
problemet. Vare sig det gäller hårdvara eller 
programvara måste problemet lösas snabbt. I 
vissa fall kan man till och med lösa problemet 
på håll, via SafePay Control. 

Om man har problem med hanteringen erbjuds 
kurser för kunderna, och Mikael är ofta ansvarig 
för dessa. 

”Under åren har jag utvecklat ett bra förhållan-
de med Gunnebos kunder, både i Norge och runt 
om i Europa. De har en stor tillit till mitt arbete.”

Anne Marie Indrelid kan bekräfta detta. Hon 
är administrationschef på Contera/Right Price 
Tiles i Norge, där SafePay har installerats.

”Vi är väldigt nöjda med Micke. Han kommer 
alltid när han ska, och han svarar i telefon. Alla 
känner honom och vi betraktar honom som en 
viktig del av vår butikskedja”, förklarar hon.

Conteras verksamhet är beroende av att ha 
kassor som fungerar.

”I vissa butiker har vi bara en SafePay, vilket 
skulle kunna göra oss sårbara, men vi har upp-
täckt att SafePay sällan har något problem. Och 

Över 1 000 SafePayTM-enheter har installerats i Norge. De behöver regelbundet  

underhåll av kompetenta servicetekniker som Mikael Karlsson.

TEXT    Mats Ekendahl           FoTo    Anne Sudgarden

Håller kunder och maskiner på gott humör  

tekniker mikael karlsson och Anne marie indrelid, administrationschef på contera/right price tiles i norge. ett av gunnebos fokusområden är service – att ge kunder mervärde 
genom att erbjuda kompetent projektstyrning, installation, efterservice och uppgraderingar. 

servicetekniker mikael karlsson hjälper till att säkerställa att gunnebo levererar vad vi har lovat våra norska kunder.

när den gör det beror det normalt på att använ-
daren har gjort något fel”, säger Anne Marie. 

Trots detta stöter Mikael emellanåt på en 
missnöjd kund, och vid dessa tillfällen är det 
viktigt att ha en respektfull attityd.

”Kunden har normalt rätt, men inte alltid. 
Du måste lyssna och vara mottaglig för andras 
åsikter. En välkänd sanning är att en missnöjd 
kund kommer att prata om det med många 
andra, medan en nöjd kund ofta kommer att 
hålla det för sig själv.” 

I januari 2011 kommer Mikael Karlsson att 
bli produktchef för SafePay i Norge. 

”Både kunder och kollegor uppskattar Mikael. 
Han gör det mycket lättare för mig att mark-
nadsföra SafePay och har betytt mycket för 
vår försäljning”, säger Arild Clausen, Gunnebo 
Nordic AS.
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FRANKRIKE. ”Pålitliga produkter och ett tight team 
som arbetar bra tillsammans är nycklarna till fram-
gång”, säger Thierry Craplet, som är ansvarig för att 
koordinera Gunnebos projekt för Europakommissionen.

Detta ramverksavtal kommer att sträcka sig över 
fyra år (2008–2012) genom specifika kontrakt som 
är värda upp till 400 miljoner kronor. Förutom säker-
hetslösningar inkluderar projektet även service och 
underhåll. Det täcker förebyggande underhåll enligt 
strikta och fördefinierade regler, och även ett paket 
för brådskande ingrepp.

”Vi erbjuder tekniskt stöd per telefon, och kund-
tjänst som sköts av vårt tekniska stöd-team i Vélizy, 
Frankrike,” säger Thierry Craplet, som också är chef 
för kundtjänst på Gunnebos Business Unit Electronic 
Security.

För tillfället har arbete vid 14 delegationer slutförts, 
och ytterligare tio pågår på olika platser i Europa, 
Afrika, Asien och Amerika.

Projektet kräver en lång rad av olika lösningar och 
produkter, och består av en flerproduktskonfigurering 
som innefattar mer än 200 produktreferenser.

”När man skickar känsliga säkerhetsprodukter över 
hela världen måste man hantera många logistik- och 
tullproblem. Produkter som klareras genom tullen 
påverkas av lokala bestämmelser och den geopolitiska 
miljön, så det är en stor utmaning att kontrollera 
deadlines – ibland kan produkter blockeras av tullen 
i veckor eller månader. Detta kan leda till ändringar 
av leverans och den personalstyrka som har tilldelats 
projektet”, fortsätter Thierry. ”Men allt detta gör vårt 
arbete relevant och spännande. Du måste alltid vara 

redo att ingripa och skicka team till en projektplats”, 
lägger han till.

Projektpersonalen måste också se till att de fokuse-
rar på detaljerna. Något som går utan problem i ett 
land kan utgöra ett enormt problem för ett annat, och 
material som är lätt att få tag på i ett land kan vara 
mycket svårare att hitta i ett annat.

”Man måste vara både strikt och flexibel för att 
kunna hantera ändringar av prioriteringar på ett 
snabbt och effektivt sätt”, säger Thierry.

Detta projekt är ett bevis på Gunnebos betydande 
erfarenhet när det gäller att erbjuda integrerade 
säkerhetssystem, som innefattar flera olika kompe-
tenser, åt internationella organisationer och institu-
tioner. ”Med våra kunskaper om vad internationella 
klienter kräver, och vår förmåga att erbjuda ett brett 
produktutbud och installationstjänster över hela 
världen, vet vi hur man hanterar sådana viktiga 
kunder, vilket gör oss mer flexibla och responsiva”, 
fortsätter Thierry. 

Viktigast av allt är att installationsteamen har den 
erfarenhet som krävs för att anpassa sig till skiftande 
situationer.

”De gör ett enastående arbete och är fullständigt 
tillgängliga. De har visat en extraordinär förmåga att 
anpassa sig till olika förhållanden och miljöer, och även 
till ständigt växlande arbetstider”, avslutar Thierry.

”Vi har massor av anekdoter som understryker 
detta. Jag minns ett påstått tekniskt problem med 
en signal från en övervakningskamera. Vi upptäckte 
senare att det inte var något fel på systemet, utan 
att det var en apa som hoppade på kameran!”

I slutet på 2008 undertecknade Gunnebo ett ramverkskontrakt för att tillhandahålla säkerhets-

tjänster och lösningar åt Europakommissionens delegationer över hela världen. Att hantera ett 

sådant internationellt projekt är ett komplext men spännande och inspirerande jobb.

TEXT    Amel Loukal

Global affär kräver hög expertis
Ramverksavtalet
Detta ramverksavtal handlar om 

att tillhandahålla Europakommis-

sionens delegationer färdiga lös-

ningar för fysisk säkerhet – säker-

hetsdörrar och fönster med en hög 

säkerhetsnivå – elektronisk säker-

het – inbrotts- och brandvarnings-

lösningar, åtkomstskontroll och 

övervakningskameror och tyngre 

utrustning såsom röntgenskannrar. 

Avtalet omfattar även leverans av 

en centraliserad applikation för att 

hantera säkerhetssystemet. 

Projektteamet
Gunnebo har skapat en specifik 

organisation som leds av Business 

Unit Electronic Security, som ska 

driva projektet. Flera regionala 

projektchefer är inblandade och 

hanterar en grupp delegationer 

var. De ser till att installationstea-

men kommunicerar med de tek-

niska stödteamen. Installations-

teamen kommer till största delen 

från Polen och styrs av Gunnebos 

landschef för Östeuropa. Det finns 

även ett spanskt underleveran-

törsteam.   

Projektteamen består av personer 

med flera olika kunskapsområden 

som tillför expertis inom både 

fysisk och elektronisk säkerhet, 

och med specialisterfarenhet av 

att arbeta i komplexa och riskabla 

miljöer. Thierry Craplet är ansvarig 

för den övergripande koordinatio-

nen av projektet.

thierry craplet, ansvarig för att koordinera gunnebos projekt för europakommissionen.



SPANIEN. Raffinaderiet har byggts om och utvidgats 
och är idag den största industriella investering som 
har gjorts i Spanien. Planen är att öka anläggningens 
produktionsprestanda tills den blir högst i landet. 

Den totala investeringen uppgår till över 27 miljoner  
kronor och målsättningen är att skapa en av de mo-
dernaste anläggningarna i världen, för att maximera 
produktionen av rent fordonsbränsle.

 Beslutet att installera explosionssäkra dörrar från 
Gunnebo grundades på den höga nivå av motstånd de 
ger. Repsol hade tidigare köpt in säkerhetsdörrar från 
andra tillverkare som inte var certifierade och därför 
inte uppfyllde internationella standarder för motstånd 
mot en tryckvåg efter en explosion eller en brand.

”Dörrarna måste kunna stå emot en tryckvåg”, för-
klarar Angel Luís Iglesias Moreno, projektingenjör vid 
Repsol, ”och vi ville att detta skulle certifieras i en  
öppen fältstudie utförd av en oberoende organisation.”

För att upprätta korrekta säkerhets- och motstånds-
åtgärder för sina nya dörrar arbetade Repsol till-
sammans med Baker & Risk (USA), ett internationellt 
erkänt företag som specialiserar sig på att förutspå, 
förebygga och minimera faror som uppstår på grund 
av explosioner, bränder och giftiga utsläpp. Efter flera 
möten och produktdemonstrationer var Repsol över-
tygat om att Gunnebos säkerhetsdörrar uppfyllde de 
resistensnivåer de krävde.

Men tryckvågsmotstånd var inte det enda som 
togs i akt. Ett av kraven var att dörrarna skulle ha 
en övre panel som kunde tas bort, för att skapa en 
större öppning så att man kan flytta större utrust-
ning in i den centrala byggnaden. Gunnebo kunde 
uppfylla denna begäran och både tillverkningen av 
produkten och installationen var en succé.

”Länken mellan Gunnebos försäljningsteam och 
det tekniska stödet var mycket viktig”, säger Iglesias 
Moreno. ”Detta hjälpte till att besvara de frågor vi 
hade, snabba på leveranstiderna och i slutändan 
installera den tekniska lösning vi behövde.” 

Under 2011 kommer Repsol att börja bygga om 
flera av sina spanska anläggningar och kommer 
troligtvis att återvända till Gunnebo för leverans av 
nya högresistenta säkerhetsdörrar. 

Inglesias Moreno vill dock understryka att detta är 
en rent förebyggande åtgärd: ”Vi förväntar oss inte att 
dessa dörrar någonsin kommer att behöva användas, 
men om en olycka skulle ske är vi säkra på att de kom-
mer att ge oss det skydd vi behöver”, avslutar han.

För att uppfylla internationella standarder har Spaniens ledande energileverantör, 

Repsol, installerat Gunnebos säkerhetsdörrar för att skydda anställda och utrustning 

i raffinaderiets nya centralbyggnad i Cartagena, Spanien.

TEXT    Mats Ekendahl

Säkerhetsdörrar skyddar anställda

Fakta
Repsol installerade DeflaRitz 50, 

en tryckvågsresistent dörr till-

verkad av förstärkt aluminium. 

Dörren är EN 13123-certifierad, 

vilket är en erkänd europeisk 

standard som testar explosions-

motståndet av dörrar, fönster och 

fönsterluckor.

Läs mer på 
www.gunnebo.se/entrance
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SCHWEIZ. Under senare år har HSBC haft en spek-
takulär tillväxt i Schweiz genom att köpa upp en 
mängd nya kundkontor. Gunnebo har varit en privile-
gierad partner under denna expansion och har tagit 
hand om ett flertal säkerhetsinstallationer och har 
kunnat erbjuda effektiva lösningar genom en service-
inriktad inställning och en stort produktutbud.

Eric Nicollet, avdelningschef för Building & Security 
på HSBC talar varmt om säkerhetsleverantören: 
”Gunnebo Schweiz har varit en pålitlig partner åt oss 
under de senaste fyra åren och har erbjudit proaktiva 
lösningar och effektiva leveranser.”

Gunnebo Switzerlands historia med HSBC gjorde 
att banken åter vände sig till Gunnebo – denna 
gång för stöd för att konvertera insidan av en gammal 
skidstuga, ett ”chalet”, i Gstaad till två bankvalv. Valven 

– varav ett är ett typiskt bankvalv och det andra inne-
håller bankfack för viktiga klienter – har en yta på  
ca 16 kvadratmeter vardera.

Gstaad, känd för sina lyxhotell, märkesbutiker och 
förmögna besökare, är fylld av de traditionella ”chalets” 
som skänker staden mycket av sin karaktär.

”Vi ville erbjuda en exklusiv banktjänst till utvalda 
kunder i Gstaad, men ändå bevara stugans karaktär”, 
förklarar Nicollet. ”Tack vare Gunnebos skickliga 
arbete var det möjligt att göra detta.” 

”Gunnebo Switzerland har alltid gärna tagit på sig 
exklusiva projekt, och HSBC:s chalet i Gstaad var en 
fantastisk möjlighet”, kommenterar Jean-Gabriel Perre-
ten, senior affärschef på Gunnebo Switzerland i Nyon.

HSBC öppnade sitt nya kontor i Gstaad precis 
innan julen 2010.

För att betjäna sina kunder i den exklusiva schweiziska skidorten Gstaad har HSBC 

förvandlat insidan av en klassisk skidstuga till ett modernt bankvalv.

TEXT    Rob Suddaby

Bankvalv installerat i   
traditionell skidstuga 

Om HSBC
 �  HSBC har sitt huvudkontor i 

London och är en av de största 

organisationerna i världen 

inom bankväsendet och finan-

siella tjänster

 �  HSBC:s internationella nätverk 

består av ca. 8 000 kontor i  

87 länder

 � Läs mer: www.hsbc.com

Läs mer på 
www.gunnebo.se/valvrum

trots den besvärliga terrängen lyckades gunnebo installera två bankvalv och samtidigt bevara den befintliga byggnadens integritet, vilket var mycket viktigt för klienten.
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FRANKRIKE. ”Vi gjorde det för att uppfylla våra kun-
ders förväntningar när det gäller att tillhandahålla 
säkra bankfack”, säger Frédéric Havret, marknads-
förings- och distributionschef för privatkunder vid 
Caisse d’Epargne.

Fréderic Havret anser även att erbjudandet är precis 
i linje med den policy som banken upprätthåller – att 
ge en bättre service.

”SafeStore Auto erbjuder många förmåner som 
lockar våra kunder. Det är en verkligen innovativ lös-
ning som har en direkt effekt på bankens image.”

Lösningen säkerställer total säkerhet och fullständig 
konfidentialitet när man hanterar värdesaker, och 
kräver inte att bankpersonal är närvarande.

”Våra kunder har nu tillgång till sina bankfack 
utanför kontorstid. För oss är SafeStore Auto en 
modern lösning som underlättar servicehanteringen, 
vilket gör att personalen får mer tid över”, fortsätter 
Fréderic Havret.

Lösningen är också billigare än ett traditionellt 
bankvalv och kräver mycket mindre utrymme.

Fréderic Havret tycker att SafeStore Auto är en enkel 
och lättanvänd lösning.

”Kunderna är vana vid bankomater och använder 
SafeStore Auto som en bankomat med ökad säkerhet 
och sekretess. Dessutom kan lösningen användas 
av vissa klienter för mycket mer än ett traditionellt 
bankfack – för att ta ut eller sätta in stora summor 
kontanter”, tillägger han.

Nu har bankpersonalen mer tid att fokusera på att 
ge en god service och sälja finansiella produkter.

För att guida sina kunder genom det nya systemet 
har banken lett en kampanj för att öka medvetandet 
om tjänsten, och även utfört praktiska demonstra-
tioner.

”Deras reaktion är också positiv för att detta nya 
koncept uppfyller deras förväntningar på öppettider, 
sekretess, innovation, säkerhet och tillgänglighet”, 
avslutar Fréderic Havret.

Caisse d’Epargne Nord France Europe har installerat SafeStore Auto-lösningen i sitt 

kontor i Roubaix. Detta gör att bankpersonalen har mer tid att fokusera på service 

och på att sälja finasiella produkter.

TEXT    Jocelyne Benisri

Ökad service och integritet  
för bankkunder 

Fakta
Caisse d’Epargne Savings Bank 

Nord France Europe är en del av 

Banques Populaires and Caisses 

d’Epargne Group. Den har 270 

kontor i norra Frankrike där man 

betjänar 2,1 miljoner kunder.

Läs mer på 
www.gunnebo.se/valvrum

safestore Auto är en innovativ lösning för hantering av bankfack som har levererats och installerats på 
flera banker världen över.
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RUMÄNIEN. Tillsammans med 
sin rumänska affärspartner Siel 
har Gunnebo Polen levererat  
26 snabbslussar till Drobeta  
Stadium i Budapest, Rumänien.

Denna nya generation snabb-
slussar godkändes av UEFA-
representanter som inspekterade 
sportanläggningen innan instal-
lationen hade slutförts.

”Valet av de nya snabbslussar 
grundades på produkter av hög 
kvalitet och snabb och effektiv le-
verans”, säger Karol Gorzkiewicz, 
storkundsansvarig vid Business 
Area Entrance Control. 

Snabbslussar av  
hög kvalitet

SVERIGE. Ett modernt samhälle 
kräver en oerhörd – och ständigt 
ökande – volym av transporter. En 
av orsakerna till detta är globali-
sering, där varor produceras och 

säljs på olika kontinenter. 
Sjöfart spelar en mycket 
viktig roll i detta och är i 
tillväxt, främst inom con-
tainertrafik.

Gunnebo vill vara med och på-
verka, och det är därför vi deltar i 
Clean Shipping Project, som har 
utvecklat ett internationellt index 
för miljöklassificering av fartyg. 
Clean Shipping Index har vunnit 
internationellt erkännande, har 
prisbelönats, och har redan eta-
blerat övervakning genom Lloyds 
och DNV. 

”En del av Gunnebos miljöpo-
licy är att ständigt förbättra vår 
miljöhantering och minimera vår 
miljöpåverkan. Clean Shipping 
Project är ett sätt för oss att vara 
aktivt engagerade, och det är 
även att måste om vi ska uppfylla 
våra kunders krav på en hållbar 

verksamhet”, säger Andreas 
Wramsmyr, gruppchef för logistik 
vid Gunnebo AB. 

Indexet utvecklades i Sverige 
och innefattar marknadsaktörer 
som transportköpare och spedi-
törer. Det är allmänt erkänt att 
vad man än mäter och övervakar 
ska också anpassas.

Gunnebo kommer att fortsätta 
driva utvecklingen genom att 
upprätta alltmer strikta miljökrav, 
tillsammans med de andra företa-
gen i Clean Shipping Project.

”Vi kan se en tredubbel fördel 
med detta. För det första kan vi 
välja rederier med en god miljö-
hållning och visa våra kunder 

detta. För det andra kan vi välja 
aktivt engagerade rederier fram-
för de som inte tar miljöhotet på 
allvar. Och sist men inte minst 
har vi de faktiska fördelarna för 
miljön”, säger Helgi Ingolfsson, 
chef för DB Schenker’s Air & 
Ocean Division.

Clean Shipping Project utgörs 
av 24 större svenska importörer 
och exportörer, och europeiskt in-
tresse för indexet är på uppgång. 
Gunnebo har varit en medlem 
sedan 2008.

Tuffare miljökrav för transport driver utvecklingen
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POLEN. Presidentpalatset i  
Warzawa beställde två vägspärrar 
med hög säkerhet. 

”Vi är glada över att en sådan 
viktig institution som President-
palatset har beslutat att välja 
Gunnebo-produkter”, säger Bar-
tosz Kędzia, storkundsansvarig för 
Business Area Entrance Control.

En av grunderna till beslutet var 
produktens DOS K12-certifikat 
– en bekräftelse på säkerhet av 
högsta nivå.

Vägspärrarna kommer att 
levereras under våren 2011. 

Presidentpalats säkrar med vägspärrar

sunova credit unions kontor i oakbank har installerat den första av tre safestore 
Auto maxi-maskiner.

KANADA. Sunova Credit Union 
har installerat den första Gunnebo 
SafeStore Auto Maxi-enheten på 
den amerikanska kontinenten.

Sunova Credit Unions kontor 
i Oakbank, i Manitoba, Kanada, 
är det kontor som har mottagit 
den första av tre SafeStore Auto 
Maxi-maskiner.

Installationen påbörjades i 
mitten av oktober 2010.

SafeStore Auto-konceptet för 
automatiserade bankfack utgör 
nu en del av Sunovas planer för 
alla framtida kontor, tillsammans 

med miljövänlig byggnation, 
”cash pods”, ”drive-through”-kassor 
och andra innovativa lösningar.

Edward Bergen, president och 
VD för Sunova, säger: ”Det som 
gör Sunova unikt är vår strävan 
av att vara först inom teknik och 
innovation, medan vi fortsätter 
att ge våra kunder en enastående 
service. Detta är bara ytterligare 
ett exempel på hur Sunova kom-
mer att skilja sig från andra finan-
siella institutioner i Manitoba och 
Kanada.”

Amerikansk bank satsar på  
automatiserade bankfack

ITALIEN. Leroy Merlin, en av 
Europas ledande kedjor av bygg-
varuhus, kommer att utrusta 
alla sina italienska varuhus med 
Gunnebos slutna system för kon-
tanthantering  – SafePay™.

När projektet avslutas år 2013 
kommer otroliga 520 SafePay-
enheter att ha installerats i 52 
varuhus. Gunnebo Italy utför 
implementationen och kommer 
inte bara att leverera SafePay-
betalningsstationerna, men även 
kontorsenheter för kontantö-
verföringar, programvara för att 
hantera hela kontanthanterings-
cykeln, och utbilda personalen.

”Införandet av ett slutet sys-
tem för kontanthantering i Leroy 
Merlin-varuhusen följer företa-
gets strategi att fokusera sina 
affärsbiträden på att utveckla ett 
exklusivt förhållande med kun-
derna”, säger Vincent Gentil, VD 
för Leroy Merlin Italia. 

SafePay minskar stressen av 
att hantera kontanter och Leroy 
Merlin tror att den extra tid detta 
ger personalen kommer att ge 
verkligt mervärde.

”Kunder sköter hela betalnings-
processen själva. Detta ger vår 

personal mer tid att fokusera på 
kundtjänst, förbättra kundernas 
upplevelse, och implementera 
förbättringar av servicen”, förkla-
rar Gentil. 

Leroy Merlin använde SafePay 
i sitt varuhus i Rozzano, utanför 
Milano, under två år, och såg en 
betydlig förbättring av kundrela-
tionerna. 

”SafePay bidrar till att omdefi-
niera framtidens butiker och som 
en del av Leroy Merlins målsätt-
ningar kommer det att hjälpa oss 
att bättre uppfylla våra kunders 
förväntningar”, sammanfattar 
Gentil.

Med hjälp av sluten kontanthantering 
förbättras kundtjänsten

Avtalet med leroy merlin undertecknades i italien, av gunnebo italy och vincent 
gentil, vd för leroy merlin italia.

Om Leroy Merlin
 �  Leroy Merlin en fransk 

varuhuskedja som säljer 

gör-det-själv- och träd-

gårdsprodukter.

 �  Företaget har för närva-

rande 274 varuhus, främst 

i Sydeuropa men även i 

Turkiet, Ryssland, Kina och 

Brasilien.

 �  Deras byggvaruhus har  

ytor på mellan 6 000 och  

19 000 kvadratmeter.



18 WoRld Wide   #1 2011

SVERIGE. Under de senaste åren 
har Gunnebo uppnått topprank-
ningar inom miljöindexet Carbon 
Disclosure Project, och 2010 var 
inget undantag.

Gunnebo integrerar miljö-
aspekten på många olika 

nivåer, från forskning och 
utveckling till upphand-
ling, produktion, logistik, 
service och affärsresor. 
Det är mycket viktigt 
för oss att mäta vår 
miljöpåverkan, och 
ett av sätten på vilka 
vi kan rapportera våra 
framsteg är att delta 

i Carbon Disclosure 
Project* varje år.
När 2010 års rapport pu-

blicerades gjorde Gunnebo bra 
ifrån sig i kategorin ”Emissions 
& Reduction Target”, och kom 
på femte plats av de 24 nordiska 
företag som deltog i sektionen 
”Industrials”.  

”Tidigare har Gunnebo rankats 
ännu högre, vilket betyder att 
konkurrensen har ökat, vilket 
givetvis är en mycket positiv 
utveckling. Vi ska vara stolta över 
våra prestationer men inte vila på 
lagrarna. Många konkurrenter går 
också framåt i snabb takt”, säger 
Rolf Kjällgren.

Gunnebo har ett gemensamt 
system för miljöhantering som 
innefattar policys, målsättningar 
och viktiga riktlinjer för gruppens 
miljöarbete. Specifika förbätt-
ringsmål har upprättats: minska 
CO2-utsläpp från produktion 
med 15 % 2009–2012, minska 
användandet av elektricitet för 
produktion med 10 % 2009–2012, 
och öka materialåtervinning vid 
produktionsanläggningar med  
20 % 2009–2012. 

Under 2010 implementerade 
gruppen konceptet EcoDesign, 
som handlar om att visa hänsyn 
för miljön genom en produkts hela 

livscykel. Man beaktar miljö-aspek-
terna redan vid design-stadiet.

”Vi måste överväga miljöfrå-
gorna redan när vi börjar titta på 
nya designer, eftersom det är i 
denna fas vi kan ha störst påver-
kan från ett livscykelsperspektiv” 
avslutar Rolf Kjällgren.

*Carbon Disclosure Project (CDP) 
En global ideell organisation som spå-
rar och publicerar ett företags presta-
tioner och insyn när det gäller arbetet 
med att minska klimatförändringar 
och deras effekt på miljön (minsk-
ning av koldioxid). Större investerare 
använder denna information för att 
utvärdera olika företags miljöarbete. 
Gunnebo har deltagit i programmet 
i flera år och har rapporterat sina 
prestationer till CDP.

KINA. Marknaden för investering-
ar i infrastruktur i Kina har växt ex-
plosionsartat. Idag har elva städer 
tunnelbanesystem och ytterligare 
tio planerar att bygga tunnelbanor 
inom en snar framtid. 

Under 2010 säkrade Gunnebo 
Security Group beställningar av 
system för tillträdeskontroll för 
förlängningen av Beijings tunnel-
banesystem samt för nya linjer i 
Tianjin (Line 3), Shenyang, Hangz-
hou och Suzhou. Det totala värdet 
av dessa beställningar uppgår till 
44 miljoner kronor. 

Gunnebo kommer att tillhanda-
hålla snabbslussar för tunnelba-
nor, som har utformats specifikt 
för höga volymer och säkert bruk 
på tunnelbanestationer. Totalt 
kommer över 2 000 ingångs- och 
utgångsslussar att installeras. 

”Jag är glad att se att Gunnebo är 
en av de ledande leverantörerna 
av tillträdeslösningar för den 
kinesiska kollektivtransports-
sektorn. Om vi ser framåt kan vi 
förutspå fantastiska tillväxtmöj-
ligheter för denna verksamhet”, 
säger Mats Johansson, landschef 
Gunnebo China. 

Slussarna som Gunnebo 
levererar till den kinesiska tunnel-
banemarknaden är kända för att 
kunna hantera en hög genom-
strömning med bevisad tillförlit-
lighet och hållbarhet. Slussarna 
designades ursprungligen för 
bruk i tunnelbanesystemet KCRC 
i Hongkong, vilket satte en regio-
nal standard, med senare instal-
lationer i Beijing, Shanghai och 
många andra tunnelbanesystem 
över hela Kina. 

Satsning på miljöfrågor ger resultat

Tunnelbanesystem växer 
snabbt i Kina  



FRANKRIKE. Chubbsafes-serien 
kommer nu att finnas tillgängliga 
i mindre butiker i Frankrike, tack 
vare ett nyligen undertecknat 
kontrakt med Proxeo, en välkänd 
fransk detaljhandelskedja för 
säkerhetsprodukter med 110 
franchisetagare.

Chubbsafes erbjuder lösningar 
för förvaring av kontanter och vär-
desaker, och skydd för informa-
tion och dokument. Produktport-
folion inkluderar ett fullständigt 
utbud av certifierade kassaskåp, 
valv och dörrar.

Produkterna och lösningarna an-
vänds av kunder över hela världen, 
från mindre kommersiella företag  
till de största finansinstitutionerna. 
Chubbsafes har utgjort en del av 
Gunnebo Group sedan 2000.

Atral System är ett systerföretag 
till Hager Security SAS – en le-
dande tillverkare av inbrottslarm 
(Daitem) och distributör av trygg-
hets- och automatiserade grindar 
för privata bostäder. Atral äger 
varumärket Proxeo, vilket är det 
namn som används för ett obero-
ende nätverk av säkerhetsföretag 
i franchiseformat.

Det finns över 110 Proxeo-
butiker som är under en ständig 
utveckling och därför represen-
terar en perfekt grund för expan-
sionen av Chubbsafes varumärke 
i Frankrike.

”Våra målkunder är höginkomst-
tagare, och vi ville matcha vår 
produktimage med en annan le-
verantör med samma DNA: djupa 
rötter, respekt för varumärket, och 

så vidare. Vi hittade det i Chubbsa-
fes produkter”, säger Xavier Franck, 
chef för Proxeos nätverk.

”Utmaningen nu är att bygga 
upp relationen, arbeta hårt 
tillsammans, och lära oss att 
erbjuda effektiv service och effek-
tiva leveranser till våra affärspart-
ners”, säger Xavier Franck.

Chubbsafes produkter distribu-
eras för närvarande till de många 
butikerna och finns nu tillgängliga 
för slutkunder.

”Detta nya samarbete är en del 
av Gunnebos strategi att stärka 
sina berömda varumärken, vilka 
innefattar Chubbsafes”, avslutar 
Xavier Gaultier och Olivier Jean, 
som har ansvar för teamet för 
icke-direkt försäljning.

Ny strategi stärker varumärke inom säker förvaring

SYDKOREA. Gunnebo och ATG 
Entrance Corporation i Sydkorea 
har samarbetat framgångsrikt i 
sexton år och detta kommer att 
fortsätta i framtiden.  

Gunnebo Singapore förnyade 
sitt distributörsavtal med ATG i 
oktober 2010. Kontraktet innefat-
tar marknadsföring, distribution, 
försäljning och tekniska tjänster 
relaterade till Gunnebos Entrance 
Control-lösningar.

ATG:s framgångar byggs på att 
arbeta med partners för att skapa 
pålitliga nätverk för systeminte-
grering, system för tillträdeskon-

troll, intelligenta konstruktions-
system och säkerhetssystem som 
är länkade till stora globala multi-
nationella företag, som i Sydkorea 
kallas ”chaebol”.

ATG har säkrat många prestige-
fyllda projekt i Sydkorea och har 
utfört installationer på nära 350 
platser. Framstående slutkunder 
inkluderar Samsung, LG, Hyundai 
och SK Telecom.  

Ett av de senaste projekten är 
Airport Express Line (AREX) som 
förbinder flygplatserna Incheon 
och Gimpo med Seoul City Sta-
tion. Den har totalt 130 passager 

med Gunnebos snabbsluss med 
höga paneler, SpeedStile FP. 

”AREX-projektet ville ursprung-
ligen använda panelslussar som 
tillverkats i Sydkorea. Men vi 
lyckades framhäva SpeedStile FP 
genom att framhäva dess funk-
tion mot illegal passage, dess 
höga kvalitet och dess pålitlig-
het”, rapporterar Ryan Kim, VD 
för ATG.

Detta var genombrottet för 
denna typ av tunnelbanesluss i 
Sydkorea, vars marknad traditio-
nellt har dominerats av vändkors 
och panelslussar.

Lyckat samarbete skapar affärer i Sydkorea

Atg och gunnebo har arbetat tillsammans för att leverera lösningar för entrékontroll till några av sydkoreas största konglome-
rat. bland dem finns hyundai.
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I framtiden kommer vårt serviceerbjudande 
att vässas ytterligare och även innefatta 
konsulttjänster inom säkerhet och här 
kommer koncernens långa erfarenhet och 
stora kunskapsbank i olika nätverk världen 
över väl till pass.

”Proffesionella nätverk är en mycket viktig 
del av framtiden för alla sektorer inom säker-
hetsbranschen. Därför kommer vår portfölj 
av professionella serviceerbjudanden att 
bli mycket viktig då Gunnebo samlar all 
kunskap gällande serviceprodukter, system 

ocn erbjudande under ett paraply; Business 
Area Services”, säger Gunnebos koncernchef 
och verkställande direktör Per Borgvall.

Läs mer om Gunnebos omfattande 
serviceerbjudande på sidorna 8–11.

Med mångårig erfarenhet av att leverera säkerhetslösningar vet Gunnebo hur man skapar värde för varje kund. Service är 

en integrerad del i verksamheten under alla faser i kundrelationen – från första mötet till leverans och installation. Därefter 

erbjuds kontinuerlig service och support – Gunnebo agerar säkerhetspartner och lyssnar till alla säkerhetsbehov och till att 

hitta rätt lösningar.

TEXT    Linda Gårdlöv          

Nätverk viktig del av serviceerbjudandet


