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Hos oss finner  

du allt! Känner du David?
En av världens bästa montörer

Såhär tycker våra kunder om 
oss!
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Vi vill inte bara leverera en 
produkt - vi vill leverera en total lösning!

att gå ifrån att bara vara en leverantör av en nätvägg till att leverera marknadens bästa 
förrådslösningar gjorde vi för längesedan. vårt löfte är och förblir service, snabbhet och 
kvalité! Nu tar vi nästa steg på allvar att säkerställa att vi hela tiden tillgodoser marknaden 
och våra kunders gemensamma mål: en övernöjd slutkund!

Bästa lösningen för förvaring av cyklar
vintern har tagit ett stadigt grepp om hela Norden men 
snart kommer sakteligen våren och värmen kommer ännu 
en gång över vårt avlånga land. 
då skall våra vintersaker återigen förvaras och cyklar m.m 
återigen plockas fram. vi har därför inför 2015 valt att 
presentera marknadens bästa lösningar för förvaring av 
cyklar. läs mer om hela vårt nya sortiment kring dessa på 
sidan 4-5.

Montörer med otrolig kompetens
det som alltid skiljt oss ifrån övriga är framförallt våra 
montörer, som sliter och gör sitt yttersta för att alltid 
jobba tillsammans med våra kunder och skapa de bästa 
lösningarna vid montage. 
vi är stolta över dem och deras otroliga kompetens kring 
hur man bäst bygger och monterar förrråd, lär känna en av 
våra killar lite närmre i detta numret på sid 6.

Axelent älskar all feedback
vi lever på att ständigt få feedback i samtal med våra 
kunder, så därför vill jag också passa på att bjuda in just 
dig hem till oss i hillerstorp. då får du på nära håll se vår 
produktion och vårt lager samt diskutera och ge inspel på 
framtidens förrådslösningar. 
har du tajt om tid, tveka inte att kontakta oss så kommer vi 
istället ut till dig och din verksamhet! 
vill du så länge bara läsa om vad våra kunder tycker så 
finner du detta på sidan 7.

 

vi ser fram emot att tillsammans skapa de bästa 
lösningarna för just ditt förråd, tillbehör och montage!

tack för förtroendet & njut av våren!

Jonas gallneby
Försäljningsansvarig 
Axelent Bygg
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F FK FK+ FP

Förrådsmodell F
Förrådsväggar för normala 
förhållanden.

Förrådsmodell FK
När höga krav ställs på säkerhet 
och stabilitet.

Förrådsmodell FK+
Extra stark. Testad och godkänd 
enligt SFF:s norm för inbrotts-
skyddande förrådsinredning.

Förrådsmodell FP
När det ställs höga krav på 
säkerhet och stabilitet utan insyn.

Snabbguide till rätt
förrådsmodell

Att tänka på innan 
du väljer förråd

Hur ser ditt förrådsutrymme ut? Många vinklar, 
höjdvariationer, ventilationstrummor, fönster eller 
andra detaljer som man måste ta hänsyn till?

Takhöjd. Behöver du extra överssektioner för 
att uppfylla gällande normer för inbrottsskydd, 
15-20 cm till tak?

Vad ska förvaras i förråden? Vilket krav på 
insyn?

Behöver du komplettera med olika förrådssystem 
eller räcker det med ett?

Vad kräver ditt försäkringsbolag när det gäller 
förrådsutrymmen?

Vem ska sköta montaget?

Vem ansvarar för att återställa förrådsväggarna 
vid händelse av inbrott? Hur snabbt?

Testad och 
godkänd enligt 

SFFDags att välja

Våra fyra modellsystem 
täcker alla behov
Vilken typ av förrådssystem du ska välja beror på vilka krav du har vad gäller 
säkerhet och insyn. Vi erbjuder fyra olika system: F, FK, FK+ och FP. 
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Observationsspeglar11

EUCRYL industrispegel

DIAMOND industrispegel

l För användning inomhus och i 
skyddade områden utomhus

l Spegelyta av akrylglas
l God optisk kvalitet
l Gul ram, svarta varningsränder

(BGV A8/DIN 4844)
l Rektangulärt eller runt utförande

EUCRYL industrispegel av slagtåligt
akrylglas. Idealisk för produktions- 
och lagerlokaler, övervakning av 
tillverkningsprocesser, person- och
trucktrafik.

Spegeln monteras på rör med 60 eller
76 mm diameter.

För uppsättning på väggar med 
väggarm (tillbehör).

DIAMOND industrispegel av Sekurit
säkerhetsglas är mycket robust och
lämpar sig särskilt bra för 
utomhusbruk.

Användningsändamål: Trafikreglering
och säkerhet inom företaget. 
Övervakning av riskområden och 
kontroll av produktionsprocesser.

Monteras med hjälp av ett 76 mm rörs-
vep (ingår) på en rörstolpe (76 mm)
eller med väggarm för fatsättning på
lodräta ytor (väggar m.m.).

l Utomhus och inomhus
l Hög optisk kvalitet
l Distorsionsfri, likformigt välvd
l Robust konstruktion
l Beständig mot aggressiv 

miljöpåverkan
l 5 års garanti
l Röd/vit reflex

Utförande Bildstorlek 
(mm)

Avstånd 
(m) Referens kr / st

EUCRYL G 1 400 x 600 5 253.15.681 1.589,00

EUCRYL G 2 600 x 800 10 253.16.706 2.399,00

EUCRYL G 3 800 x 1.000 15 253.18.463 3.587,00

EUCRYL G 600 600 Ø 4 253.17.516 1.449,00

EUCRYL G 800 800 Ø 8 253.14.690 1.815,00

Utförande Spegelstorlek 
(mm)

Avstånd 
(m) Referens kr / st

DIAMOND  C 1 400 x 600 5 241.11.666 1.859,00

DIAMOND  C 2 600 x 800 10 241.11.928 2.334,00

DIAMOND  C 3 800 x 1.000 15 241.12.463 3.004,00

Tillbehör Dimension 
(mm) Referens kr / st

Rörstolpe Ø 76 mm, 
varmförzinkad

3.000 310.13.098 535,00

3.500 310.11.268 622,00

Väggarm 400 h x 500 b 245.10.893 579,00

Väggarm

Tillbehör Dimension 
(mm) Referens kr / st

Rörstolpe Ø 76 mm, 
varmförzinkad

3.000 310.13.098 535,00

3.500 310.11.268 622,00

Väggarm 190 x 270 x 76 253.19.463 505,00
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Cykelställ, väggcykelställ 2

l För alla cyklar med högst 50 mm
däckbredd

l Inställbart för 4 eller 5 cyklar
l Färdigmonterat, klart att använda

MORION cykelställ, kompakt

MORION väggcykelställ

MORION cykelställ för 2 - 6 cyklar

Stabilt cykelställ av varmfözinkat stål
med bågformigt hjulfäste för 
enkel- och dubbelsidig placering av 
cyklarna.

Höjd 415 mm, djup 390 mm.

Cykelställ av varmförzinkat stål.

I två olika storlekar.

Vridbar cykelbygel för väggmontering.

Höjd 335 mm, djup 285 mm.

Antal cyklar Bredd (mm) Artikel kr / st

2 700 169.13.535 562,00

3 1.050 169.18.628 709,00

4 1.400 169.15.104 875,00

5 1.750 169.14.981 1.017,00

6 2.100 169.15.566 1.179,00

Antal cyklar Bredd (mm) Artikel kr / st

2 700 169.19.379 590,00

3 1.050 169.17.164 747,00

4 1.400 169.14.842 810,00

5 1.750 169.13.432 1.102,00

6 2.100 169.13.416 1.244,00

Antal cyklar Bredd (mm) Artikel kr / st

1 90 169.17.113 215,00

Antal cyklar Dimension (mm)
H x D x B Artikel kr / st

4 255 x 385 x 1.210 169.15.334 535,00

5 250 x 330 x 1.320 169.19.382 612,00

l Med väggplatta för fastskruvning
l Kan vridas upp till 180°
l För alla cyklar med högst 50 mm

däckbredd
l Enkel inställning, färdigmonterat

Stabilt cykelställ av varmfözinkat stål
med rakt hjulfäste för enkelsidig 
placering av cyklarna.

Höjd 415 mm, djup 550 mm.

l För alla cyklar med högst 55 mm
däckbredd

l Inställbart för 2 till 6 cyklar
l Utrymmesbesparande: Höga och

låga byglar

l För alla cyklar med högst 55 mm
däckbredd

l Inställbart för 2 till 6 cyklar
l Utrymmesbesparande: Höga och

låga byglar
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Körbanetröskel av återvunnen plast. 
För hållande av vissa hastigheter.
För utfarter, lastplatser, vågar, 
överfarter etc.
Mycket iögonenfallande tack vare den
gulsvarta färgsättningen.
Ändelement på sidorna skyddar 
cyklister och fotgängare.

l Tvingar fram ett anpassat körsätt
l Enkel montering (skruvar)
l Mycket prisvärd, ytterst effektiv
l 5-RE och 20-RE med reflexbrickor
l Tre höjder för tre olika hastigheter

TOPSTOP körbanetröskel av återvunnet material

Normalelement

Ändelement

L

B

B (500 mm)

Utförande Färg Dimension (mm)
L x B x H Referens kr / st

TOPSTOP 5-RE Rekommenderad passagehastighet < 5 km/h

Normalelement                            
svart

500 x 500 x 70
281.14.155

gul 281.18.436

Ändelement gul 500 x 250 x 70
281.18.224
281.15.317

TOPSTOP 20-RE  Rekommenderad passagehastighet < 20 km/h

Normalelement
svart

400 x 500 x 50
281.16.415

gul 281.18.692

Ändelement gul 400 x 250 x 50
281.19.480
281.15.466

TOPSTOP 30-RE  Rekommenderad passagehastighet < 30 km/h

Normalelement
svart

500 x 500 x 30
281.15.289

gul 281.16.941

Ändelement gul 500 x 250 x 30 281.17.266

Vägbaneförankring (till varje normalelement
behövs 4 st och till varje ändelement 2 st) 100.17.393

SafetyRider® körbanetröskel av gummi 

L (900 mm)
B (450 mm)

B (500 mm)

Ändelement

Normalelement

Högklassig, extremt stark körbane-
tröskel av specialgummiblandning.

Lämplig för mycket tuff och långvarig
användning.

Väl synliga element med svart färg och
gult reflexmaterial.

Den "utsträckta" överkörningslängden
900 mm ger en mycket bekväm 
passage. 

50 mm Höjd = 25 – 30 km/h
75 mm Höjd = 15 – 20 km/h

l Tvingar fram ett anpassat körsätt
l Enkel montering (skruvar)
l Hög bärförmåga
l Formstabil
l 2 höjder för olika hastigheter 

Utförande Färg Dimension 
(mm) L x B x H Referens kr / st

Standard-
element

svart/
gul

900 x 500 x 50 284.20.824

900 x 500 x 75 284.26.552

Ändelement med
tappar

svart

900 x 450 x 50 284.26.082

900 x 450 x 75 284.28.854

Ändelement med
spår

900 x 450 x 50 284.25.564

900 x 450 x 75 284.22.604
Vägbaneförankring (till varje 
normalelement behövs 6 st och
till varje ändelement 4 st)

10/100 284.29.778

Skyltar med tillbehör

MORION påkörningsskyddspollare

Extremt stark skyddspollare av stål.
Skyddar hushörn, lastramper, pelare,
portar m.m. Varmförzinkat stål,
svar/gul beläggning. Utförande XXL
(273 mm) kan också fyllas med 
betong.

l Stor godstjocklek: 3,6 - 5,0 mm
l För fastskruvning eller ingjutning
l Utomhus och inomhus
l 4 diametrar: 90, 159, 194 och 

273 mm

Utförande (mm)
Ø x t x H Referens kr / st

S
för fastskruvning 90/3,6/1.200 199.19.943

för ingjutning 90/3,6/1.600 199.17.454

L
för fastskruvning 159/4,5/1.200 199.16.549

för ingjutning 159/4,5/1.600 199.15.852

XL
för fastskruvning 194/4,5/1.200 199.15.151

för ingjutning 194/4,5/1.600 199.19.836

XXL
för fastskruvning 273/5,0/1.200 199.19.146

för ingjutning 273/5,0/1.600 199.13.769

Universalexpander med skruv S+L, 14/110  100.18.268

Genomsticksexpander med skruv XL+XXL, 16/140 100.14.550

Tillbehör

Axelent har 
flera tusentals 

tillbehör. Hör av 
er till oss!
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Snabb intervju med Jonas Gallneby, Försäljningsansvarig:
Tre snabba frågor om varför jag ska köpa mitt cykelställ av just dig/er?

Ge mig tre anledningar till varför jag ska köpa mina cykelställ av Axelent?

"Axelents cykelställ handlar inte om stället i sig, det handlar om att ständigt göra produkter som marknaden efterfrågar 

tillsammans med världens bästa service och kvalité! 

Vi har alla typer av enkelställ, dubbelställ, vägghängda m.m, alltså med andra ord de flesta typer av vad marknaden efterfrågar. 

Har vi inte det du söker, så löser vi det. Vi tillverkar för dig, du är den viktigaste inputen för att ständigt utmana vårt sortiment!"

Vad kan du erbjuda mig inom cykelställ som inget annat företag kan?

"Framförallt en unik komplett lösning i samband med våra förrådsväggar, vi monterar och erbjuder en komplett helhetslösning. 

Det är vi ensamma om i branschen!

Vi har också marknadens mest innovativa & kreativa lösningar kring det senaste inom cykelställsmarknaden."

Varför ska jag välja Axelent som leverantör av mina cykelställ?

"Du ska välja Axelent på samma premisser som du väljer våra förrådväggar, service, snabbhet, flexibilitet och människan! 

Den bästa kvalitén till bästa pris. Produkten i kombination med snabba leveranser, innovativa/kreativa lösningar och världens 

bästa service ifrån hela företaget, från konstruktion-support-sälj-lager-montage. Därför väljer du att handla av oss på Axelent. 

Vi vill alltid vara närmast kunden och vi finns tillgängliga 24/7, våra produkter och vi själva är i en ständig utveckling och på 

en resa tillsammans med våra kunder. Tillsammans skapar vi världens bästa lösningar mot en gemensam nöjd slutkund och 

slutförbukare."
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David Axelsson, Team Bygg

Bakgrund
3-årig gymnasieutbildning med svetsinriktning. vidare-
utbildning ytterligare ett år till internationell licenssvetsare. 
Jobbade på tutaryds mekaniska verkstad i ca 3 år som 
svetsansvarig. bytte sedan till axelent där jag nu jobbat i 
snart 7 år.

Vad uppskattar du mest med ditt nuvarande 
jobb? 

”det som är bäst med mitt jobb är att man får se många 
nya platser samt att få träffa massor av olika individer och 
friheten under eget ansvar.”

Vad uppskattar du mest hos Axelent? 
”att företaget är mån om de anställda och kommunikationen 
är bra mellan de olika avdelningarna. man känner sig som 
en i gänget, spelar ingen roll om du är försäljningschef eller 
jobbar på golvet.”

Varför ska man välja att köpa förrådsväggar 
med montage?
”förrådsväggarna är ljusa och pryder ett nybyggt utrymme 
likväl som ett renoverat och med en av oss montörer som 
monterat det så kommer kvalitén och servicen vara oslag-
bar, samt att man skulle kunna få chansen att träffa mej ute 
på fältet.”

David Axelsson
montör team bygg
0370-37 34 50
david.axelsson@axelent.se

"arbetsdagen startar 05.00 med frukost sen bär det iväg mot bygget runt 06.00.
Plockar ur bilen på diverse verktyg som behövs, sen är det oftast ner i en källaren och jobba 
på fram till lunch. Ner och jobba igen tills klockan är 19.00-21.00 beroende på hur länge 
man får stanna kvar. får man inte stanna kvar så blir det ingen lunch alls." 
- david axelsson, "en helt vanlig dag i en montörs liv".

Tio egna montörer 
med Norden som arbetsfält
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Personalen på Axelent är flexibla och lösningsorienterade 

Axelent har en mycket engagerad 
kundservice och säljare som går att
mätas i  världsklass

De är mycket leveranssäkra

Nära relation med sina kunder då 

de är måna om att de får rätt 

service.

Alltid snabb offert tillbaka.

Ett företag som 
kan sin sak 

Garanterat snabb åtgärd vid
 skada eller inbrott. » axelent.se

Engagerade i sina 

projekt och mycket 

hjälpsamma

Lyhörd och ärlig personal
som leder till en nära 
relation

det är just tack vare er feedback som vi som företag kan utvecklas 
-både produktmässigt och affärsmässigt!

Deras produkter 

är har en br
a 

kvalité
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JoNAS GAllNEBy
försäljningsansvarig
0370-37 32 53
jonas.gallneby@axelent.se

MArcuS clAESSoN
innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
marcus.claesson@axelent.se

EMil löfGrEN
innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
emil.lofgren@axelent.se

DiNA KoNTAKTpErSoNEr på AxElENT ByGG

MAliN SJöliN
Kundsupport
0370-37 37 36
malin.sjolin@axelent.se

Domicil byggs 
om till attraktiva 
ungdomslägenheter
I hjärtat av Århus ligger kontorsbyggnaden ”Karolinegården”, 
som tidigare användes av Mejeriföreningen Danmark (Arla 
Foods), men är nu omgjord till 114 attraktiva lägenheter. De 
boende har också fått tillgång till en stor och rymlig källare 
med egna förrådsrum, cykelparkeringar och parkeringsplatser 
till cirka 100 bilar.

det är boax ejendomme och domis ejendomme, som genom ett 
nytt gemensamt bolag Karolinegården a/s, byggt om de 6.000 
kvadratmeterna till lägenheter på mellan 50-115 kvadratmeter, 
fördelat på fem etage. axelent har i sammarbete med hans 
schourup a/s och fast entreprise a/s levererat förrådsväggar till 
de boendes källarutrymme.
det är således en betydelsefull byggnad, beläget mellan 
rådhuset och århus musikhus, som utgör vår nyaste referens av 
förrådsväggar i danmark.

Nick Rasmussen, Hans Schourup A/S
"Projektet blev verklighet och har gått helt i linje med planering och 
utsatt budget. lösningen av de 114 förrådsrum omfattar leverering 
och montage av totalt 380 meter förrådsväggar.
i skrivande stund återstår det endast 6 rum att monteras och detta 
kommer att göras i februari."

http://www.hans-schourup.dk/
http://karolinegaarden.dk


