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På Axelent Bygg utgår vi alltid ifrån det du behöver och vill ha. Det innebär  
att ju tidigare du kopplar in oss, desto mer tid vinner du till annat.   

SNABBHETEN ÄR VÅRT SIGNUM  
Vi har arbetat hårt och målmedvetet för att 
säkerställa snabbheten som en del av Axelent 
Bygg. Vi erbjuder därför en hel del viktiga 
ingredienser i byggprocessen. När du väljer 
att arbeta med oss får du t.ex. en ansvarig 
projektledare för ditt projekt, snabb offert och 
ritning, snabba leveranstider (alla produkter 
finns på lager), våra egna montörer med 
specialkunskap för dig som inte vill montera  
själv och Axelent Assistance – vi garanterar 
snabb åtgärd vid skada eller inbrott. 

KOPPLA IN OSS FÖR SNABBARE PROCESS  
Vi känner till att byggprocessen ibland kan 
passera många skrivbord innan den når vårt 
team. Ju tidigare du kopplar in oss, desto 
mer tid kan du få över till annat. Vi kan bli din 
förlängda arm i byggprocessen. Din partner som 
genom engagemang och kunskap ser till att du 
får mer tid över. Tid är ju dessutom kostnader 
– det vet alla. Ett tips i all välmening är därför 
att koppla in oss tidigt när ni börjar fundera på 
förrådslösningar så ska vi göra vårt allra bästa för 
att snabba på den delen av byggprocessen.  

LÄGESRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 
Under året som gått har vi förstärkt Team Bygg 
med nya kollegor och montörer – en satsning 
som fallit väl ut. Tillsammans med er kunder har 
vi vid årets början slagit omsättningsrekord och 
vi vill därför passa på att rikta ett stort tack för 
förtroendet. 

Jonas Persson 
Säljare, Team Bygg 

Vi vill och kan förenkla 
byggprocessen
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Nytt avtal med BIFA 

Axelent skrev i mars nytt avtal med BIFA  
(Byggmästargruppen Interfarber AB).  
Avtalet innebär att BIFA:s medlemsföretag  
nu kan köpa förråd och cykelställ av Axelent.

BIFA är Sveriges enda rikstäckande  
samarbetsorganisation i sitt slag för  
byggentreprenörer. De består av 45  
medlemsföretag.

På bild syns Johan Landberg, vd på BIFA  
och Jonas Persson, säljare Axelent.

Skanska väljer Axelent vid bygge 
av högteknologiskt sjukhus 

I Stockholm pågår bygget av Nya Karolinska  
Solna (NKS). Sjukhuset kommer att bedriva  
högspecialiserad vård med ansvar för de  
patienter som är svårast sjuka och skadade.

Bygget är just nu Europas största i sitt slag. 
Projektet startade under sommaren 2010 och 
kommer att pågå fram till våren 2018. När den 
nya anläggningen står klar kommer den att 
omfatta ca 330 000 kvm.

Axelents produkter används för att skydda  
sjukhusets bokstavligen livsviktiga tekniska  
utrustning. Under ungefär två års tid har hela  
172 rum utrustats med skydd från Axelent.
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Lyxlägenheterna har panoramafönster med 
storslagen utsikt över staden Horsens och 
Horsens fjord. De boende i "Geiserne" får nästan 
två kilometer historisk hamnpromenad att vandra 
utmed, och möjlighet att följa hamnens fortsatta 
utveckling. Havnetrekantens nya kajområde är 
byggt av Horsens kommun och avslutas med ett 
brett trädäck som tar invånarna längre ner mot 
vattnet, samt lockar båtgästerna in till stan.  
  
Alla lägenheter är byggda i exklusiva material. 
Längst upp finns en tvåplans takvåning på  
295 kvm som kan köpas för knappt 9,5 miljoner 
danska kronor, men då ingår också en privat 
takterrass. 
 
LJUS OCH LUFTIG KÄLLARE 
Källaren är inget undantag, här kompromissas  
det inte på kvalitén. Här har Hans Schourup  
A/S i samarbete A/S Nortvig Horsens, levererat 
speciallackerade förråd, helt i linje med önskemålen 
från Arkitema Architects. 

När man kliver in i källarlokalen blir det tydligt 
att de vita förråden ger en lugn atmosfär och 
ett ljust och luftigt intryck. Även om förråden är 
konstruerade i stål, får den vita färgen kontrasten 
av kanter och hörn att försvinna. Den vita färgen 
ger även rummet ett mjukt uttryck, speciellt 
eftersom förrådsväggarna matchar övriga 
källarens färgschema.  
 
Till förråden har Axelents förrådssystem  
FP använts. Systemet har en extra kraftig 
rörkonstruktion i dörrarna. Den robusta designen 
av det täckta förrådet skyddar inte bara 
innehavaren mot nyfikna ögon, utan garanterar 
även hög säkerhet och stabilitet.  
 
Bilden visar det första av två monteringssteg  
och hela projektet beräknas vara slutfört under 
fjärde kvartalet 2017.

Havnetrekanten, Horsens

Förråd med dansk 
design till takvåningar 
och lyxlägenheter 
Vid Havnetrekanten i danska Horsens kan nu ett nybygge skönjas på 
horisonten. "Geiserne" som byggnaderna kallas är två slanka höghus  
på tio respektive elva våningar. Totalt rymmer de bägge 40 lägenheter.

DANMARK
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FAKTA | HORSENS

Horsens är en stad i Danmark, på östra 
Jylland, i Horsens kommun. Staden 
har ett rikt kulturliv, Världsartister som 
Madonna, David Bowie och The Rolling 
Stones har uppträtt i staden. 
 
Befolkningsmängd: 57 517 (2016)

Yta: 189 km2

DANMARK DANMARK



66

Förrådssystem F 
– för normala förhållanden

FAKTA | FÖRRÅDSSYSTEM F

• Med kraftig rörkonstruktion i dörrarna. 

• Kan kombineras med system  
 FK och FP. 

• Kan kapas och anpassas efter  
 befintlig byggkonstruktion. 

• Kan förses med tak vid höjder  
 över 3,5 meter. 

• Väggarna lackeras i RAL 9018.

VÄLJ RÄTT FÖRRÅD

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. 

Vårt förrådssystem Axelent F tillhör definitivt 
våra storsäljare då det ofta räcker med den 
styrka och säkerhet som detta ger. 

Vi har redan i konstruktionsstadiet förberett 
för att allt ska gå så smidigt som möjligt när 
väggarna väl är på plats och ska monteras. 

F  FK  FK+  FP
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 Vårt förrådssystem F passar 
perfekt till utrymmen som kräver 
mycket tillpassning på plats, 
t.ex. snedkapning på vind. 
Marcus Claesson, Key Account Manager, Team Bygg

Intresserad?
Läs mer om alla våra förrådssystem på vår hemsida www.axelent.se/bygg
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Budskapet i vår monter under Fastighetsmässan 
2017 var tydligt, Axelent handlar inte bara om 
förrådssystem, vi erbjuder en helhetslösning.  
 
NYA PRODUKTER VISADES UPP 
Bland det breda utbudet av produkter visade 
vi upp vårt nya cylinderlås X-It. Det har en unik 
konstruktion där inget extra låshus krävs. Låset 
togs emot mycket väl av besökarna. Mer om X-It 
står att läsa på sidan 10.  
 
Bland vårt utbud av "Axelent Outdoor" fanns 
flera nyheter att presentera. I montern hade vi 

med oss vår nya stilrena papperskorg Avenue i 
svartlackerat rostfritt stål.  
 
Cykelstället med nivåparkering drar alltid till 
sig uppmärksamhet, det var många besökare 
som ville ta en närmre titt på den smarta och 
platsbesparande konstruktionen. 
 
Det är roligt att kunna konstatera att det var ett 
bra flöde av besökare på mässan och i montern 
under bägge dagarna. Vi knöt många nya 
kontakter och fick möjlighet att visa upp våra 
produkter för en bred publik.

Välbesökt monter på 
Fastighetsmässan 2017
På Kistamässan i Stockholm arrangerades Fastighetsmässan den 15–16 mars.  
Axelent Bygg fanns representerade och intresset för våra produkter var stort.

SVERIGE
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FAKTA | FASTIGHETSMÄSSAN

Fastighetsmässan 2017 på Kistamässan 
i Stockholm är norra Europas största 
mässa i sitt slag.  
 
Under de två dagarna hölls seminarier  
av bland annat bostadsminister Peter  
Eriksson och före detta statsminister 
Fredrik Reinfeldt. 
 
I en särskild monter gavs även möjligheten 
att konsultera experter inom olika områden 
såsom säkerhet och fastighetsautomation. 
 
Utställare: ca 300 st

Besökare: 5937 st
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Fastighetsmässan 2017 lockade hela 5937 besökare.

SVERIGE SVERIGE
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Låset bygger på en unik konstruktion där inget extra låshus krävs, endast en 
standard låscylinder, typ euro. Låset är robust med en kåpa i metall för att  
tåla tuffa tag och är utprovat, testat och godkänt enligt SS-EN 12209:2016.

Testa Axelent X-It!
– vårt nya smarta cylinderlås

FAKTA | X-IT

• Robust konstruktion 

• Unik låsfunktion 

• Enkel montering 

• Testat och godkänt enligt  
 SS-EN 12209:2016 

• Certifierad produkt
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Nyheter!   
Axelents utomhussortiment
I detta nummer tar vi en titt på två cykelställ ur vårt breda sortiment

Tour cykelställMorion cykelställ

Team Bygg tipsar!
Skicka gärna med DWG-filer i förfrågnings- 
underlaget så får du ännu snabbare svar! 
 
Vi tar fortfarande tacksamt emot pdf-filer.  
De ger oss en snabb översyn medan  
DWG-filen underlättar i vår ritningsprocess.  
 
Hälsningar Team Bygg



Avs/retur: Axelent AB     Box 1    Kävsjövägen 17     335 04  Hillerstorp

JONAS PERSSON
Försäljning
0370-37 37 63
jonas.persson@axelent.se

KONTAKTA OSS!
Maila din förfrågan t i l l

teambygg@axelent.se 
eller r ing

0370-37 37 36 

EMMA ASK
Innesäljare/Projektledare
0370-37 32 83
emma.ask@axelent.se

MARCUS CLAESSON
KAM/Projektledare

0370-37 37 33
marcus.claesson@axelent.se

PER SANDAHL
KAM/Projektledare
0370-37 32 71 
per.sandahl@axelent.se

ERIK SAMUELSSON
Innesäljare/montageplanering
0370-37 37 62 
erik.samuelsson@axelent.se


