Axelent Safe-X
Förrådsväggar & tillbehör

Vi tror på Made in Sweden
Axelent Safe-X är en del av Axelent Group och du hittar oss i Hillerstorp. Axelent är ett svenskt
företag med lång erfarenhet inom tillverkning av nätväggssystem i form av skydd och avdelare för
industri, lager och byggnation. Snabbhet, säkerhet, service och smarta lösningar är ledord som
präglar hela vår organisation och verksamhet. Vi är idag marknadsledare inom flera områden och
våra produkter finns representerade över hela världen.
Effektiv produktion

Smidiga leveranser

Vår produktion är i mycket hög grad automatiserad för att klara
höga volymer och snabba leveranstider. Alla våra standardprodukter finns på lager, vilket gör att vi kan leverera dina produkter i stort sett samma dag som vi får din beställning.

Med Axelents eget förpackningssystem, X-packTM, får du
dina Axelentprodukter inplastade snyggt och prydligt på
specialanpassade pallar, inklusive monteringsanvisningar.
Monteringsarbetet kan därför ske snabbt och smidig och godset
blir lätt att lasta av och förflytta. Önskar du hjälp med montage
erbjuder vi även detta.

Offert och ritning direkt
Vårt eget ritprogram SnapperWorks gör att vi snabbt kan ge dig
offert inklusive ritning och materialspecifikation.

Ett säkert val

För oss är ditt förråd det viktigaste
På Axelent Safe-X utgår vi alltid från det ditt behov och önskemål. Av erfarenhet vet vi att
varje kund och projekt har sina unika förutsättningar och krav. Därför ser vårt erbjudande
lite annorlunda ut än det traditionella då det bygger på olika delar. Själva förrådsväggen
med tillbehör utgör självklart kärnan, men det är våra mervärden som definitivt gör oss
unika. När du köper förråd av Axelent Safe-X får du mer än bara förråd.

En ansvarig projektledare för ditt projekt.

Axelent har bred vad gäller säkerhet för industri, lager och byggnation. Rådfråga oss gärna för att få en så säker och trygg miljö
som möjligt med våra produkter.

X-PackTM ett unikt förpackningssystem som är
framtaget för att minimera leveransskador och göra
mottagande och montage så smidigt som möjligt.

Snabb offert och ritning.
Egna montörer med specialkunskap för kunder som
inte vill montera själva.
Snabba leveranstider – alla produkter finns på lager.
Får vi din order före klockan 14, kan leverans gå från
oss samma dag (gäller alla standarprodukter).

Axelent Assistance – vi garanterar snabb åtgärd vid
skada eller inbrott.

Genomgående hög kvalitet på samtliga produkter
och detaljer.

Standardsortiment som gör det lätt att komplettera.

Lättmonterade produkter med tydliga
monteringsanvisningar.

SnapperWorks. Skräddarsytt och lättarbetat ritprogram tillgängligt för alla våra kunder.
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Dags att välja

Snabbguide till rätt
förrådsmodell

Våra fyra modellsystem
täcker alla behov

Förrådsmodell F
Förrådsväggar för normala
förhållanden.

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.

Förrådsmodell FK
När höga krav ställs på säkerhet
och stabilitet.
Förrådsmodell FK+
Extra stark. Testad och godkänd enligt
SSF:s norm för inbrottsskyddande förrådsinredning.

F

FK

Oavsett vilket system du väljer, har alla våra förråd förstärkta
dörrkonstruktioner och kan förses med nättak i de fall där
takhöjden är över 3,5 meter.

Högt till tak? Inga problem!
Enligt gällande normer vad gäller inbrottsskydd, får det vara
högst 15-20 cm mellan förrådsvägg och tak. Tack vare designen
på våra övre sektioner kan vi anpassa förrådsväggarna helt efter
utrymmet och på så vis uppfylla de normer som gäller. Vi kan i
stort sett leverera till alla takhöjder.

Vi tror på smarta lösningar. Kapat och klart.
Systemen F, FK och FK+ kan vid behov kapas ner till önskad
höjd. Vi använder en u-profil högst upp i syfte att smidigt kunna
göra anpassningar för alla typer av lägenhetsförråd.

FK+

FP

Flexibilitet gör det enklare. Kombinera efter
behov
De olika systemen kan kombineras med varandra när det finns
behov för detta.

Vi har konstruerat bort problemen.
Komplett dörr, utan trösklar
För att montaget ska bli så smidigt och enkelt som
möjligt levereras förrådsdörrarna kompletta. Vi har också
handikappanpassat lägenhetsförråden genom att inte använda
trösklar.

Ljust och fräscht med vår standardfärg!
Alla våra förrådsväggar och stolpar lackeras i ljusgrå
RAL 9018. Den ljusgrå färgen ger ett fräschare intryck då
förråden oftast finns i mörka utrymmen såsom i källare och på
vindar.

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

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?
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Förrådsmodell F

En klassiker
Vårt förrådssystem typ 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.

• 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.

Tillbehör till förråd finns på s. 14.

P R O D U K T B E S KR I V N I N G – F

Förrådsväggar
för normala
förhållanden

Material & konstruktion

Mått (mm)

Stålrörsram, vägg
Vertikala rör		
Horisontella rör

19x19
15x15

Stålrörsram, dörr
Vertikala rör		
Horisontella rör

30x20
25x15

Ståltrådsnät
Vertikala trådar
Horisontella trådar

Ø 3,0
Ø 2,5

Maskvidd		

50x65

Öppningsmått dörr
30-4225750(1) 2000x710
30-4275900(1)
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M ÅT T – F
Art.nr
Väggsektion

2000x860

Passbit
Dörr

(1) = Höger/vänster
(3) = Vänster + kåpa
(5) = X-It, höger

30-2020
30-2025
30-2035
30-2040
30-2055
30-2060
30-2080
30-2100
30-2110
30-2120
30-2150
30-2002
30-4225750(1)
30-4225900(1)

Höjd (mm)
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250

Bredd (mm)
200
250
350
400
550
600
800
1000
1100
1200
1500
20
750
900

(2) = Höger + kåpa
(4) = Förberedd för cylinder
(6) = X-It, vänster

7

Förrådsmodell FK

Vår populäraste
Det är i detaljarbetet som kvaliteten görs
synlig. Vårt förrådssystem typ FK har extra
kraftig rörkonstruktion i både dörrar och
väggar, vilket gör systemet extra säkert
och stabilt. Kombinera gärna FK med
mellanväggar från vårt F-system, det räcker
oftast mer än väl.

• Med extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar
och väggar.
• Kan kombineras med system F och FP.
• Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkon		
struktion.
• Kan förses med tak vid höjder över 3,5 meter.
• Väggarna lackeras i RAL 9018.

Tillbehör till förråd finns på s. 14.

P R O D U K T B E S KR I V N I N G – F K

När höga
krav ställs på
säkerhet
och stabilitet

Material & konstruktion

Mått (mm)

Stålrörsram, vägg
Vertikala rör		
Horisontella rör

30x20
25x15

Stålrörsram, dörr
Vertikala rör		
Horisontella rör

40x20
35x15

Ståltrådsnät
Vertikala trådar
Horisontella trådar

Ø 5,0
Ø 4,0

Maskvidd		

50x65

Öppningsmått dörr
40-4225750(1) 2000x710
40-4225900(1) 2000x860
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M ÅT T – F K

Väggsektion

Passbit
Dörr

(1) = Höger/vänster
(3) = Vänster + kåpa
(5) = X-It, höger

Art.nr.

Höjd (mm)

Bredd (mm)

40-2020
40-2025
40-2035
40-2040
40-2055
40-2060
40-2080
40-2100
40-2110
40-2120
40-2002
40-4225750(1)
40-4225900(1)

2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250

200
250
350
400
550
600
800
1000
1100
1200
20
750
900

(2) = Höger + kåpa
(4) = Förberedd för cylinder
(6) = X-It, vänster
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Förrådsmodell FK+

Vår säkraste
Axelent förrådssystem FK+ har nu fått
bevis för att det klarar även de tuffaste
utmaningarna genom testning och
godkännande av SSF. I FK+, har vi förstärkt
gångjärn, låsbeslag, dörrar och väggar.
Trygghet signerat Axelent Safe-X!

• Med extra förstärkta gångjärn och låsbeslag.
• Extra förstärkt konstruktion i dörrar och väggar.
• Kan kapas och anpassas efter befintlig bygg
konstruktion.
• Vi har möjlighet att bygga översektion/tak.
• Väggarna lackeras i RAL 9018.
• Testad och godkänd enligt SSF:s norm för
inbrottsskyddande förrådsinredning.

Tillbehör till förråd finns på s. 14.

P R O D U K T B E S KR I V N I N G – F K+

När extra höga
krav ställs på
säkerhet
och stabilitet
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Material & konstruktion

Mått (mm)

Stålrörsram, vägg
Vertikala rör		
Horisontella rör

30x20
25x15

Stålrörsram, dörr
Vertikala rör		
Horisontella rör

40x20
35x15

Ståltrådsnät
Vertikala trådar
Horisontella trådar

Ø 5,0
Ø 5,0

Maskvidd		

50x65

Öppningsmått dörr
45-4225750(1)		
45-4225900(1)		

2000x710
2000x860

M ÅT T – F K +

Väggsektion

Passbit
Dörr

Art.nr.

Höjd (mm)

Bredd (mm)

45-2020
45-2025
45-2035
45-2040
45-2055
45-2060
45-2080
45-2100
45-2110
45-2120
45-2002
45-7075
45-7090

2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250

200
250
350
400
550
600
800
1000
1100
1200
20
750
900

(2) = Höger + kåpa.
(3) = Vänster + kåpa.
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Förrådsmodell FP

Insynsskyddat
Ett förråd kan avslöja mycket. Eller inget
alls. På Axelent Safe-X tar vi höjd för alla
förrådsbehov.
Vårt system FP, med täckta väggar, är
utvecklat för utrymmen där det ställs höga
krav på säkerhet och stabilitet utan insyn.

• Med extra kraftig rörkonstruktion i dörrar.
• Kan kombineras med system F, FK och FK+.
• Kan kapas och anpassas efter befintlig 			
byggkonstruktion.
• Vi har möjlighet att bygga översektion/tak.
• Väggarna lackeras i sendzimir, dörrarna i RAL 		
9018.

Tillbehör till förråd finns på s. 14.

P R O D U K T B E S KR I V N I N G – F P

När det ställs
höga krav på
säkerhet och
stabilitet utan
insyn
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Material & konstruktion

Mått (mm)

Stålvägg, profilerad plåt
Djup på profilering
Tjocklek på plåt

30
0,7

Stålrörsram, dörr
Vertikala rör		
Horisontella rör

40x20
35x15

Öppningsmått dörr
50-7090		

1870x860

M ÅT T – F P

Väggsektion
Passbit
Dörr

Art.nr.

Höjd (mm)

Bredd (mm)

50-2020
50-2040
50-2019
50-7090

2000
2000
2000
2000

200
400
0-100
900

Våra dörrar är vändbara höger/vänster.
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Smidigt och enkelt?
Vi fixar det!
På Axelent Safe-X kan vi även erbjuda montage om så önskas. Vi har ett eget montörsteam
med stor erfarenhet av våra produkter och montage.
Självklart kan du välja att sköta montaget själv, men idag väljer i stort sett alla våra
kunder att låta oss utföra monteringen, på så vis sparar du både tid och slutresultatet blir
profesionellt utfört. Att Axelent Safe-X utfört montaget är också en förutsättning för att
Axelent Assistance ska gälla.

SnapperWorks

®

– lika enkelt som genialt

Tack vare Axelents egna mycket användarvänliga ritprogram
SnapperWorks®, kan våra kunder snabbt få en bild över
vilka förrådsväggar som behövs och hur det slutliga
lägenhetsförrådet kommer att se ut.
Allt är förberett för att du enbart ska kunna klicka, dra och
på så sätt få fram en komplett ritning med alla de delar du
behöver.

Fördelarna med SnapperWorks®
är många…
Det är skräddarsytt för Axelents moduler och innehåller
alla våra system för lägenhetsförråd.
Det är lätt att lära sig.

Cykelställ och övriga tillbehör för komplett förråd
Dubbelt cykelställ i varmförzinkat stål. Duplex cykelstativ är justerbara på höjden och levereras i tre olika bredder: 2+2, 3+3 eller
4+4. Nummerbricka för enkel märkning av förråden. Nummerserie efter önskemål. Hänglåskåpa kan användas på alla dörrar
för att skydda hänglåset.
Trådstegshylla med stång. Hyllplan med stabila konsoler som är enkel att montera oavsett modell av
nätväggssystem. X-It cylinderlås 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.

Fler tillbehör hittar du på www.axelentsafex.se
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I programmet kan du importera DWG- och DXF-filer och t
ex rita in förrådsväggar direkt på ritningen.
Utifrån önskad, angiven längd kan du låta programmet
plocka ut lämpliga bredder på förrådssektionerna.
Klicka och dra!
Svårare än så är det inte att snabbt få en överblick av vad du behöver
och hur ditt förrådssystem kommer att se ut. Ritningen fungerar sedan
som orderunderlag.

Du erhåller snabbt en komplett ritning inklusive
materialspecifikation.
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Vad innebär Axelent Safe-X Assistance?
Tjänsten innebär att vid inbrott i förråd ska Axelent Safe-X
skicka ut ersättningsmaterial och monterar inom 2 veckor från
det att anmälan är gjord till oss. För att du som kund ska kunna
använda dig av Axelent Safe-X Assistance krävs att inbrottet är
polisanmält och att godkänt, klassat lås har använts (hänglås,
klass 2). Inbrott in i själva byggnaden ska även kunna styrkas.
Repor och bucklor på material ses ej som gilltiga skäl för att
nyttja Axelent Safe-X Assistance.

För vem gäller det?
*Ett års fri Axelent Safe-X Assistance erbjuds alla kunder som
handlar av oss under förutsättning att Axelent Safe-X utfört
montaget av förrådsväggarna. Därefter erbjuds kunden en
förlängning av avtalet under 1-3 år.
OBS! Axelent Safe-X Assistance gäller bara förrådssystemen FK, FK+ och
FP, alternativ också system F, förutsatt att det används i kombination
med FK, FK+ eller FP.

Service som är guld värd
När vi har monterat dina lägenhetsförråd klart, skickas ett guldkort ut som sedan blir ditt bevis för att du har rätt att utnyttja
vår Assistancetjänst. Du kommer också fortlöpande få uppdateringar och information kring vad som gäller för tjänsten.
OBS! Det är viktigt att vi på Axelent Safe-X får in rätt uppgifter om vem
som är slutkund för gällande projekt då det är slutkunden som är
innehavare av guldkortet.

Om Axelent Safe-X Assistance

Inbrott? Förstörelse?
Vi är redo när och där du behöver

Gäller förrådssystemen FK, FK+ och FP, alt system F i
kombination med FK och FP.
1 års fri Assistance för alla kunder där Axelent Safe-X utfört
montage.
Axelent Safe-X ombesörjer ersättningsmaterial och
montage inom 2 veckor från anmälan.
Inbrottet måste vara polisanmält. Godkänt klassat lås
måste ha använts.

Att inbrott och skadegörelse i källar- och vindsförråd ständigt ökar är
ett faktum. Förutom förlusten av de saker som försvinner och förstörs
kostar detta fastighetsägarna mångmiljonbelopp varje år. På Axelent
Safe-X vill vi göra vad vi kan för att förebygga att detta sker genom
säkra och starka lägenhetsförråd, men om och när det inträffar också
ha möjlighet att snabbt agera och återställa de förrådsväggar som
skadats eller förstörts. Vi kallar det Axelent Safe-X Assistance.
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Förlängning av avtal med 1-3 år kan göras efter första,
kostnadsfria året.

Garanterat snabb åtgärd
vid skada eller inbrott.

*Dessa föreskrifter gäller endast i Sverige.
För uppgifter om ditt land kontakta Axelent Safe-X.
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Axelent Group
Axelent Group består av de fyra företagen Axelent, Axelent Engineering, Axelent Software och Axelent Safe-X. Gemensamt för dessa bolag är visionen om att göra industrin konkurrenskraftig och
lönsam genom automatisering, säkerhet, effektiva rutiner, funktion och kompetens. Alla företagen
är i tillväxtfas och utvecklar sina verksamheter på såväl den svenska som den internationella
marknaden.
AXELENT AB
Axelent AB är ett ledande och växande företag när det gäller nätväggssystem
i form av skydd och avdelare för industri, kabelstegar, lager och byggnation.
Huvudkontoret ligger i Hillerstorp. Här sker också all produktutveckling,
produktion, lagerhållning och förpackning. Axelent har försäljningskontor i 60
länder och dotterbolag
i över 10 länder.
www.axelent.com

Axelent Safe-X samarbetar med HBV
Med över 160 ramavtal hjälper HBV sina
medlemmar att förvalta och utveckla boendet
i ca 850 000 kommunala lägenheter. Att HBV
årligen omsätter närmare 2 miljarder kronor
vittnar om framgångarna. Axelent Safe-X är
nu en del av ramavtalen och står redo att
tillsammans med HBV säkra Förrådssverige.

”Axelent var en av leverantörerna som lämnade anbud
i vår upphandling”, berättar Lars Lundmark, upphandlare på
Husbyggnadsvaror HBV Förening.
De var en av leverantörerna som uppfyllde upphandlingens
krav och får därför möjligheten att bli leverantör till HBVs
medlemmar.
De ställda kraven gällde bl.a. miljöarbete, montageorganisation, inbrottsskydd och leveranstider”.

AXELENT ENGINEERING
Axelent Engineering AB levererar tjänster och produkter inom automation
till företrädesvis producerande industri i Norden. Kärnverksamheten är
specialmaskin- och robotlösningar med betoning på lönsamma flöden under
lösningarnas hela livscykel. Genom partneravtal med Dassault Systèmes,
världsledande på lösningar inom 3D och PLM (Product Lifecycle Management)
erbjuds även tjänster och produkter inom PLM såsom CATIA, 3DVIA, DELMIA
och ENOVIA. Denna kombination gör Axelent Engineering till en komplett
partner för industrin när det gäller innovativa och lönsamma flöden.
www.axelentengineering.se

AXELENT SOFTWARE

Det är grönt!
Närhet till tillverkning, miljömärkt el genom
vindkraft och nu även ett nytt emballage,
egenutvecklade X-Pack 2.0 – Axelent tänker och
agerar grönt.
När du väljer Axelents Safe-X förrådsväggar gör du också ett
grönt val. Vi har ett väl implementerat miljötänk i hela vår
verksamhet. Vi har utvecklat våra satsningar på vindkraft
genom att vara delägare i ett antal vindkraftverk. Inom snar
framtid kommer detta leda till att vi tillverkar lika mycket grön
energi som vi använder.
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Axelent Software utvecklar och säljer användarlicenser till de egna
programvarorna SnapperWorks och SafetyWorks. Programmen är baserade
på spridda plattformar och standarder som garanterar en lång livslängd,
kontinuerlig utveckling och enkel anslutning till andra system. Axelent
Softwares produkter bygger på enkelhet och användarvänlighet och är i
sin ursprungliga version utvecklat för Axelents produkter, men genom olika
kundanpassningar applicerbart
inom de flesta branscher som har standardiserade produkter.
www.axelentsoftware.com

AXELENT SAFE-X
Safe-X erbjuder ett sortiment av produkter för bygg, utemiljö, industri, lager
och arbetsplats. Exempel på produkter är förråd, cykelställ, papperskorgar,
farthinder, näthyllplan och påkörningsskydd. Safe-X produkter återfinns
även under Axelents X-Tra-sortiment, bland annat hittar du här produkter
från de välkända varumärkena Moravia och McCue.
www.axelentsafex.se
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Axelent Safe-X erbjuder kompletta förrådslösningar för alla typer av utrymmen. När
du köper dina förråd av oss ingår allt från rådgivning, ritning och montage till exklusivt
serviceavtal, Axelent Assistance. All tillverkning sker Axelent ABs fabrik i Hillerstorp. Tack
vare ett genomtänkt koncept kan vi utifrån standardprodukter kundanpassa våra system och
samtidigt erbjuda snabba leveranser. Valet är ditt!

AXELENT SAFE-X AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN
TEL: 0370-37 34 60 · SALES@AXELENTSAFEX.SE · WWW.AXELENTSAFEX.SE

