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Made in Sweden.
Works global.
Axelent Group har vuxit till en internationell koncern med en total arbetsstyrka
på över 300 personer. Våra produkter säljs i 60 länder och vår vision är att
fortsätta expandera.

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.

Världen har blivit gul och svart
Gula stolpar och svarta nät blev redan från start
Axelents signum – färger inspirerade av vår logotyp.
Länge var vi ensamma om dessa färger och det var
enkelt att känna igen oss på marknaden. Idag ser
det annorlunda ut. Du kan inte längre vara säker
på att maskinskydd i gult och svart är tillverkade av
oss. Något du emellertid kan vara säker på är att
våra höga krav på säkerhet, snabbhet och smarta
lösningar har gjort oss till en av marknadsledarna
inom maskinsäkerhet. Vi finns representerade i
60 länder världen över, och även om våra färger
numera har blivit allmänt förekommande är Axelent
fortfarande originalet.

Effektiv produktion
Vårt huvudkontor ligger i Hillerstorp. Här sker också
all produktutveckling, produktion, lagerhållning och
förpackning. 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.

Offert och ritning direkt
Tack vare vårt eget ritprogram SnapperWorks
kan vi snabbt ge dig offert inklusive ritning och
materialspecifikation.

Ett säkert val
Axelent har bred och djup kunskap vad gäller
säkerhet för industri, lager och byggnation. Rådfråga
oss gärna för att få en så säker och trygg miljö som
möjligt runt våra produkter.
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Axelent AB – vår snabbhet och service bygger på

rationell produktion och effektiv
organisation

Axelent AB Hillerstorp. I våra 31 000 m2 stora
lokaler ryms produktutveckling, produktion,
förpackning, lager och försäljning.
Råvarulager. I vårt råvarulager lagerhåller vi stora
volymer tråd och fyrkantsrör som är grundstommen i
alla våra produkter.
Produktion. Europas modernaste kapcenter finns på
Axelent. Här klipps, borras, gängas och tvättas rören
innan de direkt går vidare in i vår X-line™.
Det gör att vi slipper tids- och utrymmeskrävande
mellanlager. I vår X-line™ tillverkas sedan kompletta
nätväggar i en mycket rationell process.
X-Tray kabelstegar produceras i Sverige med hjälp av
en helautomatiserad robotlinje.
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X-PACK™

Kapacitet. På Axelent har vi kapacitet att producera
80 000 nätpaneler i månaden.
Lackering. Axelents egna produkter lackeras t ex
med pulverlack. Det vill säga helt utan lösningsmedel.
X-Pack™. Vårt eget förpackningssystem som
innebär att vi placerar alla våra nätväggar ståendes
på specialanpassade pallar för en så snabb och
smidig montering som möjligt. X-Tray för X-Guard
sampackas med X-Guard. Alla leveranser plastas
in tillsammans med montageanvisningar och övrig
dokumentation kring leveransen.
Färdiglager. Alla våra standardprodukter finns på
lager vilket gör att vi kan garantera snabba leveranser.
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X-Tray för X-Guard
®

®

X-Tray kabelstegar kan helt integreras med Axelents
X-Guard maskinskydd. Tillsammans blir de det
optimala valet.
X-Tray kabelstege är stark, smidig och samtidigt
enkel att montera. Du skapar eleganta lösningar utan
behov av diverse specialverktyg. Precis som med
X-Guard krävs endast ett fåtal fästen och verktyg.
Genom kombinationen X-Tray och X-Guard får
du ut maximal flexibilitet utifrån minimalt material
– enkelt och framförallt smart. Tack vare de nästintill
oändliga möjligheterna, trots få komponenter,
behöver du inte lägga tid och pengar på eventuella
tilläggsbeställningar för att kunna slutföra projektet.
X-Tray kabelstegar sampackas med X-Guard
nätväggar på samma pall. Snabbt, smidigt och
ekonomiskt!

A xelent X-Tray ® for X-Guard ®

X-Guard – framtidens maskinsä
®

X-Guard är marknadens mest kompletta maskinskydd
med anpassad kabelförläggning. X-Guard uppfyller
Maskindirektivets ändrade krav på fasta skydd som började
att gälla 29 december 2009. Genom ett brett sortiment
av standardkomponenter och tillbehör kommer X-Guard
garanterat att täcka alla tänkbara behov av maskinskydd.
Dessutom erbjuder vi även X-Guard Contour som är det
första maskinskyddet med rundade hörn.

Våra maskinskydd bygger på ett standardtänkande när det
gäller sektioner, stolpar, tillbehör och färger, vilket gör att
du enkelt kan komplettera befintliga skydd om så behövs.

Komplett

Axelents maskinskydd är utvecklade för att tillgodose
alla de krav som ställs på ett funktionellt maskinskydd.

X-Guard maskinskydd finns dels som nätväggssektioner,
dels som plåt- och plastsektioner (se X-Guard Technical
s. 4-7). Ett stort utbud av dörrar, lås och tillbehör gör att
du hos Axelent får en komplett maskinskyddslösning
anpassad efter just din verksamhet.

Funktionellt och smart

Ekonomiskt

Säkert

Förutom säkerheten är det viktigt att produktionen också
fungerar så smidigt som möjligt. Våra maskinskydd har
många smarta lösningar för att underlätta de flöden
som finns i och kring de maskiner som kräver denna
typ av skydd.
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Enkelt

Smidig och enkel hantering, snabbheten i leveranser och
montage, gör att du alltid får en god totalekonomi när du
väljer Axelents maskinskydd.

X-Guard Contour
®

2012 lanserades Axelents unika maskinskydd
X-Guard Contour och har sedan dess, med sina
rundade hörn, varit ett populärt inslag bland de
traditionella maskinskydden på marknaden.
De rundade panelerna ingår i X-Guard sortimentet
och kan kombineras med övriga delar i samma serie.
X-Guard Contour är inte bara perfekt vid trånga
utrymmen utan har också en snygg design.
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A xelent X-Guard ® Contour
Panelerna finns tillgängliga i tre olika höjder 1300,
1900 och 2200 mm och i 90° vinkel.
I standardutförande finns panelerna i kulören RAL
9011 men går även att anpassas efter kundens
specifika krav.
För mer information se X-Guard Technical.

kerhet
Direkt!
Alla standardkomponenter finns på lager. Får vi din order
före klockan 14, kan leverans gå från oss samma dag.
Önskar du en annan kulör, tar leveransen något längre tid.

Ett maskinskydd som växer
X-Guard lanserades 2008 och har sedan dess utvecklats
med nya dimensioner och kulörer på sektioner och stolpar.
Det har även tillkommit en mängd nya tillbehör. Vi lyssnar
på våra kunder och ser därför till att hela tiden utveckla
sortimentet i takt med att nya behov uppstår.

Sparar utrymme
Det kan tyckas som en liten förändring, likväl är det ingen
som tidigare vågat sig på att gå ifrån den traditionella formen
på maskinskydd med 90° räta vinklar. Genom att öppna
upp möjligheten för andra former har vi gjort maskinskyddet
till en formmässigt snygg del av helheten. Med X-Guard
Contour får man ett diskret maskinskydd som smälter in i
produktionsmiljön. Den mjukare utformningen gör även att
man slipper kantiga hörn som kan ta onödigt med plats.
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X-Guard

®

Maskinskydd utan begränsningar
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Din trygghet är vår affärsidé –
oavsett var i världen du befinner dig
På Axelent vet vi vad en stillastående produktion
kostar och vilka konsekvenser felaktig säkerhet
i produktionen kan medföra.
Vi vet också att regelverket kring maskinsäkerhet
kan vara nog så komplicerat att hitta rätt i.
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Därför erbjuder vi alla våra kunder ett
trygghetspaket. Ett helhetstänk där det
godkända och testade maskinskyddet utgör
kärnan, men där vår kunskap och service
ger dig en både effektiv och snabbt levererad
maskinsäkerhetslösning. På Axelent vill vi
vara en trygg partner oavsett var i världen
du befinner dig.

Hos X-Guard finner du lika många
fördelar som smarta detaljer
®

X-Guard är snabbmonterat tack vare
förstansade hål och förmonterade
fästelement.

Axelents X-Tray är anpassade kabelstegar 		
med smarta infästningar som enkelt
kan integreras med X-Guard maskinskydd.

X-Guard Lite är en enklare version av
X-Guard och ett alternativ när det finns
behov av en mer kostnadseffektiv lösning.

X-Guards sektioner finns i 13 olika
bredder och 4 olika höjder.

Tack vare X-Guards smarta dörrlösningar, 		
behöver du inte i förväg bestämma om du 		
vill ha en höger- eller vänsterhängd dörr
(ej X-Lock och X-It).

X-Guards stolpar är smart utformade med 		
förstansade hål på tre av fyra sidor, det
gör den flexibel och ingen särskild stolpe 		
krävs vid placering i hörn.

X-Guard Contour är alternativet med runda
hörn. Allt för snygg och funktionell design!
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X-Key. Nyckeln till framgång
En unik detalj
X-Key är en unik nyckel i syfte att snabbt
kunna frigöra en panel. Glöm alla verktyg.
X-Key räcker.
Snabb demontering
X-Guards paneler kan endast demonteras
med hjälp av den unika X-Key nyckeln. X-Key
möjliggör en snabb demontering och ett
eventuellt byte av en panel. Som standard är
detta möjligt endast från insidan av riskzonen.
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Det är också metoden som rekommenderas
av Axelent då den försäkrar att respektive
maskin är stoppad när det öppningsbara
förreglade skyddet öppnas. Fasta skydd kan
bara demonteras under säkra förhållanden.
Finns speciella krav för någon typ av
underhåll eller begränsning av utrymme för
att demontera paneler så är det möjligt från
utsidan av det inhägnade området. Detta
kräver speciella låsdetaljer som finns att tillgå
som tillbehör.

X-Guard – ett flexibelt system
®

med extremt smarta detaljlösningar
Axelent erbjuder oändligt många kombinationer och
lösningar i X-Guard – det mest flexibla systemet för
maskinskydd.

från vänsterhängd dörr till högerhängd dörr med ett
enkelt handgrepp. Detta gör att du snabbt kan förändra
maskinskyddet allteftersom behoven växlar.

Dörrar och paneler är konstruerade så att du fritt ska
kunna växla vid behov. Gångjärn och lås kan du byta

Använd X-Key, placera den
i det övre beslaget …

… skjut den åt sidan …

… och panelen lossnar.
Färdigt!
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I vårt produktsortiment finns även vårt varumärke X-Tray. X-Tray är ett komplett sortiment för all
kabelförläggning. X-Tray för X-Guard är smarta och flexibla kabelstegar som är anpassade och
kompatibla med X-Guardsystemet. Alla kabelstegar till X-Guard är svartförzinkade för att ge ett
stilfullt och integrerat intryck. Produkten är stark och går snabbt och enkelt att montera och precis
som för X-Guard behövs endast ett fåtal fästen och verktyg.
Med X-Tray kan du skapa eleganta lösningar utan att behöva svetsa. Det är enkelt att integrera
kabelstegarna och skapa lösningar samt göra eventuella förändringar direkt på plats.

!
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Axelents ritprogram SnapperWorks parar ihop X-Tray kabelstegar med
X-Guard maskinskydd direkt i ritprogrammet. På så sätt får du ordning på
kablarna redan från start. Lägg där till att allt sampackas – till och med
på samma pall. Smidigare kan det inte bli!

Inget maskinskydd är komplett
utan X-Tray
®

X-Tray kabelstegar kan helt integreras med
Axelents X-Guard maskinskydd. Tillsammans
blir de det optimala valet.
Vår kabelstege är stark, smidig och samtidigt enkel att
montera. Du skapar eleganta lösningar utan behov av
diverse specialverktyg. Precis som med X-Guard krävs
endast ett fåtal fästen och verktyg.
Genom kombinationen X-Tray och X-Guard får du ut
maximal flexibilitet utifrån minimalt material – enkelt
och framförallt smart. Tack vare de nästintill oändliga
möjligheterna, trots få komponenter, behöver du inte
lägga tid och pengar på eventuella tilläggsbeställningar
för att kunna slutföra projektet.

Smidigt att kombinera
Axelents X-Tray är den perfekta lösningen för kabelstegar
tillsammans med X-Guard maskinskydd.

Inga specialverktyg
Kombinationen är enkel att montera helt utan några
specialverktyg.

En leverantör
Kompletta lösningar från en och samma leverantör
gör det snabbt och smidigt att genomföra projektet.
Mer teknisk information om X-Tray hittar du på
s. 32-41 i X-Guard Technical.
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Säkerhet, service
och kunskap
Fullständig säkerhet uppnås inte bara genom säkra
produkter – det krävs produkter som går att lita på
kombinerat med erfarenhet och en stor kunskapsbank.
På Axelent har vi många års erfarenhet och kunskap
om maskinsäkerhet. Vi följer den ständiga utvecklingen
i branschen och kan alltid hjälpa dig att se till att just
din maskinpark lever upp till standarden.

Safety Book
Axelents fokus är och har alltid varit kundens säkerhet.
Vi vet att den största utmaningen våra kunder möter är
bristen på information och svar på hur man skapar skapar
en säker arbetsplats i maskin- och automationsmiljöer.
Därför bestämde vi oss för att skapa denna unika
guidebok för att ge dig de svar du behöver. Vi har
kombinerat hård fakta och vår kunskap, och resultatet
är enkelt och lättförståeligt - en Safety Book.

Är du vilse i djungeln av maskinsäkerhetsstandarder?
Kontakta ditt närmaste försäljningskontor och bli en av
några särskilt utvalda som får den unika boken.
Den går inte att beställa eller ladda ner.
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Axelent – ett helhetskoncept
Av Axelent får du mer än bara galler och nät.
Vår affärsidé bygger på ett helhetskoncept där
vi inte bara levererar en produkt. Vi gör allt för
att ge våra kunder så bra service som möjligt i
alla led.

Kundsupport
På Axelent gör vi allt för att ge våra kunder en så bra
service som möjligt. Hör av dig till oss om du har frågor
kring våra produkter, montage eller dyl. Du är också
välkommen att ringa till oss om du vill ha generella råd
kring maskinskydd eller maskinsäkerhet.

Vi strävar efter att alltid leva upp till dina
förväntningar både vad gäller produkter och
tjänster. Vi arbetar efter devisen Axelent Quality
– service, säkerhet, snabbhet och kunskap.

Vi garanterar, levererar
och monterar!
Offert inklusive ritning inom fyra timmar.
Förfrågan som mottagits på kvällen eller under 		
natten, besvaras senast kl. 11:00 följande dag.
Leverans från Axelent samma dag - gäller när vi 		
mottager din order innan kl. 14:00.
Om önskemål finns kan vi även hjälpa till med 		
montage av dina maskinskydd.
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X-Guard finns
med 3D-vy
®

SnapperWorks, enkelt och genialt
Tack vare Axelents egna mycket användarvänliga ritprogram SnapperWorks, kan
kunderna snabbt rita upp önskade sektioner
av exempelvis X-Guard. Samtidigt med
maskinskyddet kan man även välja att rita upp

kabelstegarna (X-Tray för X-Guard).
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 …
Läs mer om SnapperWorks: www.snapperworks.com

• Det är skräddarsytt för Axelents moduler och
innehåller alla våra system för nätväggar, maskinskydd
och X-Tray för X-Guard.
• Det är lätt att lära sig.
• I programmet kan du importera DWG- och
DXF-filer och t ex rita in väggar direkt på ritningen.

Klicka och dra! Svårare än så är det inte
att snabbt få en överblick av vad du
behöver och hur ditt nätväggssystem
kommer att se ut. Ritningen fungerar
sedan som orderunderlag.

• Utifrån önskad, angiven längd kan du låta programmet
plocka ut lämpliga bredder på väggsektionerna.
• Du erhåller snabbt en komplett ritning inklusive
materialspecifikation.
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X-Guard – Referenser
®

Projekt från Sverige
Axelent har utvecklats till att idag vara en komplett leverantör inom säkerhet. Vi vet att
medarbetarnas säkerhet har högsta prioritet, men att också industrin måste fungera och vara
effektiv. Vi tänker därför alltid på helheten och kan utföra allt från riskanalyser till installerad och
godkänd säkerhetsutrustning för din produktion och ditt lager. Vi erbjuder också uppföljning och
programvara för att du på ett så enkelt och tryggt sätt som möjligt ska bibehålla bästa möjliga
säkerhetsnivå i företaget.
Bilder från Evomatic AB, Karlshamn
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X-Guard – Referenser
®

NLR, Netherland Aerospace Centre
NLR utvecklar innovativa och heltäckande lösningar för de komplexa utmaningar som möter
flyg- och rymdindustrin. Verksamheten täcker hela spektrumet av forskning, utveckling, testning
och utvärdering, från validering och verifiering till kvalificering, simulering och utvärdering. NLR
överbryggar gapet mellan forskning och praktiska tillämpningar och arbetar för både regering
och industri såväl inom Nederländernas gränser som utomlands.
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Exempel på arbeten i NLR-laboratoriet

X-Guard ser till att maskincellerna får arbeta ostört

Stefan Grudelbach, säljare, Axelent Netherlands B.V:
”På en del flygplansmodeller har huvudlandningsstället
ett stag som är tillverkat av kolfiber. Kolfibern flätas av
tunna dragna trådar i den flätningsmaskin som du ser
bakom X-Guards plastväggar. Det är endast prototyptillverkning som sker i maskinen. NLR konstruerar och
testar flygtekniksprodukterna tillsammans med tillverkare
som Fokker, Boeing, Airbus och Lockheed Martin.”

”Flätningsmaskinen kommer att skötas av en enda person
och han är välutbildad i riskerna med maskinen. Av den
anledningen valde kunden att inte förse dörrarna med
någon form av brytare.
Som jag tidigare nämnt kommer kolfiberprodukterna att
hanteras för hand i den första maskincellen (flätningsmaskinen). I den andra cellen pågår olika helautomatiserade
processer. I den första arbetar en robot med att plocka upp
kolfiberremsor. I den andra formar en infraröd värmare med
hjälp av vakuumteknik kolfibern till önskad form. Denna till
synes enkla process ger kolfibern en enorm hållfasthet.”

Axelents produkter i NLR-laboratoriet
”Arbetet på NLR-laboratoriet bedrivs enligt renrumsprincipen med låga halter av damm, luftburna partiklar
och kemikalier. Av den anledningen valde vi X-Guardväggar
i plast för så liten dammansamlingsyta som möjligt.
Väggarna kommer också till sin rätt när slutkonsumenten
vill kontrollera sin produkt i laboratoriet eftersom de skapar
fri sikt. Att väggarna dessutom bidrar till ett väldigt rent
och exklusivt intryck är en bonus.
Höjden på maskinskyddet är 2 300 mm, men i framkant
av maskinen valde kunden lägre höjd (1 400 mm) för att
enklare kunna överblicka projektet och flätningsprocessen.
Stolparna är 50x50 mm i standardfärgen gul (RAL 1018).
I framkant placerade vi även dörren försedd med haklås.”

Komplett maskinsäkerhet på tre dagar
”NLR-projektet delades in i två faser. Del ett bestod av att
säkra robotcellen med hjälp av X-Guard. När allting var
igångsatt och fullt fungerande påbörjade vi säkerställandet
av flätningsmaskinen. Att montera hela projektet tog oss
totalt tre dagar.”
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X-Guard – Referenser
®

Runda former på
Formteknik, Sverige
Verktygsmakarföretaget Formteknik bedriver sin verksamhet
med betoning på tre huvudsakliga kundsegment: Thin Wall
Packaging, Caps & Closures och Medical Devices.
De har verksamhet i både Anderstorp, Sverige och Roskilde,
Danmark. När man skulle investera i maskinskydd runt en ny
robotcell var det kombinationen av funktion och design som
gjorde att man fastnade för Axelent X-Guard Contour.
Jan Aronson, VD, Formteknik:
”När vi fick se Axelents X-Guard Contour bestämde vi oss direkt för att
det var ett perfekt skydd till vår nya robotcell. De rundade hörnen är inte
bara snygga utan även funktionella. Det gör att vi sparar plats och gör det
lättare att röra sig runt maskinskyddet. Utöver de funktionella fördelarna
ger skyddet ett snyggt och genomarbetat intryck, vilket passar oss perfekt.
Det ligger helt i linje med vår anläggning. Vi vill alltid välja det bästa, både för
oss och våra kunder.”
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X-Guard – Referenser
®

1
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2

Projekt från Axelent Australia PTY LTD,
Australien
Axelent X-Guard, höjd 2300 mm. Bilden visar maskin-		
		 skydd runt en automatiserad maskin för plåtbearbetning.

1

Axelent X-Guard kan enkelt anpassas för individuella 		
		 lösningar. Ett praktiskt kapningspaket möjliggör 		
		 integration av transportband. Bilden visar maskinskydd i
		 en plåtlocksproduktion.

2

Axelent X-Guard, höjd 2000 mm. Bilden visar våra
		 nätväggar i form av 150 m skydd i syfte att säkra upp 		
		 sortering av post och paket.

3
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The world of
Axelent
För oss är det grundläggande att Axelent drivs på ett etiskt,
socialt och miljömässigt rätt sätt, oavsett var i världen
verksamheten sker. Att vi bidrar till ett hållbart samhälle är
centralt för vår verksamhet och ses som en viktig del för
företagets fortsatta framgångar. Vi värnar om ett etiskt
förhållningssätt i allt från affärsrelationer, till mänskliga
rättigheter och miljön.

Miljöansvar,
nu och över tid
Frågor om miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad
del i Axelents totala verksamhet. Genom målstyrning uppnås
ständiga förbättringar i dessa avseenden.
Vi ansluter oss till ett synsätt som leder mot långsiktigt hållbar
utveckling. Detta genom ständig förbättring och medverkan
till att minska all tänkbar miljöpåverkan genom att:
• Tillhandahålla resurs- och kostnadseffektiva lösningar
• Följa lagar och förordningar tillika kundkrav 			
som avser miljöansvar
• Sträva efter hög effektivitet i användning av 			
energi och naturresurser
• Gynna system för återvinning och återanvändning av
material
• Förebygga och begränsa föroreningar

Vill du veta mer om hur
vi arbetar för ett hållbart
samhälle ur ett etiskt,
socialt och miljömässigt
perspektiv?

CODE of
CONDUCT
Ethical, Social and Environmental Guidelines • v 2.0

Besök www.axelent.se
och ladda ner vår Code
of Conduct.
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Axelent AB

Axelent Engineering 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.

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.axelent.com

www.axelentengineering.se
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Axelent Software AB

Axelent Safe-X AB

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.

Safe-X erbjuder en bred och varierad
produktportfölj där du hittar det mesta för
utemiljö, industri, lager och arbetsplats. Förutom
Axelents välkända förrådsväggar erbjuds även
cykelställ, papperskorgar, farthinder, näthyllplan,
påkörningsskydd och mycket mera.
www.axelentsafex.se

www.axelentsoftware.com

Axelent
Group
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Vår snabbhet, företagskultur och kunskap skapar
förutsättningar för att vi ska kunna serva dig snabbt
med bästa tänkbara säkerhetslösningar. Det är
grundstenarna i vår "enkla", men helt unika
affärsmodell som gjort Axelent till ett av de
ledande varumärkena i branschen.

Axelent Quality
Service
Safety
Speed · Spirit
Know-how

AXELENT AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN
0370-37 37 30 · SALES@AXELENT.SE · WWW.AXELENT.SE

SE1905_2.0 BUJE

Vad är kvalitet? För oss på Axelent är det viktigare
vad du upplever än vad vi skriver i fina ord. Däremot
har vi varit lyhörda för vad du som kund verkligen vill
ha och uppskattar för att helhetsintrycket av Axelent
som leverantör ska bli kvalitet.

