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AXS

Våra affärsområden

Lås & Säkerhet

Dörrautomatik

CCTV

Glas

• Vi är engagerade och lösningsorienterade
• Vi skapar personliga relationer
• Vi har kunniga medarbetare
• Vi erbjuder support
• Vi kan designa och bygga din butik

• Vi erbjuder projektpackning (littra)
• Vi skapar din logistiklösning
• Vi finns på plats i Göteborg & Stockholm
• Vi har 12 000 lagerartiklar
• Vi har 100 olika varumärken

Varför AXS?



VARFÖR AXS?

Våra tjänster

Logistiktjänster Littra / projektpackning Glasprojektering

Support Utbildningar Webbshop

EDI Butik Hämtdiskar
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Utbildningar

Maximera ditt användande av våra  
produkter med en skräddarsydd  
produktutbildning för dig och ditt  
team. Vi arrangerar utbildningar  
som är både praktiska och  
teoretiska och anpassas för  
montörer, projektledare, konstruktörer 
eller liknande där vår personal guidar  
och svarar på era frågor.
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Några av våra utbildningar

Dörrmiljö 
Under denna utbildningen berör vi:
• Dörrfunktion och benämningar
• Godkänd låsenhet?
• Elektrisk låsning
• Nöd-/panikutrymning
• Dörrstängare
• Tillbehör
• Dörrautomatik
• Låsets delar

Automatikutbildning 
Du får en fördjupad kunskap i installation och drift-
sättning. Hur automatiken är uppbyggd, prestanda 
och praktiskt montageförfarande.

CCTV
Du får en fördjupad kunskap i installation och drift-
sättning av Dahuas NVR samt hur kameror är upp-
byggda, dess olika prestanda och funktioner. Under 
utbildningen ingår även genomgång av projekte-
ringsverktyg som förenklar offertarbetet. Vi kommer 
även att gå igenom mer avancerad videoanalys samt 
mobilapplikationen.

Webinarie glasfigurator
Vi går igenom funktioner och fördelar med vår nya 
produktkonfigurator för Nordic Frame®.

Webinar om våra olika glasräcken
Vilket räcke passar på vilket ställe? Är design eller 
praktisk funktion viktigast? Vilken budget har kun-
den? Det är många frågor att ta hänsyn till när ett 
räcke ska monteras och vi kommer försöka bena ut 
de olika fördelarna mellan våra räcken.

Webinarie månadens leverantör/uppstickare
Varje månad har våra leverantörer utbildningar  
i en eller flera produkter ur deras produktsortiment.

Titta in på axsnordic.com/vara-produktutbildningar/ 
för att se vårt utbud av utbildningar och boka in dig 
och dina kollegor på nästa kunskapslyft.

GÖR ENTRÉ MED OSS UTBILDNINGAR



I vår webbshop hittar du kvalitetsprodukter inom glasbeslagning,  
dörr automatik, CCTV, lås och säkerhet. Det innebär rätt glasbeslag och 
automatik för dörrar, garageportar och bommar. Dessutom allt du behöver 
inom lås, som exempelvis dörrlås, fönsterlås och hänglås – såväl manuella 
som elektroniska. Upptäck också våra övervakningskameror, larm och andra  
säkerhetsprodukter för både företag, villor, lägenheter och butiker.

Gå in på shop.axsnordic.com/shop/

Du har väl inte missat vår webbshop?

AXS
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Användare
Vi hjälper till att lägga upp fler användare.  
Med fler inloggningar i vår webshop blir arbetet  
effektivare som att inköpsansvarig kommer åt  
alla priser och köphistorik samt att montörer  
kan komma åt installationsmanualer och  
produkt information.

Orderhistorik
Håll koll på vad du beställde sist och hur många. 
Lägg snabbt och enkelt samma produkter i inköps-
korgen igen.

Alltid till din tjänst
Vi finns där för dina frågor – dygnet runt.  
Bara att ställa en fråga i chatten.

Hur många produkter är det i en förpackning?
I webbshoppen ser ni enkelt hur många produkter 
varje förpackning innehåller. Detta gör det enklare 
att planera era inköp då det ofta är lättare att få 
hem en hel förpackning än en bruten. 
Svep över den blå ikonen för att se förpacknings-
storlek och klicka för att lägga till i varukorgen.

Favoriter
Genom att spara favoriter kommer ni snabbt  
åt de produkter ni använder som mest.

Lägg till AXS webbshop som app
Vill du snabbt kunna öppna upp vår webbshop och 
beställa när du är ute på språng? Inga problem!
• Gå till vår webbshop på mobilen
• Klicka på delasymbolen
• Välj lägg till på hemskärm.
Klart att logga in och lägga din order!

GÖR ENTRÉ MED OSS WEBBSHOP



10

Smarta paketlösningar
Urval av dörrstängare

AXS

Enkeldörr Information Varumärke Art. nummer

TS 83 som kit för standardlösningar
• 1 st Dörrstängarhus TS83
• 1 st Standardarm CL-N
• 1 st Monteringsplatta 8380

dormakaba DO38011701

Dörrstängarhus DC300 EN 3-6 ÖB SI kpl frp
• 1 st Dörrstängarhus DC300
• 1 st Standardarm L190 
• 1 st Monteringsplatta A120

ASSA ABLOY AS706141100170

Dörrstängare Geze TS4000 kpl.
• 1 st Dörrstängarhus TS 4000
• 1 st Monteringsplatta TS 4000/5000
• 1 st Standardarm TS 2000/4000

GEZE GZTS4000KPL

Dubbeldörr Information Varumärke Art. nummer

Pkt TS 5000 E-ISM dubbeldörr el-fasthållning  
1300-2800mm kompl
• 2 st Dörrstängarhus TS 5000
• 1 st Glidskena TS5000 E-ISM SI
• 2 st Monteringsplattor TS 4000/5000

GEZE GZ027333PK8

Pkt TS98 dubbeldörr GSR-EMF1  
el-fasthållning 2500-28000mm silver
• 2 st Dörrstängarhus TS98 XEA 
• 1 st Glodskena G-GSR-EMF1 VL

dormakaba DO44110101PK8

Pkt DC700 dubbeldörr koordinering G464 anslagsida 
1250-2800mm silver
• 2 st Dörrstängarhus DC700
• 1 st Glidarm branduppställning G464
• 1 st Tillbehör G120 för G461-464

ASSA ABLOY ASDC700-EV1PK7

Här är ett urval av produktpaket.
Många fler produkter och  
produktpaket finns på  
shop.axsnordic.com
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Kamera Information Varumärke Art. nummer

Kamerapaket 2 - FAST OPTIK 100m2
• 1 st NVR 4104/4KS2 
• 2 st Domekamera HDBW-5541R 
• 1 st Hårddisk 1TB 
• 3 st Kameradekaler

Dahua DA5541RNVR4104

Kamerapaket 2 - JUST OPTIK 100m2
• 1 st NVR 4104/4KS2 
• 2 st Domekamera HDBW-5541E 
• 1 st Hårddisk 1TB 
• 3 st Kameradekaler 

Dahua DA5541ENVR4104

Kamerapaket 6 - FAST OP. STÖRRE YTA
• 1 st NVR 4208/4KS2 
• 6 st Domekamera HDBW-5541R 
• 1 st Hårddisk 4TB 
• 3 st Kameradekaler

Dahua DA5541RNVR4208

Kamerapaket 4 - EYEBALL UTOMHUS
• 1 st NVR 4108/4KS2 
• 4 st Domekamera HDW-5541TM 
• 1 st Hårddisk 2TB 
• 3 st Kameradekaler

Dahua DA5541TMNVR4108

Kamerapaket 6 - JUST OPTIK 300m2
• 1 st NVR 4104/4KS2 
• 2 st Domekamera HDBW-5541E 
• 1 st Hårddisk 1TB 
• 3 st Kameradekaler

Dahua DA5541ENVR4208

Kamerapaket 6 - FULL COLOR
• 1 st NVR 4108/4KS2 
• 4 st Domekamera HDW-5541TM 
• 1 st Hårddisk 2TB 
• 3 st Kameradekaler

Dahua DA3549HNVR4208

Kamerapaket 6 - JUST. OPTIK UTOMHUS
• 1 st NVR 4108/4KS2 
• 6 st Bulletkamera HFW-2531T 
• 1 st Hårddisk 4TB 
• 3 st Kameradekaler

Dahua DA2531TNVR4108

Smarta paketlösningar
Urval av CCTV

GÖR ENTRÉ MED OSS PRODUKTPAKET
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Smarta paketlösningar
Urval av dörrautomatik

AXS

Slagdörr Information Varumärke Art. nummer

Slagdörrsautomatik SW300  
PUSH-paket- Bircher paket
• 1 st Slagdörrsautomatik SW300 PUSH-paket 

(PSW250)
• 2 st säkerhetssensorer Bircher UniScan 350 mm
• 2 st Armbågskontakt JC 205S plast grå

ASSA ABLOY EM1019467BKBI

Slagdörrsautomatik SW300  
PUSH-paket- Flatscan paket
•  1st Slagdörrsautomatik SW300 PUSH-paket 

(PSW250)
• 1 pkt Sensor Flatscan SP59-M Dubbel
• 2 st Armbågskontakt JC 205S plast grå

ASSA ABLOY EM1019467BKFL

Dormakaba ED100 Tryckande - Bircher paket
• 1 st Dörrautomatik Dormakaba ED100 utan  

täckkåpa (nya)
• 1 st Nätkabel ED100/250 230VAC  

(sladd med stickpropp)
• 1 st Täckkåpa Dormakaba ED100/250 Basic
• 1 st Normalarm ED100/250 225 mm SI (nya)
• 2 st Armbågskontakt JC 205S plast grå 
• 2 st säkerhetssensorer Bircher UniScan 350 mm

Bör kompletteras med uppgraderingskort ED 100 
FullEnergy.

dormakaba DO29222311TBI

Dormakaba ED250 Tryckande - 4Safe paket
• 1 st Dörrautomatik Dormakaba ED250  

utan täckkåpa (nya)
• 1 st Nätkabel ED100/250 230VAC  

(sladd med stickpropp)
• 1 st Täckkåpa Dormakaba ED100/250 Basic
• 1 st Normalarm ED100/250 225mm SI (nya)
• 2 st Säkerhetssensor BEA 4Safe 350 mm
• 2 st Armbågskontakt JC 205S plast grå

dormakaba DO29202311T4S
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Smarta paketlösningar
Urval av dörrautomatik

GÖR ENTRÉ MED OSS PRODUKTPAKET

Slagdörr Information Varumärke Art. nummer

Record Dörrautomatik DFA 127,  
inkl.tryckande arm - 4Safe paket
• 1 st Dörrautomatik Record DFA 127, exkl. arm 
• 1 st Record Standardarm SG1 inkl 20 mm axeltapp. 

För nischdjup 0-120 mm
• 2 st Säkerhetssensor BEA 4Safe 350 mm
• 2 st Armbågskontakt JC 205S plast grå

Record REC102127808T4S

Skjutdörr Information Varumärke Art. nummer

SL510 Skjutdörrsautomatik 1600 mm - paket
• 1 st SL510 Skjutdörrsautomatik 1600 mm - 150W
• 1 st Färdigmonterad kåpa till SL510
• 1 st PSL100/150-SL500/SL510 Batteri 24V
• 2 st Golvstyrning GS-L
• 1 st Programväljare PSK-6U
• 1 st kombisensor IXIO DT3
• 1 st kombisensor IXIO DT1 
• 2 st Dörrfäste L= 5700 mm
• 1 st Nätsladd PSL/SL 

Record EM1021405-PKT

Här är ett urval av produktpaket.
Många fler produkter och  
produktpaket finns på  
shop.axsnordic.com
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AXS

Glaskonfigurator

Projja din nästa glasvägg själv
Enkelt, snabbt och smart i vår glaskonfigurator.

• Välj profiler för tak, vägg och golv
• Lägg till ev önskad dörrmodell
• Välj beslagning med olika funktioner
• Lägg till ev tillbehör, dörrstängare,  

tröskel eller industrilook
• Spara dina projekt i konfiguratorn
• Få artikellista, ritningar och glasmått  

mailat till dig
• Se pris direkt i webbshopen
• Lägg din beställning
• KLART!

Vår 
konfigurator  

gör det enkelt, 
snabbt och smart.

Testa på  
axsnordic.com



15

Butiksinredning

GÖR ENTRÉ MED OSS PRODUKTPAKET

AXS kan hjälpa dig med din butik, lager eller verk-
stad, med allt från kunddiskar och hyllor till arbets-
bänkar och hurtsar.

• Framtagning av förslag
• Måttagning
• Beställning
• Installation
• Förslag på upplägg av sortimentAallt sker i samar-

bete med ledande leverantörer
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Lås, beslag, glas,  
automatik, CCTV & 
säkerhet levererat  
direkt till din dörr 

Visste du att vi har flera dagliga slingbilar i både Stockholm och Göteborg?

AXS
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För oss är inte logistik bara en beställning som 
skickas från punkt A till punkt B. Vi vill att du som 
kund ska få en service utöver det vanliga. På AXS är 
vår målsättning att vi gång på gång ska överträffa 
dina förväntningar med vår logistiklösning.

Kanske har vi branschens snabbaste leveranser från 
beställning till leverans. Vårt transportnätverk som 
täcker hela Sverige utvecklar vi ständigt för att för-
korta ledtiderna än mer.

Önskar du sampackning, separat packning med 
märkning eller objektspackning så löser vi dina  
behov och önskemål för att underlätta och effektivi-
sera installationen.

Leveranser hur, när och dit du vill
Vi levererar till din standardadress, till ett objekt 
eller direkt till en byggarbetsplats. Önskar du ett 
specifikt leveransdatum och en tidsbestämd leve-
rans med telefonavisering löser vi självklart detta.

Rikstäckande leveranser
Från våra stora lager i Hägersten och Mölnlycke 
skickar vi dagligen försändelser till hela Sverige. 
Orderstopp 16:00 för leverans nästkommande dag 
(med vissa undantag beroende på ort i nordligaste 
delen av landet dit det kan ta två dagar).

Storstockholm och Mälardalen
Fasta turer på förmiddagen med snabba leveranser 
som täcker hela Stockholm med omnejd, hela  
Mälardalen, E4:an till Uppsala och sträckan längs  
E18 till Norrtälje.

Göteborg med omnejd
Tidig morgonleverans från 07.00 som täcker hela 
Göteborg med kranskommuner och orter.

Nattleveranser
Beställ innan 16:00 och din order levereras under 
natten och är på plats innan du kommer tillbaka till 
jobbet. En exklusiv tjänst med i princip ingen ledtid 
alls sett till arbetstid. För dig som beställer dagligen 
från oss.

Panik- och expressleveranser
Ibland kör det verkligen ihop sig. Vid dessa tillfällen 
har vi panik- och flygfrakt runtom i hela Sverige.

Önskar du hämta själv? 
Våra butiker på Lerkrogsvägen 17 i Hägersten och på 
Metodvägen 8 i Mölnlycke är dagligen bemannade 
från 07.00 där du direkt kan hämta ut din beställning 
alternativt få support och svar på dina frågor innan 
du lägger din order. Vi plockar ihop din order medan 
du väntar med en kopp kaffe i butiken.

Vill du veta mer eller undrar vilket leverans- och 
transportsätt som skulle passa bäst just för dig?

Vår logistik

GÖR ENTRÉ MED OSS LOGISTIK
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Ring några som  
har flera hundra  
år erfarenhet

Ring Åsa, Klara, Johan, Marcus eller någon annan av 
våra duktiga medarbetare när säkerheten krånglar 
eller när du behöver bli guidad genom montaget. 
Med lång erfarenhet guidar vi er när ni som mest 
behöver det. Teknisk support är något vi erbjuder alla 
våra kunder. Våra support avdelning hjälper dig med 
alla typer av frågor och genomför företagsanpassade 
utbildningar för dig och dina kollegor. 

Du är välkommen att kontakta oss oavsett fundering  
kring lås, beslag, glas, dörrautomatik, CCTV och 
säkerhet.

AXS

Hitta oss här



Ring vår support
031-780 59 00

GÖR ENTRÉ MED OSS SUPPORT



Gör entré med oss

031-780 59 00
info@axsnordic.com
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