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WEBINAR
”Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer idag?”



Webinar | Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning
Välkommen till dormakaba!

Thore Wahlin
Project Sales
Arbetat ca 20 år inom säkerhetsbranschen och sedan 
Okt 2014 på KABA/dormakaba med försäljning, 
installation och nu sedan ett par år uteslutande med 
projektledning. Cert. Säkerhetssamordnare. 

Anders Berghagen 
Försäljningschef Sverige
Expert på digital transformation inom säkerhetsbranschen. 
Ursprungligen från IT-branschen med mångårig erfarenhet av
ledarskap och försäljning.



dormakaba



Kommande webinar

Inspirationswebinar
5 maj - Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer?
Thore Wahlin, Sales Solution

19 maj - Höga krav på funktion och flexibilitet säkrar lägenhetsinnehavarnas trygghet och ger en 
vardag utan krångel
Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD 

Produktintroduktion
6 maj - EAD/EAC – lösningar, funktioner och hur samverkar systemen
Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD 

20 maj - ARGUS – en smart lösning vid behov av  in-utpassering
Thore Wahlin, Sales Solution

Företagsanpassad utbildningssession 
7 maj - EAD/EAC – lösningar, funktioner och hur samverkar systemen
Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD 

21 maj - ARGUS – en smart lösning vid behov av  in-utpassering
Thore Wahlin, Sales Solution



Agenda

Vad är dormakaba| 10 min
Välkommen och vad är dormakaba: Moderator Anders Berghagen

Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer idag?| 20min 
Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer idag? Talare Thore Wahlin

Frågor | 15 min
Skriv frågor i chatten eller under frågestunden



Milestones of the past 150 years
Introduction

Utilities & telecoms offering

Dörken & 
Mankel KG
founded in 
Ennepetal

1908

Entry into the 
door-closer 

business

1950

The first 
automatic 
door systems

1962

First production 
site in Singapore

1978

Security 
solutions and 
emergency exit 
control systems

1987

En route to 
market leadership 
in the movable 
partition business

2001

100 million 
door-closers 
sold

2010

More than 
1 billion euros 
in annual sales

2013

Merger 
with Kaba

2015

Locksmith shop 
and cash 

register factory
by Franz Bauer

1862

Patenting of 
reversible key

1934

Launch of first 
electronic 

safe system

1975

Expansion of
Asian business with 

first subsidiary 
in Japan

1985

Acquisition of 
Unican –

revenue doubles

2001

Introduction of 
RCID/TouchGo

lock system

2008

More than 
1 billion Swiss 

francs in 
annual sales

2014
Merger 
with Dorma

2015

Amongst other
portfolio
transactions: 
Acquisition of
Best Access 
Solutions

2017
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The offering & target markets
Introduction

Utilities & telecoms offering8



# Vilka krav ställs på moderna 
entrémiljöer idag?



Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer idag?
Webinar

En inspirerande session om entrémiljöer i allmänhet och tillträdeslösningar i synnerhet. 

• Entré som hjärtat i byggnaden

• Trender moderna entréer: mobilt och integrerat

• Produktområden och flöden

• För männískor i rörelse

• Ca 35 minuter

• Frågor ställs i chatten eller efteråt



DD.MM.YYYY, 8pt

Lobby as heart of the building



Trender moderna entréer: mobilt och integrerat
Webinar

12

• Blickar vi mot morgondagen är det tydligt att arkitekturen 
behöver väga in människors individualitet och företags 
flexibilitet. Viktigast för framtiden är att skapa en atmosfär 
som tillåter rörlighet. Den som tänker fritt och framåt kan 
få byggnader att överträffa sina begränsningar.

• Den som bygger morgondagens byggnader och 
kontorsvärldar måste konsekvent kombinera kundbehov 
och produktegenskaper.

• Därför måste byggnadens begränsningar minimeras för 
att möjliggöra en atmosfär där människor kan tänka och 
röra sig fritt. 



Trender moderna entréer: mobilt och integrerat
Webinar
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tydliga 
trender4 

Öppenhet
Tack vare digitalt styrda passersystem och flexibel rumsindelning behöver 
frihet inte vara på bekostnad av säkerhet. Med rätt tekniska lösningar blir 
delade kontor och gemensamma ytor allt populärare.

Flexibilitet
Det intelligenta system som möjliggör detta, bygger på konverteringsbar 
inredningsarkitektur och teknologi som ger smart access.

Förändring
Företag förändras i en snabbare takt. Personal som börjar och 
slutar ställer krav på ett säkert in- och utflöde.

Estetik
Upplevelsen av företaget ska genomsyras från det första 
mötet i entrén och genom hela kundresan i bemötande, ord 
och handling.



Produktområden och flöden



Produktområden och flöden

15

• Person unknown (crowd)
• Driven in initial stages of projects
• Focus is on architects, investors and 

construction companies
• Operator is facility management
• Sustainability issue and certifications
• Modularity of systems important for 

our channels

• Person known and authorized 
(control)

• Driven in advanced stages of 
projects

• Focus is on integrators, security 
consultants 

• Operator is security management
• IT driven / authorization needed
• Orientation to customer operating 

processes and workflows
Sliding 

operators
Swing 

operators
Sliding 
doors

Revolving 
doors

Perimeter 
protection

Security 
revolvers

Turnstiles Passenger 
gates

Dormakaba är en leverantör av automatiserade
entrélösningar för

flödes och personkontroll

KontrollFlöde

Market

Webinar



Produktområden och flöden
Webinar

16

Public space Half public 
space

Half private 
space

Sliding doors Sliding doors

Revolving doors

Swing doors

Private 
space

Full height Turnstiles High speed gates

InterlocksFull height gates Tripods and turnstiles

Security revolving

Market



För människor i rörelse



För människor i rörelse
Webinar

18

Med Argus ger säkerheten samtidigt en känsla 
av transparens och öppenhet. Designen är 
diskret, trots maximal stabilitet och styrka. 
Belysningen ger ett inbjudande intryck och 
sensorstyrningen reagerar direkt. Utifrån får 
man ett helhetsintryck som återspeglar 
värdegrunden som ryms innanför – gång på 
gång tillhandahåller sensorerna och de 
mekaniska systemen en verklig service: 

Ett varmt välkomnande.



En riktning, ett mål, en design: Argus
Webinar

19

Design som visar vägen

Nya Argus sensorbarriärer ger perfekt balans mellan form 
och funktion. Raka linjer och geometriska hörn bildar en 
enhet med glasdörrar som närmast ger ett tyngdlöst intryck 
och samtidigt integrerar tekniklösningen sömlöst. 

XEA-designen som är karaktäristisk för dormakaba, 
kombinerar enkelt formspråk med färger, texturer och rörliga 
delar till ett enhetligt utseende som kan anpassas till all 
arkitektur med stor variation.



Apoteket HK
Webinar

20



Länsförsäkringar Stockholm HK
Webinar

21



The XEA Design | XEA design
Webinar





Tack för mig.



Disclaimer
This communication contains certain forward-looking statements including, but not limited to, those using the words “believes”, “assumes”, “expects” or formulations of a similar kind. 
Such forward-looking statements are made on the basis of assumptions and expectations that the company believes to be reasonable at this time, but may prove to be erroneous. 
Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which could lead to 
substantial differences between the actual future results, the financial situation, the development or performance of the company or the Group and those either expressed or implied 
by such statements. Such factors include, but are not limited to:

the general economic conditions / competition from other companies / the effects and risks of new technologies / the company’s continuing capital requirements / financing costs / 
delays in the integration of the merger or acquisitions / changes in the operating expenses / currency and raw material price fluctuations / the company’s ability to recruit and retain / 
qualified employees / political risks in countries where the company operates / changes in applicable law / and other factors identified in this communication

Should one or more of these risks, uncertainties or other factors materialize, or should any underlying assumption or expectation prove incorrect, actual outcomes may vary 
substantially from those indicated. In view of these risks, uncertainties or other factors, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. 
Except as required by applicable law or regulation, the company accepts no obligation to continue to report or update such forward-looking statements or adjust them to future 
events or developments. It should be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily indicative of the full-
year results. Persons requiring advice should consult an independent adviser.

This communication does not constitute an offer or an invitation for the sale or purchase of securities in any jurisdiction.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, phi® etc. are registered trademarks of the dormakaba Group. Due to country-
specific constraints or marketing considerations, some of the dormakaba Group products and systems may not be available in every market.


	WEBINAR�”Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer idag?”��
	Välkommen till dormakaba!
	Bildnummer 3
	Kommande webinar
	Agenda
	Milestones of the past 150 years
	Bildnummer 7
	The offering & target markets
	Bildnummer 9
	Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer idag?
	Bildnummer 11
	Trender moderna entréer: mobilt och integrerat
	Trender moderna entréer: mobilt och integrerat
	Produktområden och flöden
	Produktområden och flöden
	Produktområden och flöden
	För människor i rörelse
	För människor i rörelse
	En riktning, ett mål, en design: Argus
	Apoteket HK
	Länsförsäkringar Stockholm HK
	The XEA Design | XEA design
	Bildnummer 23
	Tack för mig.
	Bildnummer 25

