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Piktogrammer
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MISSION & HISTORIE

Mission

Etableret 1963

Vores overordnede mission er sikring af mennesker og værdier.

Howeni Eurosafe A/S er etableret i 1963, og har altså over 50 års
erfaring med sikring og sikkerhed. Vi har langt over 20.000 kunder og
har leveret over 100.000 produkter, hvoraf mange fortsat anvendes
og fortsat serviceres.

Vores ambition er at være den mest anerkendte, foretrukne og
seriøse kompetencepartner for vores kunder, leverandører og
samarbejdspartnere.

Hver eneste af vores nøglemedarbejdere har over 10 års erfaring
med sikring og forebyggelse og den gennemsnitlige anciennitet er
13 år.

Personlige relationer, tillid og tryghed

Howeni Eurosafe A/S er familieejet og ejer ledet. Det har vi været
siden 1986.

Samarbejdet med alle vores kunder er præget af personlige
relationer, tillid og tryghed. Vi lægger stor vægt på, at vores kunder
kan stole på os. Både nu og i fremtiden – personligt og som
virksomhed.

Vi har struktureret virksomheden i få fokusområder for at sikre de
bedste produkter og løsninger. Det er vores ambition at være
markedsledende indenfor samtlige af disse produktområder.
Vi samarbejder selvfølgelig med branchen som helhed for at udvikle
og levere komplette løsninger.
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KUNDER & KOMPETENCER

Professionelle kunder

Howeni Eurosafe A/S leverer primært direkte til slutbrugere.
Vores kunder har en professionel holdning til sikring og risikostyring.
Ofte henviser forsikringsselskaber og forsikringsmæglere samt
rådgivere og arkitekter kunder til os. I samarbejde afdækker vi risici
og leverer den optimale sikringsløsning.
Vi tilbyder også specialaftaler til brancheforeninger, butikskæder,
forsikringsselskaber med flere.

Ambition

Vores ambition er altid at være konkurrencedygtige ud fra en
‘Fair Price’ filosofi. Vi skal kort sagt levere den rigtige løsning og prisen
skal være fair for alle parter.
Vi sørger alle for at yde vores bedste for at sikre vores kunders
tilfredshed.
Når vi spørger vores kunder, hvorfor de vælger Howeni Eurosafe A/S
som samarbejdspartner og leverandør, er vi stolte af svarene:
Faglighed, troværdighed og via anbefalinger.

Kvalitet og faglighed

Vi distribuerer, producerer og udvikler sikringsprodukter og
sikringsløsninger. Mange af vores produkter og løsninger er udviklet i
samarbejde med vores kunder. Andre er udviklet på basis af vores
markedserfaring gennem mere end 50 år.
Alle produkter brandes og kvalitetssikres af Howeni Eurosafe, og vi
har 100 procent overblik over alle leverede produkter.
Vi har konstant fokus på faglighed, kvalitet og projektledelse.
Størstedelen af vores produkter fremstilles på ISO 9001 certificerede
fabrikker. Vi var de første i branchen, der blev DS/EN ISO 9001
certificeret inden for “Projektering, installation, service samt
vedligeholdelse af mekanisk sikring”.
Denne kvalitetsfokus sammen med vores kundevendte kultur
medfører, at vi leverer en ekstrem god kundeservice. Vi har hotline
support alle hverdage mellem kl. 08.00 - 16.00. Kan vi ikke løse
problemet telefonisk, har vi teknikere, som kører over hele landet.
Udenfor normal åbningstid kan du kontakte vores vagttelefon på
vores hovednummer.
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KERNEPRODUKTER

Betjeningssluser

Vore betjeningssluser er testet efter
flere europæiske standarder for at
sikre mod skud, indbrud, eksplosion og
brand.
De leveres som færdige elementer
komplette med kommunikationsanlæg.
Vi tilbyder levering og montering til
faste priser over hele landet samt
udlandet efter nærmere aftale. Det
udføres af vore specialuddannede
teknikere, og vi udfærdiger
installationserklæring som
dokumentation.

Forsegling

Vi har et stort produktprogram fra en
af verdens største producenter.
Vi leverer højsikringsplomber,
sikringsplomber og indikative plomber
samt tasker, poser og tape samt
etiketter.
Vi leverer også forseglingsløsninger til
containere, tyverisikker tanksikring
samt aflåsning til våben.

PROFIL 2019 – SIDE 4

Kontantsikring

Vi leverer kassesikringssystemer og
kontantsikringssystemer som
deponeringsskabe med tidsforsinkelse
og overfaldskoder samt kasseskuffer til
kundebetjening.
Vi har leveret til flere af de største
pengeinstitutter og detailhandelskæder
i Danmark.
Ud over vort standardsortiment, kan vi
udvikle de forskellige systemer efter
mål og specielle ønsker.

KERNEPRODUKTER (FORTSAT)

Nøglehåndtering

Vi har et komplet produktprogram
indenfor nøgleskabe, hvad enten der er
tale om nøgleskabe til deponering af
autonøgler, intelligente
internetbaserede nøgleskabe til 10.000
nøgler eller almindelige tyverisikre
nøgleskabe.

Pengeskabe

Vi har i mere end 50 år leveret
pengeskabe og brandskabe.
Vi har et helt unikt produktsortiment
med testede og klassificerede
produkter til nogle af markedets
bedste priser.
Alle vores løsninger kan leveres med
forskellige typer låse – fra nøglelås til
elektronisk kodelås.
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Piktogrammer

Vi var initiativtager til den Danske
Standard for sikringspiktogrammer og
havde formandskabet for
arbejdsgruppen i Dansk Standard. De
oprindelige piktogrammer blev udviklet
med støtte fra blandt andet finans- og
detailsektor.
Vi designer løbende nye piktogrammer
i samarbejde med
brancheorganisationer samt i
forbindelse med bestemte projekter
eller produktudvikling.

KERNEPRODUKTER (FORTSAT)

MærkningVores løsninger til

tyverimærkning er i stor udstrækning
også branding. Mærkerne er fremstillet
i en så flot kvalitet, at eksempelvis en
bærbar pc med Safety House
Tyverimærkning er med til at brande
den virksomhed, kommune eller
institution som ejer udstyret.
Ud over det har tyverimærkning er stor
præventiv virkning, og mærkningen
kan med fordel kombineres med
præventive piktogrammer.

Kropsbårne Kameraer

Vores forskellige løsninger indenfor
kropsbårne kameraer indeholder helt
unikke kropsbårne point-of-view
videosystemer.
Vi leverer løsninger med integrerede
software og løsninger med integration
til TVO platforme som Milestone. Vi har
et enormt erfaringsgrundlag fra flere
installationer i Danmark samt et
netværk af internationale specialister.
Kameraerne fremstilles i et enkelt,
solidt, brugervenligt og
kriminalpræventivt kamera-design,
som sikrer mange års problemfri
anvendelse og effektiv forebyggelse.

Teknisk Service

Vores serviceorganisation og
serviceteknikere er alle
specialuddannede og certificerede i
sikringsteknik og forebyggelse.
Vi er klassificerede til at servicere
kunder med de højeste sikringskrav
indenfor alle vores
kompetenceområder.
Det er vores teknikere, som udfører
installation og service samt leveranceog projektstyring.
Herudover har vi et sikringsgodkendt,
pålideligt og professionelt team af
samarbejdspartnere. De arbejder alle
under vores kvalitetssikring og
persongodkendelser.
Alle teknikere bærer ID kort, og det kan
tydelig ses, at de arbejder for Howeni
Eurosafe A/S.
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Kontakt
kontakt@HoweniEurosafe.dk
www.HoweniEurosafe.dk
Telefon
+45 70 10 55 88

Showroom, Kontor & Lager
Engholm Parkvej 6
DK-3450 Allerød
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