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Företagspresentation

Det svensktillverkade låssystemet

Naturligtvis ligger
vår utvecklings- och
produktionsenhet i
låsstaden Eskilstuna.
Var annars?

Vi brinner för innovation som
gör vardagen enklare
Vi på Exma delar en passion för teknisk utveckling, samtidigt som vi vill
att användarna enkelt ska tillgodogöra sig denna.
De produkter vi erbjuder kombinerar
användarvänlig funktion och design
med ett innehåll där inga genvägar
tagits, vare sig under utveckling eller
produktion.
Vår vision
Vi ska vara den främste utvecklaren av
elektroniska passersystem och lås med
fokus på skandinaviska förhållanden.
Genom att kontinuerligt flytta fram
positionerna för såväl funktionalitet som
design ska vi särskilja oss mot våra
konkurrenter.
Vår mission
Exma ska ligga i framkant inom utveckling av lås och närliggande produkter
– med fokus på säkerhet, kvalitet och
användarvänlighet.
Med vår erfarenhet, av såväl högsäkerhetsanläggningar som bostadshus
i ryggen, ska vi leverera säkerhetslösningar av högsta klass och med unika
möjligheter att erbjuda skräddarsydda
speciallösningar.

Innovation
Innovation genomsyrar vår verksamhet
i alla led. Vi antar nya utmaningar med
öppna armar och brinner för att hela
tiden presentera nya lösningar och
produkter.
Precis som våra kunder ställer vi högsta
krav på säkerhet och hållbarhet, samtidigt som vi aldrig gör avkall på att såväl
hantering som support ska vara både
enkel och effektiv.
Vi är i grunden uppfinnare, som strävar efter en nära relation med de som
använder våra produkter.
Det är just i utbytet med användarna
vi får vår bekräftelse för att en specifik
produkt fungerar, samtidigt som den
feedback vi får ligger till grund för såväl
uppdateringar och utveckling av morgondagens lösningar.
Eskilstuna, Sverige
Vår hemstad, Eskilstuna, är välkänd för
sin imponerande historia inom såväl
hantverk som industri.
Hög kvalitet är en röd tråd i det som
produceras här – ända sedan de första
smedjorna kom på plats redan under
1600-talet.

Säkerheten kommer naturligtvis alltid
i första hand

För oss är det oerhört viktigt att
arbeta med en genomgående lokal
förankring. Såväl kompetens som
material införskaffar vi, i största möjliga utsträckning, i vår geografiska
närhet.
Detta innebär till exempel att vi har vissa underleverantörer på en armlängds
avstånd, bokstavligt talat.
Närheten skapar både bra relationer
och en svårslagen snabbhet. Vi kan
vara långt mer lyhörda, till och med
spontana, i vår produktutveckling än
andra tillverkare. Detta utan att någonsin behöva göra avkall på våra högt
ställda kvalitetskrav.
Genom att vara belägna i Eskilstuna har vi också en perfekt geografisk
utgångspunkt. Det är både lätt för oss
att besöka våra kunder och samtidigt
enkelt för dem att hälsa på hos oss.

Säkert och certifierat
Eftersom Exma arbetar med olika slags
säkerhetssystem är certifikat och intyg
naturligtvis viktigt, både för oss och
våra kunder.
Förutom att vi givetvis har allt som
krävs ger vår lokala förankring extra
trygghet. Exma är mer än svensktillverkat; det är Eskilstunatillverkat.
Säkerheten styr valet av lösning
Samtidigt som trådbundna system erbjuder central kontroll innebär de ökad
sårbarhet. Därför har vi valt att istället
fokusera på stand alone-produkter.
Ett slutet system, som självklart kan
programmeras på plats av behörig person, innebär färre angreppspunkter och
minimalt med kabeldragning.

Smidigt att installera
Fristående stand alone-system är också attraktiva ur installationssynpunkt.
Färre ingrepp på dörrar och intilliggande väggar effektiviserar processen
för den som monterar, samtidigt som
det också innebär att kunden snabbare får ett färdigt lås – utan behov av
restaurering.
Givetvis erbjuder vi på Exma instruktioner och utbildningar inom såväl
installation som underhåll av våra produkter.
Smidigt att använda
Säkerhet och certifikat är naturligtvis
elementärt när det kommer till de produkter vi erbjuder.
Samtidigt lägger vi också väldigt
mycket vikt vid användarvänlighet. Våra
produkter ska vara lika enkla att använda som de är säkra.

Våra lösningar är både skalbara och
anpassningsbara, något som gör det
enkelt för våra kunder att själva bestämma hur de vill hantera sitt låssystem.
Anpassningsbar design
En gemensam nämnare i alla våra
produkter är naturligtvis de högt ställda kraven på säkerhet. Men; det får ju
gärna vara snyggt också!
För att låsen ska passa in i våra
kunders miljöer och stil erbjuder vi olika
anpassningar avseende design.

Absolut högsta kvalitet inom alla
produktsegment

Exma startade vid mitten av 1980-talet och arbetade till en början som
konsulter inom utveckling, tillverkning
och försäljning av olika lås och andra
säkerhetssystem.
Med den kompetens som byggdes upp
började vi 2005 ta fram egna produkter.
Det segment vi snabbt växte oss riktigt
starka inom var högsäkerhetsanläggningar i alla dess former.
Ännu idag är vi hos många starkt
förknippade med miljöer med mycket
höga krav på säkerhet. Något som i förlängningen våra kunder kan se som en
garant för nivån på det som vi levererar.
I takt med att vi vuxit har vi kunnat
bredda oss och erbjuder idag högsta
säkerhet, i kombination med enkla installationer och smidig användning, till såväl
stora komplex som den lilla stugan.

Modern elektronik
Elektroniken är en central del av vår
verksamhet och ett område där vi
lägger mycket tid på när det kommer till
utveckling.
Förutom att vi själva sitter på såväl
erfarenhet som hög kompetens arbetar vi också tätt med systerföretaget
Eskilstuna Elektronikpartner AB och i
anslutning till närliggande, lokala samarbetspartners.
Säkerheten styr valet av lösning
Oavsett om du manövrerar ditt Exmalås med bricka, kod eller traditionell
nyckel uppfyller de högsta krav på
säkerhet.
Vi implementerar inte funktioner som
på något sätt äventyrar detta då ett
säkerhetssystems viktigaste funktion är
att vara just säkert.

Våra system lönar sig för
kunden

Ett lås från Exma är en investering
som möter kundens behov av säkerhet under många år.
När vi köper produkter som lås, passersystem och annan form av skyddsutrustning vill vi inte riskera att behöva
göra om det bara efter ett par år.
I Exmas produkter finns inga kompromisser. Du kan vara trygg i att såväl
mjuk- som hårdvara håller högsta
möjliga kvalitet, både när det gäller din
vardagliga användning och hållbarhet.

Smartast i längden
Precis som i de flesta andra branscher
finns olika kvalitets- och prissegment
inom lås och andra säkerhetsprodukter.
Genom att satsa på ett av våra lås,
tillverkade enligt svenska standarder i
låsstaden Eskilstuna, får du ett system
som håller länge och därmed ger en
attraktiv prislapp i det längre perspektivet.

Referenser
Vi på Exma är väldigt glada över de goda
relationer vi byggt upp genom åren, med
såväl kunder som olika samarbetspartners.
Här intill följer exempel på företag som vi
kontinuerligt arbetar tillsammans med.
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Företaget
Exma Säkerhetssystem AB startade sin verksamhet i Eskilstuna
1986 och har under åren vuxit sig till en central del inom framtagandet av säkra lås, till både bostäder och högsäkerhetsanläggningar.
Redan från början specialiserade vi oss på att bli experter inom
mekaniska och elektroniska lås samt passersystem.
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Vår kompetens etablerade oss snabbt och vi har, sedan länge,
djupgående samarbeten med andra aktörer inom branschen.
Vi flyttar fram positionerna för användarvänliga lås av högsta
kvalitet avseende såväl hållbarhet som säkerhet.
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