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Een structurele wijziging
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS BELUX OFFICIEEL UIT DE STARTBLOKKEN
De volgende stap in de verregaande integratie van meerdere ondernemingen binnen de
ASSA ABLOY Groep, internationaal marktleider in globale toegangsoplossingen, is een feit.
Zopas werden alle handtekeningen gezet om de divisies High Performance Door Solutions
(HPDS - Albany) en Industrial Door & Docking Solutions (IDDS - het voormalige Crawford
en Megadoor) onder te brengen in ASSA ABLOY Entrance Systems Belux.
Grootschalige fusie
De titel bovenaan deze aankondiging zou enige verwarring kunnen zaaien. Met ASSA ABLOY
Entrance Systems Belux gaat het weliswaar om de start binnen een nieuwe organisatie, maar
natuurlijk betreft het hier spelers met vele jaren ervaring en vakkennis.
Het onder één noemer brengen van HPDS en IDDS is vooral een belangrijke stap in het
verder concretiseren van ASSA ABLOY Entrance Systems. Deze nooit geziene operatie in de
sector van deuren en poorten zal leiden tot de realisatie van een groep met unieke troeven
op vlak van productgamma én serviceorganisatie.
De ondernemingen van ASSA ABLOY Entrance Systems bundelen hun krachten om samen uit
te groeien tot de wereldspeler in automatische toegangsoplossingen, met een totaalaanbod
van toegangssystemen voor de doorstroming van mensen en goederen in industriële,
commerciële, institutionele en residentiële omgevingen.
De merken Crawford en Megadoor werden eerder al ondergebracht in het gespecialiseerde
bedrijfsonderdeel Industrial Door and Docking Solutions van ASSA ABLOY Entrance Systems.
Nu is het dus de beurt aan de High Performance Door Solutions van Albany, met eerste klas
snelroldeuren die voldoen aan alle normen van kracht binnen veeleisende industriële
omgevingen. Functionaliteit, esthetiek en veiligheid staan voorop. Toepassing van de meest
up-to-date technologie gecombineerd met een maximale service, inclusief conditieanalyse,
inspectie, onderhoud en reparatie, resulteert in het allerhoogste veiligheidsniveau.

----------------------------------------ASSA ABLOY Entrance Systems
Wereldwijd leidende merknamen en service, gesteund door meer dan 50 jaar technische ervaring en een
uitgebreide kennis van toepassingen.
. Een omzet van meer dan 1,25 miljard euro

. Ongeveer 7600 medewerkers
. Verkooporganisaties in ongeveer 30 landen, geautoriseerde distributeurs in meer dan 50 landen
. Productie in alle werelddelen
. Hoofdkantoor in Zweden
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