Aug. Stenman (ASSA)
Grundat 1881 av August Stenman (1852—1920) genom köp av
Thunellska gångjärnsfabriken i Eskilstuna. August var son till
Frans August Stenman och började sin bana hos fadern, men
arbetade även vid Gevärsfaktoriet och Munktells mekaniska
verkstad. Han fick sin utbildning i Tyskland, England och
USA. August var verkmästare för knivtillverkningen på den av
Eskilstuna Jernmanufaktur ägda Tunafors fabriken från 1877.
Redan från starten satsade August på massproduktion och
långa serier. Mycket av tillverkningen skedde på eget konstruerade specialmaskinerna som gjorde produktionen i hög grad
automatiserad. Detta ledde till att August Stenman också kunde
erbjuda kvinnor arbete i produktionen, vilket var ovanligt på
den tiden.

Ur Järnhandlaren 1925
1895 började företaget sälja sina produkter själv istället för via
Eskilstuna Jernmanufaktur.
1910 börjar man tillverka skruv. Först för eget bruk men snart
även för marknaden. Produktionen av skruv fortsatte till 1975.
Tillverkning av träskruv och gångjärn var huvudsortimentet
ända in på 1930-talet.

Ur Järnhandlaren
1932

Ur Järnhandlaren 1927

Exempel på varuetiketter.
Tagit ur katalog 1914.

Ur Järnhandlaren 1934

Ur Järnhandlaren 1932

1930 övergick majoriteten av ägandet
till Guest, Keen & Nettleford, Ltd i
Birmingham

1939 tas nästa steg då låstillverkningen
kom in i företaget.
Här nedan en annons från 1939, när
låsen kommit med i sortimentet.

På 1930-talet hade företaget 650
anställda.
1935 tas Uddeholms skruvfabrik i
Hagfors över.

Ur Järnhandlaren 1939
Ur Järnhandlaren 1946
1946 levereras första 5-stiftcylindern
1947 tillverkades första 7-stiftcylindern, vilket ASSA blev först i världen med.
1951 inför licenstillverkning av ASSA-nycklar. Samma år inför ASSA femdagarsvecka, som första bolag i Sverige. På 1950-talet går ca 80 % av produktionen på
export.
1952 förvärvas danska A/S Ruko.
1954 introduceras krysskruven (Philips patent) i Sverige av Aug. Stenman.
1963 har lås växt till största produktgrupp inom ASSA.
1970 är lås större än alla andra varugrupper tillsammans.
1975 läggs skruvproduktionen ner.
Ur Järnhandlaren 1954

Ur Järnhandlaren 1980

Ur Järnhandlaren1981

1981 lanseras Twinlåset.
1984 lanseras ASSA 2000.
1988 köps ASSA av Securitas.
I början av 1990-talet slår elektromekaniska lås genom.
1994 bildas ASSA Abloy.
Idag har ASSA ca 350 anställda. ASSA Abloy koncernen har ca 37 000
anställda över hela världen och omsätter ca 37 miljarder SEK.

Ur Järnhandlaren 1985

Ur Järnhandlaren 1984

Ur Järnhandlaren 1990

2011´s produktsortiment
Låssystem, Elektromekanik
Elektromekaniska låssystem finns i de två varianterna.
Båda systemen har förutom den mekaniska kombinationen
också en elektronisk kod. Detta ger flexibla låssystem med
bestående säkerhet eftersom det är möjligt att spärra borttappade nycklar.

Låssystem, Mekanik
En säkerhetslösning är mer än produkter.
Vår säkerhetspyramid visar 4 olika säkerhetsnivåer där inte
bara den fysiska produkten räknas. Hanteringen, tjänster och
distributionen av både material och förekommande koder kan
i olika kombinationer ge en högre säkerhet - allt efter ditt
önskemål!
Elektrisk låsning
Låsning med kontroll och flexibilitet
Ellås har ett stort användningsområde, från lätta innerdörrar till
tunga ytterdörrar där en snabb låsfuktion är ett krav. Med ellås
erhålls en fjärrstyrd daglåsning där den beprövade mekaniska
säkerheten ej går förlorad.
Ett ellås kan användas tillsammans med de flesta styrfunktioner
på marknaden exempelvis passersystem, kopplingsur och kodlås.
Passersystem - on line
ASSA har lång erfarenhet av att utveckla passersystem. Vårt
heltäckande produktsortiment för dörrmiljöer gör att vi kan
erbjuda en helhetslösning med både fysisk säkerhet och
tillträdeskontroll genom passersystem.

Låsning med kontroll och säkerhet
Lås med motorstyrd regel är det bästa möjliga alternativ där
det krävs säker låsning. Motorlås låses endast när dörren är
helt stängd och passar både modul- och smalprofildörrar.

Passersortimentet innefattar allt från läsare, porttelefoner och
centralenheter till användarvänlig mjukvara med integrationsmöjligheter. Det ger möjligheter till anpassning efter kundens
behov av funktion, säkerhetskrav och kostnadsläge.
Våra produkter och lösningar finns idag i allt från enklare
anläggningar till stora komplexa helintegrerade säkerhetssystem.
Passersystem - off line
ASSA erbjuder två off line-passersystem: Smartair och Timelox.
ASSA Smartair är baserat på beröringsfri Mifare teknik.
Timelox är baserat på magnetkort eller smart card med kontaktchip.
ASSAs off line passersystem ger en bekväm och säker lösning
på innerdörrar såsom kontor, förråd, lektionssalar och liknande
utrymmen där man vill undvika nyckelhantering och inte har
krav på högsta säkerhet eller verksamheter där man har
begränsad möjlighet att dra fram el eller nätverk.
Trycken/DragSpanjoletthandtag

Gångjärn/Kantreglar

Dörrstängare/
dörrautomatik

Cylindrar
Vår cylinderstrategi är med nya
kompletterande patent väl rustad
att möta framtida marknadskrav.
Det nya cylinderprogrammet,
ASSA d12, innebär nyckelkontroll och en ökad flexibilitet

