SIEDLE, KVALITET PÅ TÆRSKLEN

Kære beslutningstager

VELKOMMEN
TIL SIEDLES
VERDEN

Elsker du smukt design og god kvalitet? Synes du, at en smuk arkitektur fortjener et smukt design? Kunne du tænke dig en kombination af
smukt design og forbløffende funktionalitet? Så har du den helt rette
folder i hånden. Du er nemlig i besiddelse af en Siedle-kvalitetshåndbog, som belyser alle de kvaliteter, Siedles produkter har.
Siedle hjælper kunderne med individuelt tilpassede systemer til
kommunikation, som forbinder ude og inde, det kalder vi kommunikation på tærsklen. Vi tilpasser vore løsninger i form, funktion og
design efter ejerens ønsker. Individualitet er vort designprincip. Siedle
giver brugeren systemer, som kan variere i det uendelige. Alle funktioner integreres i et design.
En beskyttelse af vore kunders investering er på samme tid med til
at skåne miljøet. Siedles produkter holder længe og er bagudkompatible – nye komponenter fås i versioner, der passer til de eksisterende
systemer – det kalder vi bæredygtig.
Denne kvalitetshåndbog har til formål at støtte op om den beslutning, du tager, næste gang du skal projektere en bygning. Vi vil gerne
hjælpe dig med at sikre forening af arkitektur og design, så der opnås
perfekt balance mellem tidløst design, topkvalitet og teknologi. Ved
at kombinere et væld af funktionsmuligheder med et elegant design
kan en Siedle-løsning modtage bygningens gæster på den helt rigtige
måde.
I Siedle-kvalitetshåndbogen beskriver vi 5 kvaliteter: historie, miljø, visualitet, funktionalitet, sikkerhed og holdbarhed.
Siedle – til dig, der elsker design.
God fornøjelse!
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270 ÅRS HISTORIE: FRA URDELE
TIL BYGNINGSKOMMUNIKATION

BAG SIEDLE, SOM VI KENDER DET I DAG, LIGGER EN SPÆNDENDE HISTORIE, SOM GÅR
MERE END 270 ÅR TILBAGE I TIDEN. DET HELE BEGYNDTE OMKRING ÅR 1750, HVOR S.
SIEDLE & SÖHNE TELEFON- UND TELEGRAFENWERKE OHG BLEV GRUNDLAGT.

Mathäus Siedle lagde grundstenen til
Siedles succeshistorie, da han begyndte
at støbe messingdele til fremstilling af
ure på sin gård i Schwarzwald. Dengang
blev der primært produceret til den lokale urmagerindustri med produkter som
tandhjul og lodder. Hans efterkommere
videreførte støberiet, og oldebarnet Salomon udvidede støberiet med yderligere et forretningsområde - svagstrømsteknik. I 1887 fremstillede Siedle de første
telefoner som én af pionererne i Tyskland. Siden da har virksomheden med
succes konstant videreudviklet sit sortiment med nye, tidssvarende produkter
og løsninger. Helt fra begyndelsen var
der tale om præcisionsarbejde, høj kvalitet og fine håndværkstraditioner.

med til at etablere virksomhedens identitet. Efter 2. verdenskrig kunne Siedle
skrive en imponerende succeshistorie
med videreudvikling inden for området. Der kom for alvor fokus på porttelefoner, og Siedle var pionér, som spillede en stor rolle i forhold til de mange
genopbygningsprojekter efter krigen.
Siedles historie har altid været præget
af en innovativ drivkraft og et ønske om
at skabe nye muligheder og innovative
kommunikations- og systemløsninger i
tærskelområdet. Lige siden Siedle i 1935
producerede den første porttelefon, har
den familieejede virksomhed i løbet af
syv generationer perfektioneret sine
produkter inden for bygningskommunikation.

DEN FØRSTE PORTTELEFON –
PORTAVOX

SIEDLE I DAG

I 1935 lancerede Siedle ”Portavox”, den
første porttelefon på markedet, som var
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Til trods for den imponerende udvikling
har Siedle formået at bevare de værdier, der har kendetegnet virksomheden
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lige fra begyndelsen, og brugt dem som
drivkraft til Siedle-succesen. Den fortsat
familieejede virksomhed holder stadig
til på samme adresse i Furtwangen, som
den har gjort siden 1750. Her blev firmaet grundlagt, og her kan vi være sikre på
at opnå den optimale kvalitet, som er
kendetegnende for et Siedle-produkt.
Siedle har siden Portavox forfulgt det
samme mål: At udvikle produkter til
alle anvendelsesområder inden for bygningskommunikation, som opfylder de
højeste krav. Dette mål nås, i dag som
tidligere, ved hjælp af præcision og akkuratesse, kompromisløs kvalitet i teknik, forarbejdning og produkter af høj
designmæssig værdi.

NØGLEORD
Familieejet i alle led, håndværk, tradition,
stolthed, præcision, akkuratesse, stabilitet, lang erfaring.
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SIEDLE-KERNEVÆRDIER
Mens Siedle som virksomhed
har udviklet sig over de seneste
270 år, er kerneværdierne forblevet de samme, hvilket sikrer
en perfekt kombination af gamle værdier og fremskridt. I mere
end 70 år har vi nu beskæftiget
os med at skabe den helt rigtige kommunikationsløsning til
tærsklen - med en lidenskab,
hengivenhed og en vilje til perfektion, som genspejles i alle
vore produkter. Funktionalitet,
tidløst design og skræddersyede
løsninger er dyderne, der driver
Siedle frem. Den traditionsrige,
familieejede virksomhed kan se
tilbage på mere end 270 års virksomhedshistorie og har været en
pålidelig leverandør i de nordiske lande i mere end 40 år.

MILJØ OG ETIK –
BÆREDYGTIGHED SOM DNA

HOS SIEDLE HAR VI EN HELHEDSTÆNKNING OMKRING DE MILJØMÆSSIGE PÅVIRKNINGER. DET BETYDER: NÅR SIEDLE BRUGER ORDET ”MILJØ”, SÅ DÆKKER DET
BREDT OVER DISCIPLINERNE ARBEJDSMILJØ, PRODUKTMILJØ OG EKSTERNT MILJØ.
DER BLIVER KONSTANT ARBEJDET PÅ AT FINDE HELHEDSORIENTEREDE, LANGTIDSHOLDBARE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER FOR AT SIKRE, AT HENSYNET TIL VORE
PRODUKTERS BRUGSEGENSKABER, DESIGN OG LEVETID ER I GENSIDIG BALANCE
MED VORES PÅVIRKNINGER PÅ OMGIVELSERNE.

”MADE IN GERMANY”

transportruter fra f.eks. Asien undgås,
og at klimaet derved belastes væsentligt mindre med CO2-udledning. Siedle
er ISO 14001 miljøcertificeret og stiller
højere krav, end EU-standarderne foreskriver ved at producere energieffektive
produkter med lille miljøbelastning på
en miljøvenlig måde.

Vi er kendt for den tyske grundighed,
som er af afgørende betydning for vore
produkters høje kvalitet. Derfor er vi meget stolte af at bære ”Made in Germany”
kvalitetsmærket, som er et symbol på
grundighed, troværdighed og kvalitet
og derved sikrer, at alle vore produkter
er produceret i Tyskland af voksne medarbejdere efter de højeste europæiske
sikkerhedskrav og standarder og under
ordnede forhold. Det betyder, at lange

Minimalt miljøaftryk
For en virksomhed som Siedle har sociokulturelle forhold stor betydning for
afsætning af deres produkter. Ud over
ambitionen om at producere de bedste
og mest holdbare produkter på markedet vil vi også levere de mest bæredygtige. Derfor er vi særlig stolte af at bruge
aluminium i mange af vore produkter, da
det indgår som en naturlig del af miljø-

Designet er tidløst – mange hjem i dag
har Siedle dørtelefoner, som er 20-50 år
gamle og stadig virksomme, hvilket i
sig selv er til gavn for miljøet. Således er
Siedle det perfekte valg for dig, som er
den miljøbevidste forbruger.
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et og har et positivt miljøregnskab. De
unikke egenskaber ved aluminium forsvinder ikke ved genbrug, og omsmeltning kræver blot 5 % af det oprindelige
energiforbrug, som er anvendt ved fremstillingen.
Vi garanterer:
• Intet børnearbejde
• Vi anvender ægte materialer
• Vi anvender den bedst tilgængelige
teknologi og genanvender delkomponenter ved produkt ”end of life”
• Vi anvender ikke materialer, der udsender sundhedsfarlige substanser
som f.eks. blødgøringsmiddel
• Siedle-produkter har mellem 76-86 %
genanvendelse af materialedelene,
hvilket er meget positivt i forhold
til mindstekravet fra EU-direktivet,
WEEE, som er på 65 %
• Vi anvender kun miljøvenlig emballage
• Vi arbejder med økostrøm fra regenerative energikilder og bruger kun
el til produktion fra grønne ressourcer, primært vind- og vandkraft

bliver attraktiv som arbejdsgiver. Siedle
er en rummelig arbejdsplads, som tilbyder sine medarbejdere et sikkert og
sundt arbejdsmiljø med gode fysiske og
psykiske forhold både på kontorerne og
i fabrikkerne.

Kvalitet er en del af Siedle-kulturen.
Siedle produceres i Furtwangen af engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere,
der er stolte over det, de leverer.

NØGLEORD
”Made in Germany”, lang levetid, miljøvenlig emballage, lokalt og globalt ansvar, ISO 14001

EN RUMMELIG ARBEJDSPLADS
Kvalitet er en del af Siedle-kulturen.
Siedle produceres i Furtwangen af engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere, der er stolte over det, de leverer.
Derfor støtter Siedle deres trofaste medarbejdere, hjælper dem med at udvikle
deres evner og sørger for, at Siedle for-
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VISUEL – STILRENT DESIGN

VI KENDER ALLE BEGREBET ”GODT HÅNDVÆRK”. MEN HVAD DÆKKER DET EGENTLIG
OVER? NÅR DET GÆLDER DØRUDSMYKNING, HAR DEN TYSKE VIRKSOMHED SIEDLE
MED SINE 270 ÅRS ERFARING ET GODT BUD. DØRTELEFONEN ER SOM UDGANGSPUNKT ET DETALJERET OBJEKT, OG DERFOR SKAL ALLE ELEMENTERNE VÆRE I ORDEN. ET VIRKELIGT KVALITETSDESIGN BETYDER, NÅR ALT KOMMER TIL ALT, AT DER
ER EN SAMMENSMELTNING AF ÆSTETIK, FUNKTIONALITET, PRODUKTMATERIALE OG
TEKNOLOGI. SIEDLE ER TIL DIG, DER ØNSKER DET BEDSTE AF DET BEDSTE TIL DIN
INDGANG.

I SYMBIOSE MED ARKITEKTUREN
Indgangen er husets bærende element.
Den kan være indbydende eller afvisende. Den kan være smuk eller uskøn.
Alt det er den, om vi vil det, planlægger
det og designer det, eller ej. Vi mener,
at smuk arkitektur fortjener et smukt
indgangsparti. Derfor giver vi dig mulighed for at sammensætte løsninger,
der passer til den øvrige arkitektur.
Derved kan du være sikker på at skabe
en flydende overgang mellem ude og
inde – og tage imod gæsten på den helt
rigtige måde.

KOMPROMISLØS UDFORMNING OG
FINISH
Elegance. Enkelthed. Æstetik. Du vil fornemme det med det samme: Siedle-produkter er i en klasse for sig. En Siedle-løs-
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ning er for dem, der stiller høje krav til
både æstetik og funktionalitet. Det enkle
formsprog, det elegante design, den
gennemførte finish, og den kompromisløse udformning sikrer, at produkterne
til enhver tid matcher dine forventninger og giver indgangspartiet en særlig
”finish”. Derfor går det godt i spænd
med linjerne i et Nordic hjem og tilfører
det et opdateret look, der harmonerer
med arkitekturen. Her går ægte materialer, funktionalitet og robusthed hånd i
hånd med en enestående elegant finish,
der begejstrer, hver gang du eller dine
gæster står ved tærsklen. En elegant
forening af smukt design og teknisk perfektion med unikke detaljer, der emmer
af godt håndværk, beskriver kort sagt de
æstetiske og sofistikerede dørtelefoner
fra Siedle.
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DESIGNFRIHED
En maksimal grad af designfrihed i udformningen for brugeren er den røde
tråd gennem hele Siedle-sortimentet.
Således findes der en kommunikationsog systemløsning for tærskelområdet til
ethvert hjem og enhver indgang. Siedle
tilbyder en omfattende serie af produkter, der bringer design- og arkitektoniske
præferencer til et bredere publikum og
omfatter alt, hvad adgangsmiljøet behøver. Dørtelefon, videoovervågning, postkasse, adgangskontrol, lys, skilte, kort
sagt alle funktioner i en enhed. Siedles
modulopbyggede design giver dig mulighed for at lade kreativiteten få frie tøjler.
Uanset om det er fristående, eller skal
monteres på væggen. Mulighederne er
mange, og det er stort set kun fantasien,
der sætter grænser. Fællesnævner for
alle Siedle-produkter er, at der er tænkt
både i helhed og detaljer. Uanset hvilken
designlinje man vælger, gør en Siedle kommunikations- og systemløsning tærskelområdet til noget helt særligt.

DIT EGET DESIGNVÆRKTØJ SIEDLE-KONFIGURATOREN
Du er ved at vælge en kommunikations- og systemløsning til dit tærskelområde, men er i tvivl: Hvilken farve
skal du vælge? Hvilket materiale skal du
vælge? Hvilke funktionselementer skal
den indeholde? Der er ingen grund til at
fortvivle – hjælpen er lige ved hånden
med Siedle-konfiguratoren, hvor du kan
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udforme løsninger helt efter din egen
smag. Individuelle løsninger er nemlig
en avantgardistisk tankegang, der skinner igennem i alle Siedle-produkter. Den
ligger til grund for vore fire vigtigste udformningsprincipper:
1. Lang levetid
2. Individualitet
3. Systemdesign
4. Funktionalitet og ergonomi
Således giver Siedle-konfiguratoren dig
mulighed for at finde den rette dørtelefon til netop dit indgangsparti. På den
måde kan du selv kombinere materialer,
farver, størrelser og funktioner. Med det
innovative online-værktøj kan komplette dørtelefonanlæg projekteres, kalkuleres og visualiseres som totalløsning
- trin for trin. Således får din indgang et
ekstra personligt touch, og du får præcis
den dørtelefon, du drømmer om.
Hvis du ønsker en helt unik kommunikationsløsning, er dine ønsker i de bedste hænder hos, dit Siedle-team. De ultimative kommunikationsløsninger er lige
så individuelle som deres brugere, derfor
produceres de specifikt til det pågældende projekt. Siedle skaber skræddersyede
løsninger med øje for detaljerne.
Løsningerne strækker sig fra de helt
store til de mindre projekter. Fleksibiliteten er designets genistreg, så næsten alt
kan imødekommes. Det giver optimale
muligheder for individuelle tilpasninger

og skræddersyede løsninger, der kan
udvides og ombygges efter ønsker og
behov.

DESIGNPRISER
Siedles designteam, ledet af Eberhard
Meurer, har i næsten fire årtier præget
Siedles design. Den mangeårige designchef har gjort det så godt, at den tyske
virksomhed har vundet adskillige internationale designpriser for sin evne til at
balancere æstetik, innovation, funktionalitet og kvalitet. Siden 1975 har Siedles
enestående produkter modtaget mere
end 100 nationale og internationale designpriser, heriblandt den prestigefyldte
Red Dot Design Award. Vi er utrolig stolte over at have fået tildelt verdens mest
prestigefyldte designudmærkelse både
for Produkt- og Corporate Design.

NØGLEORD
Arkitektur på tærsklen, smukt og enkelt
design, tidløs, æstetisk, iøjnefaldende, fine
former, elegant formsprog, kompromisløs
finish, ægte materialer, designpriser.
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NÅR FUNKTIONALITET OG DESIGN
SMELTER SAMMEN

NÅR DU SKAL VÆLGE EN DØRTELEFON, ER DET VIGTIGT AT TÆNKE PÅ, HVILKEN
FUNKTIONALITET DEN SKAL HAVE. DER ER NEMLIG EN LANG RÆKKE ELEMENTER,
DER SKAL SPILLE SAMMEN, NÅR MAN SKAL VÆLGE DEN HELT RIGTIGE DØRTELEFON.
HVILKET FØRSTEHÅNDSINDTRYK SKAL DEN UNDERSTREGE? HVILKE INFORMATIONER SKAL DEN UDSENDE? HVILKE FUNKTIONER SKAL DEN HAVE? SKAL DEN KUNNE BETJENES AF ALLE MENNESKER? ELLER SØGER DU EN DØRTELEFON, SOM BLOT
SKAL BRUGES TIL DØRÅBNING UDEN DEN STORE OMTANKE?

Det lever ikke alene op til
enhver projektstørrelse, men
understøtter transformation i
enhver bygning og garanterer
høj funktionssikkerhed samt
maksimal fleksibilitet.
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Siedle gør meget ud af at tilbyde individuelle og de allerbedste kommunikations- og systemløsninger til tærskelområdet, hvor alle funktioner samles i en
enhed. Således dækker Siedles designprincip ”funktionalitet” et bredt spænd
af elementer, der har betydning for dig,
bl.a. sikkerhed, tryghed, brugervenlighed og fleksibilitet. Nedenstående kan
du læse om nogle af vore allervigtigste
funktioner, og hvilken værdi de giver dig.

BARRIEREFRIHED
For os handler det om, at alle besøgende skal føle sig godt tilpas ved tærsklen – på trods af eventuelle fysiske begrænsninger. Dette gælder både blinde,
hørehæmmede og personer, som sidder i kørestole.

Statusindikering
Statusindikering giver hørehæmmede
klare tilbagemeldinger fra dørtelefonanlægget. Med statusindikeringen opfylder
Siedle de almindelige regler, der gælder for
mennesker med et handicap, og de almindelige normer om ligestilling samt standarderne for ”barrierefrit byggeri” i Europa.
Brailleskrift
Siedle tilbyder blinde og meget svagtseende en storfladet opkaldsknap med
fremhævet brailleskrift, som man kan
føle sig frem til, og som med det samme
kan identificeres af synshæmmede.
Induktiv tilkobling
Den induktive tilkobling forstærker dørstationens signal for høreapparater. Li-
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geledes er Siedles svartelefoner udstyret
med en spole til induktiv indkobling af
audiosignalet. Dermed hører den person,
der bærer et høreapparat, lyden direkte
via høreapparatet.

DE AVANCEREDE SYSTEMLØSNINGER TIL TÆRSKLEN
Siedle-produkter er skalerbare og har en
arkitektonisk kvalitet. Det IP-baserede
bygningskommunikationssystem kan i
særlig grad skaleres, og samtidig muliggøres en lang række funktionelle udvidelser.
Skaleringspotentialet gør, at systemet let kan tilpasses til selv de største
og mest komplekse projekter, og derved
giver det ubegrænset kommunikationsfrihed. Det helt unikke er, at det integreres fuldstændigt i et IP-netværk og beriger dette med hele funktionsbredden
i Siedles systemteknik, lige fra samtaleforbindelsen over video og intercom til
komplekse koblings- og styrefunktioner.
Det lever ikke alene op til enhver projektstørrelse, men understøtter transformation i enhver bygning og garanterer
høj funktionssikkerhed samt maksimal
fleksibilitet. Dørkommunikation bliver en del af IP-verdenen, og rækken af
muligheder bliver endnu større, når vi
bevæger os fra adgangsmiljøet og ind i
bygningen. Med appen har du bogstaveligt talt indgangspartiet lige ved hånden,
uanset hvor du befinder dig. Siedle app
gør det muligt at modtage døropkald
med video på en smartphone eller en
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tablet. Den intuitive brugerflade står for
en fremtidsorienteret teknik for enkel,
komfortabel og sikker betjening af garage- og døråbning. Derudover er det f.eks.
muligt at tænde lyset ved indgangen eller åbne porten, mens man modtager et
opkald fra sin entrédør.

GØR DIT HJEM FREMTIDSSIKRET
MED EN JUNG SMART HOMELØSNING
Gennem vort tætte samarbejde med
JUNG kan vi nu kan tilbyde vore kunder
hele elinstallationen som totalløsning,
der opfylder alle nutidens og fremtidens krav til smart home-løsninger.
F.eks. automatisk regulering af belysningen i forhold til dagslyset, styring af
indeklimaet, persienner eller markiser,
tv, dørtelefon og andre hjemmefunktioner foretages med et tryk på en knap,
med en app eller på et touchpanel. Det
gør hverdagen både behagelig og sikker. Yderligere sikkerhed, der effektivt
afskrækker potentielle tyve, opnås ved
at simulere tilstedeværelse, eksempelvis med belysning på ethvert tidspunkt.

LYD- OG BILLEDKVALITET
Stol på dine sanser! Mennesket kan føle
fine overflader, høre en god talekvalitet,
se et skarpt videobillede, erkende præcis forarbejdning og opleve nem betjening. Knivskarpe billeder, perfekt samtalekvalitet og brugervenlig betjening er

nogle af de vigtigste og mest grundlæggende funktionelle kvaliteter for Siedle.
Toplydkvalitet
Selv i støjende omgivelser får man perfekt samtalekvalitet med en Siedle-løsning på tærsklen.
Topbilledkvalitet
Alle Siedle-kameraer har en fremragende billedkvalitet, der selv ved dårlige
lysforhold eller i total mørke tydeligt
gengiver, hvem der står foran døren,
uanset om du vælger et kamera med
80, 130 eller 180 graders betragtningsvinkel.

ENKEL BETJENING – BEDRE
BRUGEROPLEVELSE
Sådan bedømmer du funktionen: Ved
at prøve. Og æstetikken? Her gælder
noget tilsvarende: Sand skønhed viser
sig ved anvendelsen. Størrelse, proportioner, overflader og materialer udfolder deres virkning i samspil med den
arkitektur eller indretning, som omgiver
dem. Siedle har formået at skabe produkter, hvor teknologi går hånd i hånd
med brugervenlighed. Produkterne er
designet med udgangspunkt i brugeren, med teknologi du kan tage og føle
på – det er med til at gøre din hverdag
lettere, mere tryg og sikker. De er udformet på en måde, som gør installation,
vedligeholdelse samt betjening enkelt
og overskueligt.

De tydelige, LED-oplyste navneskilte med god plads til flere navne ud for
hvert opkaldstryk sikrer imod fejlbetjening og skaber derved tryghed for den
besøgende
De tydelige, visuelle symboler vejleder den besøgende i sikker betjening

INDIVIDUEL MULIGHED FOR MERE
KOMFORT
Et Siedle kommunikationssystem kan
senere helt ukompliceret opgraderes til
mere komfort. Det kræver blot, at man
er opmærksom i planlægningsfasen, så
der er plads til funktionsudvidelse i dørstationen, og at installationen er udført
korrekt. Et Siedle audio-kommunikationssystem kan dermed helt enkelt senere opgraderes til et video-system. Det
betyder ikke, at alle beboere, f.eks. i en
opgang, så er tvunget til at opgradere.
Med et Siedle-system kan brugerne helt
individuelt vælge video til. De kan også
vælge, om de ønsker endnu mere komfort med en gateway til Siedle app.

NØGLEORD
IP, kundetilpassede systemer, LED-funktioner, lyd-/billedkvalitet, barrierefrihed,
brugervenlighed, modulopbygning, tydelige visuelle symboler, Smart Home, konfigurator, tilgængelighed, ergonomi
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HOLDBARHED & SIKKERHED

BÆREDYGTIGHED STARTER MED LEVETID. INNOVATIVE OG VISIONÆRE SIEDLE-PRODUKTER ER DESIGNET SÅLEDES, AT DE HOLDER I GENERATIONER. NÅR DU KØBER ET
SIEDLE-PRODUKT, FÅR DU EN BALANCE MELLEM PERFEKT KVALITET, TOPTEKNOLOGI
OG TIDLØST DESIGN. EN SIEDLE-LØSNING SKAL SKABE TRYGHED OG HØJ BRUGSVÆRDI. SIKKERHED ER DERFOR ET VIGTIGT ELEMENT I VORE BESTRÆBELSER PÅ AT
SKABE DEN HELT RIGTIGE LØSNING TIL NETOP DIG. BRUGERENS FORVENTNINGER
OG BEHOV, DRIFTSSIKKERHED OG SYSTEMSIKKERHED HAR VORES ALLERHØJESTE
PRIORITET.

NÅR ET SIEDLE-PRODUKT
KOMMER PÅ MARKEDET, HAR DET
OVERSTÅET DET VÆRSTE
Siedles produkter beviser deres pålidelighed under de mest ekstreme forhold.
Under nådesløse simulationer har det
modstået tropisk hede, sibirisk kulde
og saltholdig havluft. Det er påvirket af
hammerslag, vandbade, elektriske og
akustiske tests, UV-bestråling og konstant brug uden pauser. Hver eneste
tast, hvert eneste kabinet og hver eneste
tætning maltrakteres millionvis af gange, inden de når ud til kunden.

10 ÅRS RESERVEDELSGARANTI
En produktlevetid på 20-30 år er ikke
usædvanlig for et Siedle kommunikationssystem, derfor yder Siedle også 10
års reservedelsgaranti fra fabrikken. Det
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sikrer, at en reservedel til et produkt kan
leveres i minimum 10 år efter, at produktet er udgået af produktionen. En
elementær bestanddel af Siedles virksomhedspolitik er altid at tilbyde vore
kunder den højeste kvalitet. Vore krav
til funktionssikkerhed, pålidelighed og
lang levetid er meget høje: Siedle-specifikationer ligger næsten altid over lovens
forskrifter. Derfor har et Siedle-produkt
overstået det værste, når det kommer
på markedet. Det er testet utallige gange
under de mest ekstreme forhold: Hammerslag, vandbade, salttåger, elektriske
og akustiske tests, UV-bestråling og konstant brug uden pauser, inden det når
ud til kunden. Skulle der gå noget i stykker alligevel, er nye modelgenerationer
kompatible med deres forgængermodel, og reservedele kan også fås til årti-

SIEDLE KVALITETSHÅNDBOG |

21

ers gamle systemer. Siedle-produkter
er både fremad- og bagudkompatible.
F.eks. kan en svartelefon fra 60’erne udskiftes med en svartelefon fra i dag i nutidsdesign, men med kompatibel teknik.
Således kan de integreres i både eksisterende og fremtidige løsninger. Det er vi
særligt stolte af.

SIEDLE-PARTNER
Siedle-partnere er nøje udvalgte. De har
et værdisæt i deres tilgang til installation, som Siedle har til det at fremstille
produkter i høj kvalitet. Siedle-partnersamarbejdet bygger på videndeling
og erfaringsudveksling. Derfor har en
Siedle-partner de mest kompetente
teknikere inden for installation af en
Siedle-kommunikationsløsning.  Han
har investeret i uddannelse af sine medarbejdere, så de har tilegnet sig unikke
kompetencer – både specifikke og konkrete produkt- og systemkompetencer.
Det sikrer dig den mest professionelle
helhedsoplevelse, når du modtager det
færdiginstallerede       kommunikationssystem fra Siedle. Med mere end 30 års erfaring som kommunikations- og systemløsningsleverandør, markedets mest
professionelle samarbejdspartnere med
særlige kompetencer i Siedles systemer
er du sikret den bedste service. Derfor
tilbyder Siedle også som noget helt unikt
ikke to, men fem års garanti på Siedle-produkter ved certificeret installation af en
Siedle-partner.
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SIEDLES HJEMMESIDE SOM
VÆRKTØJ
På vores hjemmeside finder du Siedles
omfattende katalog – en brugervenlig
søgemaskine med mange muligheder
og den nyeste opdaterede information.
De forskellige online kataloger med enkle løsninger og integreret søgefunktion
gør det nemt for dig at finde lige det,
du søger efter. Det samme gør sig gældende for dokumentationen. Du kan til
enhver tid hente de nyeste opdateringer af dokumentationen på specifikke
produkter og systemløsninger. Det er
også på hjemmesiden, du finder designkonfiguratoren, hvor du med de mange
designkombinationer kan udforme den
helt rette kommunikations- og systemløsning til netop dit indgangsparti. Kort
sagt, på vores hjemmeside finder man
alt, hvad man har brug for – bare et
museklik væk – alt sammen noget, der
eksempelvis gør, at installation samt
bestilling af reservedele bliver mere effektivt.

NØGLEORD

IKONISKE REFERENCER

Siedle er anerkendt som den førende
inden for kommunikations- og systemløsninger i tærskelområdet og betjener
utallige byggeprojekter verden over. Ligeledes har Siedle Nordic markeret sig i
de nordiske lande gennem de sidste 30
år med kommunikations- og systemløsninger til profilerede og arkitektoniske
bygninger.

OFFENTLIGE BYGNINGER
• Det Nye Universitetshospital i Aarhus (C.F. Møller Architects & Cubo
Arkitekter, 2012-2019)
• Astrup Fearnley Museet i Oslo (Renzo Piano, 2002-2012)
• Opera House i Oslo (Snøhetta, 2007)
• Det Kongelige Bibliotek i København (Schmidt Hammer Lassen,
1999)
• Skuespilhuset i København (Boje
Lundgaard og Lene Tranberg ApS
Arkitekter, 2008)

BOLIGER
• Carlsberg Forskerboliger i København (Praksis Arkitekter, 2016)
• 8-Tallet i Ørestaden (Bjarke Ingels
Group – BIG, 2011)
• Musikhuskvarteret i Aalborg
(Schmidt Hammer Lassen, 2015)
• Isbjerget i Århus (CEBRA & JDS
Architects, Search fra Amsterdam,
Louis Paillard fra Paris, 2012)
• Bølgen i Vejle (Henning Larsen
Architects, 2009)

ERHVERV
• Bestsellers hovedkvarter i Århus
(C.F. Møller Architects, 2015)
• FTF-A i København (Gottlieb Paludan Architects, 2016)
• MOE i København (Schmidt Hammer Lassen, 2010-2012)
• SEB Bank i København (Lundgaard
& Tranberg Arkitekter, 2007-2010)
• Krystallen i København (Schmidt
Hammer Lassen, 2010)”

Bæredygtighed, reservedelsgaranti, bagudkompatibilitet, Siedle-partner, videndeling og erfaring, opdateret dokumentation.
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Meget tynd og robust.
De nye PVD-overflader.
www.siedle.dk

