
 

P R E S S M E D D E L A N D E 
från ASSA ABLOY AB (publ) 

 

 

9 september 2004 
nr.10/04 

ASSA ABLOY och Brighthandle inleder samarbete om              
innovativa dörrhandtag 
ASSA ABLOY har ingått i ett samarbete med Brighthandle AB, vilka har utvecklat ett 
dörrhandtag som kommunicerar med färgat ljus. Denna teknik används för att markera 
vilka rum som är lediga eller upptagna. Tekniken kan också användas för utrymnings-
markering vid bränder. Genom samarbetet med ASSA ABLOY får Brighthandle tillgång 
till ett globalt distributionsnät, tillverkningskapacitet samt kapital för att vidareutveckla 
verksamheten. 
 
Upphovsman till idé, design och utformning av Brighthandle är Alexander Lervik, en av Sveriges 
mest lovande formgivare. Produkten visades för första gången på Milanomässan 2001 där den 
väckte stor uppmärksamhet. Bland annat blev den vald till ”Hardware product of the year” i 
amerikanska arkitekttidningen Architectural Record. Uppmärksamheten har lett till att omkring 
1 000 personer från 40-talet länder har hört av sig till Brighthandle för att få mer information om 
produkten.  
 
– ASSA ABLOY ser en stor potential i Brighthandle. Dels utifrån ett designperspektiv där 
Brighthandle kan tillföra en intressant dimension till ASSA ABLOYs koncernbolag. Men även 
utifrån en säkerhetsdimension eftersom framtida versioner av Brighthandles koncept kan fylla en 
viktig funktion i utvecklingen av utrymningsbeslag för hotell, kontor och andra offentliga 
byggnader, säger Åke Sund, ansvarig för Market and Business Development i ASSA ABLOY.  
 
Brighthandle har sålt de kommunikativa dörrhandtagen till utvalda hotell, restauranger och 
kontor. Installationer återfinns bland annat på Sturecompagniets omtalade damtoalett, Benny 
Anderssons design hotell Rival och OMs nya huvudkontor i Värtahamnen.  
 
– Samarbetet med ASSA ABLOY fungerar mycket smidigt, och vi har snabbt startat 
produktutveckling och distributionsprojekt för marknaderna Sverige, USA och Hotellsegmentet. 
Det här är en perfekt kombination av det lilla företagets dynamik och det stora företagets resurser 
och kompetens inom utveckling, produktion och distribution, säger Fredrik Arnander, en av 
Brighthandles grundare 
 
Ytterligare information lämnas av: 
Åke Sund, Executive Vice President, Market & Business Development, tel: 08-506 485 74 
Mariann Eriksson, Acting Communication Manager, tel: 0706-87 33 31 
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ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, 
avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen  har omkring 30 000 anställda 
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro. 


