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ASSA ABLOY skapar en global organisation för hotellsegmentet  
 
En ny global organisation, ASSA ABLOY Hospitality, sammanför gruppens fyra 
varumärken inom hotellsegmentet. Tillsammans kommer Elsafe, Timelox, VingCard och 
Inhova att bättre kunna bemöta den ökande säkerhetsmedvetenheten hos hotellägare, 
operatörer och deras gäster. Med sin världsledande ställning inom hotellås och 
hotellkassaskåp, kan ASSA ABLOY erbjuda unika säkerhetslösningar till hotellindustrin. 
 
Utöver de fyra tillverkande bolagen kommer ASSA ABLOY Hospitality inkludera tio säljbolag 
och tio Hospitality enheter inom andra ASSA ABLOY bolag. ASSA ABLOY Hospitality 
lanserades i USA i november 2002 och kommer att spridas till andra geografiska regioner under 
första halvåret 2003. 
 
ASSA ABLOY Hospitalitys huvudkontor kommer att vara förlagt till Oslo. Dag Schjerven, 
idag VD för VingCard, kommer att bli VD och koncernchef i det nya bolaget. 
 
– ASSA ABLOY Hospitality kan erbjuda de överlägset bästa säkerhetslösningarna. Vi inser att 
varje unikt hotell kräver olika säkerhetslösningar och genom att skapa ett bättre och bredare 
produktutbud, kan vi möta våra kunders individuella behov på ett optimalt sätt, säger Dag 
Schjerven. 
 
Varumärkenas positionering har övervägts noga. VingCard, den största hotellåstillverkaren, 
kommer att rikta in sig på mellanklass- och exklusiva hotell inklusive marinsegmentet. Timelox 
kommer att erbjuda skräddarsydda lösningar med tonvikt på specifika nischer såsom 
Kasinomarknaden. Med sin spetsteknologi kommer Inhova att kunna erbjuda innovativa 
låslösningar till hotellindustrin. Elsafe är obestridd ledare inom hotellkassaskåp med en 
produktportfölj som vänder sig till alla marknadssegment. 
 

   
 

Ytterligare information lämnas av 
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72  eller 070-698 85 72 

Åke Sund, Group Vice President ASSA ABLOY, tel: 08-506 485 74 eller 070 667 00 74 
 

ASSA ABLOY AB (publ) 
Box 70340, 107 23 Stockholm 

Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85 
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90 

 
www.assaabloy.com 

  
 

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, 
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda 

och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro. 


