
 

  
Malux är ett norrländskt entreprenörsdrivet företag med 

huvudkontor i hjärtat av Höga Kusten - Örnsköldsvik, Sverige. 
Med goda samarbeten, omsorgsfulla leveranser och insiktsfull 
kompetens skapar vi mervärde för våra kunder och partners i 

varje affär. 

När det gäller säkerhet finns inga genvägar. Samtidigt är 
vägvalen många och utbudet av lösningar ständigt växande. 
Våra experter och säljare hjälper dig att navigera rätt bland 

produkter och myndighetskrav. Hör gärna av dig till oss med 
dina frågor.

www.malux.se

Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik

Tel växel: 0660-29 29 00, E-post: info@malux.se.

Om Malux

Tekniska lösningar för en säkrare värld.

Anpassade tekniska lösningar för alla typer av projekt, stora som små.

Port & passage 
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Säkra lösningar för industrier, 
fastigheter och offentlig sektor
Industri
Våra lösningar för industriella miljöer möjliggör säker och snabb passage 
av behörig personal. Vi erbjuder lösningar till allt från portar till fristående 
grindar, där möjligheterna till kabeldragning kan vara begränsade.  
Gemensamt för våra produkter är deras goda ljudåtergivning, vilket gör 
dom särskilt lämpade för användning i bullriga miljöer. 
ex
Fastigheter och bostadshus
Med vårt breda sortiment kan vi erbjuda en kombination av estetik, 
kostnadseffektivitet och funktionalitet som är svår att hitta någon annan-
stans. Alltid med hög användarvänlighet i fokus. Ofta kan våra produkter 
kopplas upp direkt via redan befintligt kablage.

Fastigheter inom offentliga sektorn
Smartare lösningar för vårdboenden, sjukhus och andra platser.  besökare 
och boende kan exempelvis assisteras via röst- och bildmeddelanden vid 
passage. Dessutom har vi många produkter som anpassats för att motstå 
vandalisering. 



  

Rätt lösning på rätt plats
• Projektering
• Val av rätt produkter  

för lösningen 
• Hjälp vid driftsättning

• Anpassade ritningar
• Avtalstjänster för tex 

förvaltning av hela 
anläggningar.

Våra säkra systemlösningar släpper smidigt in behöriga personer men håller andra 
utanför. Smidiga att installera, enkla att använda och utbyggbara för fler använ-

dare. Våra system fungerar för såväl en dörr och några få användare som ett system 
för flera dörrar och många användare.

Port & passage
Administrering av passage-
lösningar genom molntjänster.

Svarsapparat
Med eller utan bild, inbyggt stöd för appar.  
Styr andra enheter i hemmet från svarsapparaten. 

Passagelösningar
Malux erbjuder kompletta passagelösningar för allt från 
en fristående dörr och till större anläggningar med hund-
ratals dörrar. 
 
Vi har läsare för alla miljöer och behov med stöd för de 
vanligast förekommande lästeknikerna. 

Administreringen sker enkelt och säkert via vår moln-
tjänst eller lokalt ute på anläggningen. Våra systemlös-
ningar fungerar lika bra online som offline och ger er 
trygga och kontrollerade passager.
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Vi på Malux levererar lösningar för alla typer 
av installationer. Vår strävan är att underlätta 
för dig som kund och detta gör vi genom att 
erbjuda:

Porttelefon 
Ringer upp svarsenheter, mobil eller mobilapp.

Passageläsare 
Beröringsfria läsare med eller utan kodtastatur 
och de vanligaste lästeknikerna.

Fjärröppnare 
Öppna garageporten från distans med fjärrkontroll.

GSM-porttelefon
Fristående porttelefon som använder sig av GSM-nätet 
för uppringing till mobila eller fasta nummer.


