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Nyhavn i København



Tid til at lære hinanden at kende

Siedle er førende på markedet i Tyskland og 
mange europæiske lande inden for dør- og 
bygningskommunikation. Vores produkter sætter deres 
afgørende præg på indgange overalt i verden. Også i 
Skandinavien har stort set alle – bevidst eller ubevidst – 
været i kontakt med vores dørtelefonanlæg. Alligevel 
bliver jeg altid – når jeg nævner min arbejdsgiver – spurgt: 
"Siedle ... hvad laver de egentlig?"

Tillad mig at præsentere en innovativ, hightech-virksomhed, 
der kan se tilbage på en 270 år gammel historie. 
En producent, der går helhjertet ind for kvalitet, og hvis 
produkter gør livet mere komfortabelt, sikkert og mobilt, 
men ikke mere kompliceret. Et førende, tysk designmærke, 
som afviser mange trends og netop derfor så ofte 
fremhæves.

Velkommen hos Siedle!

Per Thomsen,
Adm. direktør Siedle Nordic A/S
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Oprindelse og udsigt
Siedle-produkter forbinder mennesker. De giver mulighed 
for større mobilitet, øger sikkerheden og forbinder 
kommunikationen ved indgangen med andre funktioner 
i Smart Home på en relevant måde. Fra at være pionerer inden 
for dørtelefonanlæg har vi udviklet os til innovativt førende 
inden for bygningskommunikation. Vores anlæg anvendes 
over hele verden – i små og store beboelsesejendomme, 
i virksomheder, klinikker, koncertbygninger og museer.

Traditionel og innovativ

I 1935 introducerede Siedle porttelefonen Portavox, 
som sammen med en hustelefon skabte noget helt nyt: 
dørtelefonen. Ligesom i dag var det også dengang vores 
opgave at se potentialet i nye teknologier og bruge og 
videreudvikle dem på en hensigtsmæssig måde.

Familieforetagende i syvende generation

I midten af det 18. århundrede begyndte Mathäus Siedle at støbe 
klokker til urproduktion på sin gård i Schwarzwald. Hans oldebarn 
Salomon etablerede endnu et forretningsområde. I 1887 fremstillede 
vores virksomhed de første telefoner og specialiserede sig senere i hus- 
og dørtelefoni.

Vi producerer stadig på det grundlag, som vores virksomhed tog sit afsæt 
i for mere end 270 år siden.
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Eksperter og impulsgivere

Fra videosamtaleanlægget ved indgangen via den mobile 
åbning af døren med en smartphone til det forbundne 
kommunikationssystem: Vi udvikler og fremstiller produkter, 
der bruges til kommunikation – mellem inde og ude, privat 
og offentligt, hjemme og undervejs.

Fremtidsdesigner

Som specialist inden for 
bygningskommunikation går vi 
kommunikationsvejen: teknologisk 
med vores IP-systemer, som gør det 
muligt at integrere dørkommunikation 
i virksomheden eller Smart Home, 
og strategisk med samarbejdspartnere 
som Jung og eNet Smart Home Allianz.
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Made in Germany
Vi er en hightech-virksomhed og anvender de mest moderne 
produktionsmetoder. Samtidig er det også traditionelle, 
menneskelige dyder og færdigheder, der giver vores produkter 
det helt særlige kendetegn. Siedle-produkter opstår i 
Sydtyskland højt oppe i Schwarzwald. Folk her har altid 
været anset som ambitiøse slidere, flittige håndværkere og 
jordbundne familiemennesker. Det kan godt være, at vi kunne 
producere under gunstigere vilkår et andet sted. Men ikke, 
som vi vil ha' det.

Produktion og hightech

Furtwangen i den sydvestlige del af 
Tyskland giver os de optimale betingelser 
for opfyldelsen af vores kvalitetsstandard. 
Kombinationen af vores præcise, digitalt 
styrede produktionsmaskiner, velfunderet 
viden og traditionelt håndværkskunst 
opstår serie- og enkeltemner i en meget 
høj kvalitet.



Kvalitet – det første, du møder 7

En virksomhed med ansvar

Siedle står for kvalificerede arbejds- og uddannelsespladser, 
som opfylder de mest moderne sociale, økologiske og 
helbredsmæssige standarder. Kunder, der beslutter sig for 
vores produkter, er også dem, der afviser løndumpning, 
ødelæggelse af miljøet og børnearbejde.

Kvalitet uden omveje

Vi vil gerne bevare så mange procestrin 
i eget regi som muligt. Vi opnår mere 
end 80 procent nettoudbytte i vores egne 
faciliteter. Denne høje produktionsdybde 
er en vigtig forudsætning for kontinuerlig 
kvalitetssikring, korte transportveje og 
hurtig tilgængelighed.
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Ingen kompromisser
Når vi siger, at vores mål er perfektion, viser det vores vej: 
en ærlig og vedvarende stræben efter forbedring. Specialister 
på forskellige områder bidrager med deres kompetence til 
udviklingen af vores produkter. Omfattende testprocesser 
danner grundlaget for den supermoderne produktion af 
førsteklasses materialekvalitet. Til sidst ser vi produkter med 
en meget høj grad af bearbejdningsfinesse, præcision og 
pålidelighed.

Langt mere end standard

Vores forventninger til funktionssikkerhed, belastningsevne 
og lang levetid er meget høje og overgår de lovmæssige 
forskrifter. Derfor anvender vi materialer af særligt høj 
kvalitet – f.eks. rustfrit V4A-specialstål, der er udviklet til 
brug i havvand, svømmehaller eller kemiindustrien.
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Med eget EMC-laboratorium

Vi kontrollerer vores udstyr for 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 
EMC-godkendelsen er et anerkendt 
kvalitetskendetegn og en forudsætning 
for det kendte CE-mærke. Også eksterne 
firmaer udnytter vores EMC-laboratories 
høje standard som serviceydelse ved 
udviklingen af deres egne produkter.

Så godt som uopslideligt

Hammerslag, vandbade, salttåge, elektriske 
og akustiske tests, UV-bestråling eller 
kontinuerlig brug: Vores produkter og 
materialer skal bevise deres holdbarhed – 
også under ekstreme forhold.

Den gode klangs mester

Siedle-produkter er kendt for deres 
fremragende lydkvalitet. Ikke uden grund: 
Lige fra starten deltager vores specialister 
fra akustiklaboratoriet i udviklingen af nye 
produkter for at sikre, at mikrofoner og 
højttalere yder optimalt.
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Teknik til mennesker
Siedle-produkter tilbyder funktioner, som gør livet lettere og 
sikrere. Vi undlader overflødige og pjankede komplikationer 
til fordel for større overskuelighed. På den måde opstår 
anvendelige anlæg, der i al deres kompleksitet er lette 
at betjene.

Barrierefri af princip

Vi undgår unødvendig kompleksitet, markerer funktioner 
i overensstemmelse med deres vigtighed og sørger for klare 
tilbagemeldinger. Dermed følger vi de væsentlige principper 
ved "Universal Designs". Også uden tilpasning er vores 
produkter nyttige for talrige mennesker med og uden 
handicap i stor set alle aldersgrupper. Endvidere tilbyder vi 
specialløsninger såsom taster med Braille-skrift og induktiv 
tilkobling til høreapparater.

I bedste fald selvforklarende

Vi prioriterer intuitiv betjening af 
kompleks teknik. Entydige symboler 
og klare kontraster fører hånden til 
betjeningselementerne. Tasterne er store 
og optimalt tilgængelige – uden lup 
og fingerspidser.
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Din sikre ledsager

Siedle-kunder modtager ikke blot 
døropkald på sofaen eller i haven, 
men også flere hundrede kilometer væk 
på feriehotellet. De ser den besøgende og 
taler med vedkommende – nøjagtigt som 
hvis de var hjemme. Siedle-appen giver 
mulighed for denne ekstra mobilitet og 
sikkerhed: Den omdanner iOS-enheder 
og Android-smartphones til komfortable 
videosamtaleanlæg til brug under rejser. 
Forbindelsen til Siedle-serveren, der 
er placeret i Tyskland, anvendes som 
sikker basis.

Et årvågent øje

Trapper, hjørner, søjler, indkørsler – ikke to indgange er ens. 
Vores kunder skal altid kunne se, hvem der er ved døren – 
også i usædvanlige rumsituationer. Vores kamerasortiment 
med betragtningsvinkler af forskellig størrelse tilbyder 
den nødvendige fleksibilitet. Og med den meget høje 
billedoverførselskvalitet og systemer, der er perfekt afstemt 
efter hinanden, får brugeren også den mindste detalje med.

Anvendelig i alle situationer

Vores princip om enkelthed og fleksibilitet 
gælder enhver arkitektonisk situation: fra 
fritstående stander til en integreret løsning 
i et facadeparti til en enkel og skånsom 
påbygning.
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Umiskendeligt Siedle
Et godt produkt behøver ikke at blive dekoreret for at 
overbevise formelt. Det udfolder sin æstetik helt af sig selv – 
som et billede på gennemtænkt funktionalitet, ideel proportion 
og meningsfyldt materialitet. Vi satser på en konsekvent 
videreudvikling af det Siedle-typiske formsprog – ikke på trends 
med kort levetid.

Der skrives videre på designhistorien

Kontinuitet er en vigtig egenskab for Siedles 
produktudformning. Det vores kunder køber i dag, 
skal måske erstatte et Siedle-produkt, der er installeret 
for år siden. Vi sørger for, at det, der hører sammen, 
også passer sammen – gennem årtier.

I dag viderefører Eric Degenhardt, industridesigner med 
arkitektuddannelse, Siedle-traditionen. Han har ét primært 
mål: Produkter med højest mulig brugsværdi.

Tidløst systemdesign

I en skabende tradition, der går tilbage 
til Bauhaus-stillen, har vores produkter 
en forpligtelse til funktionalitet, ergonomi 
og enkel betjening. De resulterer i et 
åbent system med mange kombinations- 
og variationsmuligheder.
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Variabelt og individuelt

Vi tilbyder et egnet system i forskellige 
materialer, farver og overflader til enhver 
indgangssituation, også eksklusive 
specialprodukter. Både inde og ude 
gælder følgende: Vi vil ikke give vores 
kunder en standardvare i hånden – men et 
produkt, der passer perfekt, og som passer 
harmonisk ind som en manglende brik i et 
puslespil i det arkitektoniske totalkoncept.

Anerkendt designstørrelse

Vores produkters æstetiske, lange levetid 
tilvejebringes ved at give afkald på det 
overflødige og kortvarige. Denne indlysende 
konsekvens har indbragt os mere end 100 
nationale og internationale designpriser 
og gjort os til et af de vigtigste, tyske 
designmærker.

Teknisk og formel elegance

Hos Siedle arbejder design- og konstruktionsafdelingen 
tæt sammen. På den måde opstår der produkter, 
der overbeviser i enhver henseende – som Axiom, 
svartelefonen med skulpturel karakter. Forskellige 
teknologiske nyudviklinger har gjort det lette, næsten 
svævende design muligt.
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Bæredygtighed
Beskyttelse af miljø og klima er retningslinjerne inden for vores 
aktiviteter, som ligestilles med andre, klassiske virksomhedsmål. 
Det giver sig udslag i vores energisparende produktion og i 
ansvarlig affaldsstyring, men også i selve produkterne: For hvis 
man virkelig vil skåne miljø og ressourcer, skal der først og 
fremmest produceres ting, der fungerer længe, og som kan 
repareres, hvis det bliver nødvendigt.

Klimaskånsomt og effektivt

Vi har allerede i mange år fået CO²-fri strøm fra 
regenerative kilder. I løbet af 2016 har vi også indført 
et energistyringssystem i henhold til DIN EN ISO 50001 
og gennemført certificeringen med succes. Med en 
blanding af forskellige tiltag har vi kunnet reducere vores 
strømforbrug kontinuerligt i de seneste år.
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Produkter med lang levetid

Vores anlæg følger deres ejer i årtier. Siedles store 
sortiment af reservedele og omfattende service sikrer 
anlæggenes funktionsevne og bevarer deres værdi i meget 
lang tid. Også en senere eftermontering eller udvidelse 
er mulig uden problemer – det sørger produkternes 
modulopbygning og bagudkompatibilitet for.

På rette vej

Miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed 
er ikke ubetydelige emner hos Siedle. 
Vi er stolte af vores målbare succeser, 
men vi vil opnå endnu mere: F.eks. med 
regelmæssige medarbejderkurser og 
det faktum, at vi konsekvent inddrager 
leverandører og serviceudbydere, når det 
drejer sig om miljøbeskyttelse og korrekt 
sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen.

Et (næsten) perfekt kredsløb

I vores produktion bruger vi materialer med en lang 
levetid, uden skadelige stoffer, og som kan genanvendes. 
Vi undlader at bruge bly ved produktionen af vores 
printkort. Sammen med mere og mere effektive metoder 
til undgåelse af affald og affaldssortering har det en 
positiv virkning på vores bortskaffelsesbalance: I 2018 var 
vi i stand til at øge den genanvendte del af den samlede 
bortskaffelsesmængde til over 99 procent.
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Mellem Jylland 
og Nordkap
Materialer af høj kvalitet, overbevisende funktionalitet og 
tidløst design: Vi glæder os over, at vores produkter lever op 
til det kritiske syn på investering og langfristet værdiskabelse 
også i Skandinavien. Vi har været til stede i Norden i mere end 
30 år og rådgiver vores kunder på stedet. Som følge heraf er 
der opstået et særlig tæt og handlekraftigt salgs- og servicenet.

Siedle Nordic

Fra vores adresser i Danmark, Finland, 
Norge og Sverige præsenterer mere 
end 20 erfarne medarbejdere Siedle-
løsninger i funktion. De hjælper med at 
realisere individuelle kundeønsker, yder 
teknisk support og sørger for en hurtig 
og problemfri levering. De har hovedsæde 
i vores skandinaviske filial i Hvidovre.
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I nærheden af dig

Vores udstillinger i København, Oslo og 
Stokholm præsenterer den fulde bredde af 
Siedle-design. Vores produkter fås endvidere 
hos mange kvalificerede partnere inden for 
el- og sikkerhedsbranchen. Også her får 
Siedle-kunder rådgivning vedrørende vores 
systemers utallige variationsmuligheder og 
support på alle tekniske områder.

Et sammenspillet team

Vores skandinaviske filial står for et særlig tæt samarbejde 
med partnere inden for el- og sikkerhedsbranchen. 
I forbindelse med service står Siedle Nordics kundeservice 
til rådighed og søger for direkte udveksling af oplysninger 
og kompetencer med produktionen i Furtwangen. 
Der ligger reservedele på lager i Skandinavien, så de hurtigt 
kan afsendes.

Du er altid velkommen til at komme forbi og høre mere 
om hvad vi kan tilbyde. Vi viser glædeligt vores mange 
løsninger og produkter frem i vores showroom, og besvarer 
med glæde dine spørgsmål. 
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Offentlighed

 – 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)

Bolig

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

Arbejdspladser

 – Bestsellers hovedkvarter i Aarhus (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)

Dit projekt, 
vores bidrag
Vores kunder bekræfter det igen og igen: Det lønner sig at se 
indgangen som en helhed og sørge for en samlet udformning 
af alle funktioner. Vi er glade for at kunne bidrage til deres 
succes. Derfor levere vi teknisk højtudviklede produkter med 
et helthjertet kvalitetsniveau – tilstrækkeligt variabelt til at 
kunne tilpasses forskellige indgangsomgivelser og materialer.

I Skandinavien kan vi bl.a. referere til følgende, vellykkede 
projekter:
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Bestsellers hovedkvarter i Aarhus (C.F. Møller Architects, 2015)
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Carlsberg Forskerboliger i København (Praksis Arkitekter, 2016)
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Opera House i Oslo (Snøhetta, 2007)
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Nyhavn i København
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Astrup Fearnley Museet i Oslo (Renzo Piano, 2002-2012)
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FTF-A i København (Gottlieb Paludan Architects, 2016) 



Kvalitet – det første, du møder 25

Musikhuskvarteret i Aalborg (Schmidt Hammer Lassen, 2015)
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Det Nye Universitetshospital i Aarhus (C.F. Møller Architects & Cubo Arkitekter, 2012-2019)



Vi er spændte på dine idéer

I vores showrooms (på billedet: Oslo) kan du opleve vores 
alsidige produktsortiment. Det er en god idé at aftale et 
tidspunkt, så vi kan koncentrere os fuldt og helt om dig 
og dit projekt.

Avedøreholmen 96–98
DK-2650 Hvidovre
+45 7022 0002
info@siedle.dk
www.siedle.dk

Siedle Nordic A/S
Afdeling Danmark




