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Hitta ”ditt”
skjutdörrssystem
Göthes presenterar en
serie skjutdörrssystem från
det franska företaget
Mantion som passar de
ﬂesta krav och önskemål.
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Gothes är din kloka affärspartner

Sid 2
Draghandtag med
snabb leverans

Är det bråttom att skaffa
draghandtag i speciallängd? Då kan Göthes
ﬂexibla system för draghandtag vara en bra lösning. De är enkla att montera och passar de ﬂesta
ändamål. Dessutom ﬁnns
de på Göthes lager.
Sid 2
Möt vår redaktör
Anders Hansson, som är
redaktör för TGN, har en
lång karriär som journalist
bakom sig. Det var också
han som hittade bilden på
en ung Usama bin Ladin i
Falun. På senare år har
Anders skrivit en bok om
sina utvecklingsstörda
söner och föreläser om
hur det är att leva med
utvecklingsstörda barn.
Han proﬁleras i detta
nummer av TGN.
Sid 3
Njut av ”skogens
skafferi”
Passa på att njuta av
”skogens skafferi” Kocken
Peter Zaar Marcus på
Dalasalen i Falun, där för
övrigt Göthes hade sin
150-årsfest, ger ett gott
recepttips.
Sid 4

”Bubo bubo” är latin för Berguv, som var symbol för skid-VM i Falun 1993.
Värdet av våra produkter och tjänster,
ligger i hur våra affärspartners kan
använda dessa för att i sin tur skapa
värde i sin egen förädlingskedja.
Vår mission är att skapa största möjliga
värde hos våra affärspartners, genom att
göra vårt erbjudande ”klokare”. Vi
erbjuder ett komplett koncept/system
där vi genom vår upparbetade erfarenhet under 151 år utvecklat vårt ”kloka”
mervärdeserbjudande. Från att vara en
K omp one nt /pr o du k t le ve r a nt ör
(1861–1990) till en Funktionsleverantör (1990–2000) och sedan efter
millenniumskiftet bli en Koncept/
Systemleverantör. Det vi kort och gott
kallar ” Göthes Klokhet”.
Man kan likna vår utveckling under
dessa snart 151 år genom att beskriva

vår förändring som: Revolution >
Innovation > Evolution som förändrat
vår affärsmodell från att vara en
Komponent- och Funktionspartner till
dagens Koncept- och Systempartner.
Med hjälp av vårt stora etablerade
kontaktnät inom branschen (både
nationellt och internationellt), vår
kunskap och klokhet, vår produktportfölj och logistik, vår service och support
vill vi även utgöra våra affärspartners
klokhet avseende lås & beslag. Detta
skapar i sin tur nya mervärden och
affärsmöjligheter för Göthes alla affärspartners.
Vi tycker att Dalarnas landskapsfågel
Berguven får symbolisera denna klokhet
och att vi som Berguven är och ska
fortsätta vara en av de största och
klokaste ugglorna – för våra partners.

BUSINESS, PLEASURE & FUTURE SINCE 1861

Avslutningsvis vill jag önska er alla en
ﬁn höst och när ni ger ut i naturen för
att plocka svamp och bär, titta efter
ugglor i allmänhet och berguven i
synnerhet.
Med bästa hösthälsningar!

Håkan Östlund
VD

Skapa eget draghandtag utan lång leveranstid
Behövs draghandtag? Är det bråttom? Då kan
Göthes eget ﬂexibla system för draghandtag vara en
bra lösning.
Det är säkert ﬂera som snabbt behöver få tag på
draghandtag och ofta i speciallängd. Det kan dock
vara lång leveranstid för att få ett mått- och design-

anpassat draghandtag som passar de aktuella förutsättningarna. Därför presenterar Göthes nu en lösning som betyder att kunden själv kan tillverka ett
snyggt draghandtag efter eget önskemål.
”Paketet”, som är i mattborstat syrafast stål, innehåller en dragstång (G1002-16) som kan kapas efter

önskad längd (dock max 2 000 mm) och en monteringssats (G1002-15) som tillsammans gör det
möjligt att anpassa draghandtaget till önskad
längd.
Lösningen är både snygg och tillgänglig – den
ﬁnns på lager hos Göthes.

Läs mer om Göthes på vår hemsida: www.gothes.se

Vilket skjutdörrsystem passar dig?
Göthes kan nu presentera en serie
skjutdörrsystem som kommer från
franska Mantion. Här berättar vi
om f lera olika system som är
anpassade för de flesta behov och
önskemål. Läs och hitta den lösning
som passar just dina och dina
kunders behov.

SAF 120

Cadette, för dörrar upp till 40 kg

SAF Glas

Denna produkt är avsedd för lite
större och tyngre innedörrar upp till
120 kilo. Här ﬁnns också möjlighet
att komplettera med en täckproﬁl av

En prisvärd produkt som är tystgående och passar främst förrådsdörrar och förvaringsutrymmen.

Ett specialsystem som gör det möjligt
att montera helglasade skjutdörrar av
härdat glas. Systemet klarar åtta till
tio millimeters glaspaneler upp till 80
kilo. Systemet bygger på clips som
monteras överst på glaspanelen så man
slipper förborra i panelen innan härdning. SAF Glas innehåller olika täckproﬁler för elegant montering.

SAF Clip för dörrar upp till 80 kg

En elegant lösning för utanpåliggande
skjutdörrar eftersom den redan från
början har ”rätt avstånd” mellan
skenan och väggen. Det är en
standardlösning som underlättar
montage av dörren utan lösa vägg-

SAF Power för dörrar upp till 80 kg

En elegant motordrift för skjutdörrar.
Dörren öppnas och stängs automatiskt i samband med passage. Hela
motoranordningen sitter i SAF-skenan

MA 80

Fin design på SAF Power
vilken gör att den får ett smäckert
utseende. SAF Power används ofta i
kontorsmiljö, vid offentliga toaletter
av hygieniska skäl samt vid bostadsanpassning för rörelsehindrade
personer. SAF Power uppfyller EUkraven när det gäller personskydd mot
klämrisk och skador.

FAKTA

Detta är ett vikdörrsystem för skiljeväggar och garderober, 2 eller 4
paneler. Max vikt 40 kg per panel.
Utan styrskena i golvet.

Detalj från SAF 120
aluminium så att man inte ser skenan.
På det viset får produkten en snygg
design som gör att det här systemet
passar bra i bland annat kontorsmiljö.
I övrigt har detta skjutdörrssystem
samma uppbyggnad som MA 80systemet nedan.

Detta är ett skjutdörrssystem av hög
kvalitet med aluminiumskena och
kullagrade nylonhjul vilket ger tystgående dörrar. MA 80 passar för alla
typer av innedörrar upp till en vikt av
80 kilo. Ändstoppet är försett med en
”parkering” som håller dörren i stängt
läge. Den här produkten fungerar
också bra om man önskar bygga in
skjutdörren i en vägg.

Tango

Detalj från SAF Clip
konsoler. SAF Clip, liknar i övrigt
SAF-familjen. SAF Clip erbjuder
ock så monteringskonsoler för
täckprof il av antingen trä eller
aluminium.

Vikdörrsystemet Tango
Soft Close för dörrar upp till 60 kg

Detta system är kombinerat med en
dörrstängare för skjutdörrar med
öppethållandefunktion, stängningsfördröjning och dämpningsfunktion
vid stängning.

bredda sitt produktsortiment. Idag är Mantion
en av de främsta specialisterna inom beslag för
skjutdörrar. Denna framgång har bidragit till att
göra Mantions produkter till en synonym för
skjutdörrbeslag i mer än 30 länder spridda över
fem kontinenter.

Det franska företaget Mantion, som ligger i
staden Besançon, mitt i Frankrike mellan Dijon
och gränsen till Schweiz, grundades 1920 av
Alexandre Mantion.
I början handlade aﬀärsidén om tillverkning av
konstföremål i metall. Detta förändrades snabbt
och Mantion specialiserade sig på tillverkning
av rullar för skjutdörrar. I början fokuserades
försäljningen främst till landsbygden, därför är
nästan alla jordbruksbyggnader i Frankrike
utrustade med Mantionprodukter.
Från 1964 fortsatte Mantion att expandera och

Idag har Mantion cirka 120 medarbetare och
en modern och tekniskt avancerad maskinpark
i fabrikslokaler på över 15 000 kvadratmeter.
Företaget erbjuder ett produktsortiment på
över 2 500 standardartiklar.
Verksamheten handlar om konstruktion, tillverkning och marknadsföring av skjutdörrssystem
för två marknadssegment:
Bygg: System för skjutdörrar och grindar
Industri: Materialhanteringssystem för overheadtransporter.
Se mer på www.mantion.com

Team Göthes News är utgiven av Göthes AB
Tidningen distribueras fyra gånger om året till
Göthes affärspartners

Besançon

Upplaga: 11 800 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB

Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Strålins

Dragstången (G1002-16) och
Monteringssatsen (G1002-15).

Läs mer om Göthes på vår hemsida: www.gothes.se

Anders – TGN-redaktören med brokig bakgrund
Proﬁlen
Sedan flera år tillbaka är Anders
Hansson redaktör för TGN (”Team
Göthes News”).
– Det har varit mycket lärorikt. I
samband med varje nummer av
TGN kommer jag i kontakt med
nya produkter som Göthes lanserar
via tidningen. Dessutom blir det
ofta tillfällen att möta och intervjua
spännande personer som har något
intressant att berätta, säger Anders
Hansson, som har en ganska brokig
bakgrund.
Han arbetade som journalist i 25 år.
Mesta tiden på Falu Kuriren, men
också på andra tidningar och som
”resursreporter” på FLT, som i många
år var en konkurerande nyhetsbyrå till
TT innan den köptes upp av just TT.
Under den tiden ﬁck Anders Hansson
åka på många utlandsuppdrag inom
idrottens värld, som flera skid-VM,
två vinter-OS och några världscupturnéer inom skidor och skidskytte.
Anders var sportjournalist i många
år innan han ville utvecklas inom
journalistiken och blev då bland annat
ansvarig för näringslivsrapporteringen
på Falu Kuriren.
– Det var som nybliven näringslivsreporter jag för första gången fick
kontakt med Håkan Östlund. Jag
gjorde en intervju med honom om
Göthes. Jag passade också på att få
veta mer om hur det är att vara företagare. Det bidrog till att Håkan
sedan blev ett viktigt bollplank för
mig. Jag kunde ofta få allmän praktisk information av honom angående
olika aktuella näringslivsfrågor. Det
var värdefullt, säger Anders Hansson,
som under den tiden presenterade
f lera näringslivsnyheter som blev
omdiskuterade i regionen.
Men den största nyheten var ändå
när Anders Hansson hittade bilden på
när Usama bin Ladin var i Falun. En
nyhet som väckte uppmärksamhet i
hela världen och Anders blev bland

Anders Hansson är redaktör för TGN.
annat intervjuad av CNN.
År 2003 tog Anders Hansson ett
nytt steg i yrkeskarriären. Han
lämnade tidningsvärlden och startade
det egna företaget Dala Media AB.
– Jag såg att många företag hade
behov av att få hjälp med information
och kommunikation. Det var ett stort
steg eftersom jag inte hade några
kunder, bara en affärsidé och en familj
att försörja, säger Anders Hansson.
Men det gick bra, och under åren
som gått har han byggt upp sitt företag som anlitas av ﬂera företag inom
olika branscher. Ett av dem är
Göthes.
– Det speciella med Göthes är att
företaget tidigt insåg fördelarna av att
kommunicera genom en produkt som
TGN i kombination med en bra hem-

sida. Dessutom har intresset för TGN
ökat genom åren, säger Anders.
Men Anders har under de senaste
åren sysslat med flera andra intressanta projekt.
Ett är hans engagemang för personer med funktionshinder.
Anders är nämligen far till två
utvecklingsstörda pojkar och för en
tid sedan gav han ut boken ”Pojkarna
– en berättelse om två utvecklingsstörda bröder” som handlar om hur
det är att vara förälder till utvecklingsstörda barn. När boken släpptes ﬁck
Anders och hans fru Elisabeth stor
uppmärksamhet i tv, radio och tidningar i hela landet
Han föreläser också om ämnet och
har fått ﬂera inbjudningar runt om i
landet. Han lanseras bland annat av

Vill du ha en extra tidning? Har vi fel adress, eller fel mottagare? Sänd ett mail till adressen:
ab@gothes.se eller faxa till: 023-480 20.
Beskriv gärna kort vilket förhållande du har till Göthes.

företaget ”Sveriges talare” som har
ﬂera föreläsningsproﬁler i sitt stall.
– Det viktiga för mig är att berätta
om ur det är att leva med utvecklingsstörda barn. Det är bra information
för kommuner, landsting och Försäkringskassan. Samtidigt vill jag
inspirera andra föräldrar i samma
situation att orka, säger Anders.
Anders ingick också i arbetsgruppen som arbetade för att Falun
skulle få skid-VM 2015. Falun vann
omröstningen och nu ingår han organisationen för genomförandet av
nämnda mästerskap. Hans arbetsuppgifter är naturligtvis information
och kommunikation.

Scanna qr-koden med din
smartmobil så kommer du
direkt till vår hemsida!

Läs mer om Göthes på vår hemsida: www.gothes.se
Kantarelltoast med rökt
sidﬂäsk – råvaror från
skogens skafferi
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Vid den här tiden är naturens
skafferi extra välfyllt och generöst med svamp, blåbär och
lingon. Det föranleder Peter
Zaar Marcus på Dalasalen till
att presentera ett recept som till
stor del bygger på råvaror från
skogen. Det handlar om kantarelltoast med rökt sidﬂäsk och
rårörda lingon.
Ingredienser för 1 portion
100 g rökt sidﬂäsk, grovt skivat.
10 st färska gula kantareller. 1 dl
grädde. 0,5 st schalottenlök.
1 skiva vanligt bröd. 1 msk
hackad persilja. 0,5 dl socker.
1 dl lingon.
Gör så här:
Rensa och skölj lingonen, lägg
dem i en bunke. Tillsätt sockret
lite i taget, rör om ordentligt tills
sockret löst sig. Häll upp de
rårörda lingonen i väl rengjorda
burkar och ställ in i kylen och låt
svalna. Dela och rensa kantarellerna, ﬁnhacka schalottenlöken.
Lägg en klick smör i stekpannan
och låt det få lite färg. Lägg i
svampen och salta och peppra
efter smak. Tillsätt lök och hackad
persilja, häll på grädden och låt
koka upp till en stuvning. Stek
sidfläsket gyllenbrunt på båda
sidorna i en annan stekpanna. Ta
sedan upp ﬂäsket och stek brödskivan gyllenbrun i fettet. Lägg
brödet på en tallrik, placera sidfläsket på brödet och häll över
svampstuvningen. Lingonen läggs
antingen på eller vid sidan av
toasten. Låt er väl smaka.

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

Besöksadresser:
Roxnäsvägen 14, Falun.
Kabelgatan 4, Kungsbacka.

Tel: 023-480 00
Fax Falun: 023-480 20
Fax Kungsbacka: 0300-742 10

E-post: ab@gothes.se
Webb: www.gothes.se

