Säkrare fastigheter
KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR HELA FASTIGHETEN

Säkrare fastigheter med kompletta trygghetslösningar från STANLEY Security
Som fastighetsägare finns det mycket att tänka på. Förutom att se till att fastigheten uppfyller de krav
hyresgästerna ställer på utseende och teknik, finns det flera säkerhetskrav man inte får missa.
STANLEY Security säkerställer att ni alltid har den senaste tekniken och rätt komponenter för att ha ett
komplett, modernt säkerhetssystem som uppfyller alla regelverk och behov.

Brandsäkerhet – få konkurrensfördel med
modernt brandskydd
STANLEY Security erbjuder ett av marknadens mest
avancerade brandskydd, med kompletta lösningar på allt
från krav- och behovsanalys till installation och åtgärd.
För att kunden ska känna sig trygg säkerställer vi
att fastigheten har rätt tekniskt brandskydd och är
anpassad för fastighetens uformning och verksamhet.
Vår personal är specialister på brandskydd med behöriga
brandingenjörer samt att STANLEY Security är en
godkänd anläggarfirma. Brandlarmet kopplas upp till vårt
InsatsCenter24, en högteknologisk larmcentral som har
öppet dygnet runt, alla dagar på året.
InsatsCenter24 – mer än en larmcentral
InsatsCenter24 är ett modernt högteknologiskt center
där vi tar emot brandlarm med detaljerad information
som talar om exakt vilken detektor som utlöst brandlarm,
något som förkortar insatstiden för räddningstjänsten.
InsatsCenter24 erbjuder även Onlineservice som ger
trygghet på distans i brandskyddsarbetet.

Vad gör InsatsCenter24 unikt?
InsatsCenter24 skiljer sig från vanliga larmcentraler
eftersom vi ser larmmottagning som en del av arbetet med
brandskydd. Vi är den enda säkerhetsleverantör som har en
exklusiv larmcentral med moderna tjänster för brandskydd.
Våra larmoperatörer på InsatsCenter24 är utbildade för att
kunna hantera frågor som berör brandskydd.

Lås – vi hjälper fastighetsägare med rätt
låskomponenter anpassade för verksamheten
Fastigheter har många typer av lås som ska uppfylla olika
funktionskrav. STANLEY Security hjälper fastighetsägare att
underhålla låssystem så man alltid kan lita på funktionerna.
Vi är specialister på lås och hjälper våra kunder att sätta sig
in i komplexa regelverk, standarder och skyddskrav.
Rätt nivå på skyddet
För att veta vilka behov och krav som finns hos kunden
analyserar vi hela fastigheten och verksamheten. På så sätt
kan vi leverera kostnadseffektiva, användarvänliga och
flexibla låslösningar.
Experter på lås
Vi på STANLEY Security har lång erfarenhet och ser
alltid till att framtidssäkra våra lösningar och att upplysa
kunden om nya produkter och tjänster som kommer
ut på marknaden. För att du som kund ska känna dig
trygg är vi medlemmar i branschorganisationen SLR,
har låssmedsmästarbrev och är certifierad anläggarfirma
enligt SSF1040.

Tjänster för en trygg fastighet
STANLEY Security har ett brett erbjudande och
hjälper dig som fastighetsägare med allt från
inbrottslarm och brandlarm till passersystem och
kameraövervakning.
STANLEY Guard
Arbetar man på kontor finns det en rad olika
arbetsuppgifter – allt från service och underhåll till
ekonomi. Arbetsuppgifterna kan till exempel innebära
ensammarbete eller att var sist kvar på kontoret. Med
STANLEY Guard är du i trygga händer. Läs mer på
www.stanleyguard.se.
Vi tillhanda håller en rad olika larmcentralstjänster,
vilka vi givetvis skräddarsyr efter fastighetsägarens
önskemål. Några av STANLEY Security tjänster:
■ Inbrottslarm
■ Lås- och passersystem
■ Kameraövervakning
■ Driftlarm
■ Lösningar avsedda för personsäkerhet
■ Larmcentralstjänster

Vi erbjuder trygghet till alla hyresgäster
Det finns många fördelar att använda STANLEY Security som
säkerhetspartner. Förutom att vi hjälper fastighetsägare att få
Sveriges säkraste fastigheter erbjuder vi samtliga hyresgäster olika
säkerhetssystem som till exempel inbrottslarm, brandvarningssytem
eller passersystem. På samma sätt som vi hjälper fastighetsägaren att
analysera och skräddarsy ett säkerhetssystem för fastigheten så
gör vi samma process för varje enskild hyresgäst.
STANLEY Security Säkerhetscenter
Säkerhetscenter har öppet dygnet runt, året om. Våra operatörer
arbetar med alltifrån traditionellt larmcentralarbete till särskilda
insatser inom brandskydd, kameraövervakning och krisledning.
Vi är vana att hantera allt ifrån inbrottslarm och brandlarm, till
positioneringslarm och överfallslarm.

Ett starkt internationellt säkerhetsföretag
STANLEY Security är den största elektroniska säkerhetsleverantören
i Europa och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och
brandskydd. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med
över 800 medarbetare. Vi är en global säkerhetsleverantör och ingår
i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt
om i världen. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från
riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll
och daglig hantering av säkerhet.
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