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STANLEY Fire
Ett komplett brandskydd för kontroll och trygghet
STANLEY Security kan som enda leverantör
erbjuda ett avtal innehållande alla delar som rör er
brandlarmsanläggning.

STANLEY har Rikstäckande servicetäckning, över 200
kvalificerade tekniker fördelade över Sverige från Ystad till
Haparanda unikt för Stanley.

I STANLEY Fire ingår en anslutning till vår specialiserade
larmcentral för brandlarm, InsatsCenter24 och Serviceavtal Bas.
STANLEY Fire underlättar och kostnads effektiviserar det dagliga
arbetet för ett säkert brandskydd. Vid ett brandlarm skickas
automatiskt larm till räddningstjänsten. Övriga typer av larm och
händelser hanteras av InsatsCenter24 till en fast månadskostnad.
STANLEY Fire innehåller även Service Bas avtal med en årlig
teknisk översyn av din anläggning med lokala tekniker och
kunskap om anläggningen säkerställer vi att anläggningens
funktion motsvarar era kravställningar.

Vi är den enda nationella säkerhetsleverantören som kan ta
hand om samtliga funktioner i en anläggning, Brand, Larm,
video och låssystem och med en certifierad Larmcentral.

InsatsCenter24 gör att vi kan stötta er i ert SBA arbete med
påminnelser, statistik och uppföljningar för att upprätthålla
en hög brandskyddsnivå.

STANLEY Security erbjuder helhetsansvar
Allt det här ingår:
Övervakad larmöverföring – Larmklass IV
Anslutning och hantering av larm
Vidareförmedling till räddningstjänst
Basservice
Tillägg:
Statistik via e-post varje månad
Plusservice

EBL Online
Uppgradering av anläggningen med Webbserver
för fjärruppkoppling.
Uppgradering till PRO med detaljerad
larminformation.

I mer än sextio år har vi arbetat för att skapa säkra miljöer för våra
uppdragsgivare. Vi har upplevt hur behoven förändrats och genom
att noga lyssna på våra kunder har vi alltid kunnat ligga i framkant
för att möta deras ofta unika säkerhetsbehov.
Våra kunder finns i alla sektorer, i alla storlekar och i alla områden
– från den stora internationella handelskedjan till det lilla kontoret på
landsbygden. Vår kompetens sträcker sig från design och installation
till service och support av de senaste säkerhetslösningarna.
Navet för våra tjänster är vårt Säkerhetscenter – där våra kunders
säkerhet hanteras och nya tjänster ständigt utvecklas. Många av våra
kunder uppskattar också de utbildningar och analystjänster vi erbjuder.
Ett starkt internationellt säkerhetsföretag
STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder
innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i
Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt
om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med
över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan
från riskanalys och design, via installation och driftsättning till
underhåll och daglig hantering av säkerhet.

Kontakta oss
www.stanleysecurity.se
kundtjanst@sbdinc.com
Telefon: 010-458 70 00

