STANLEY Lås
Tjänsteblad

STANLEY Security Lås
Din nyckel till trygghet
Stanley är ett av få certifierade låsanläggarfirmor enligt SSF1040
Helhetsleverantör för komplexa dörrmiljöer inom säkerhet och brand
Vi har täckning med tekniker över hela Sverige, från Ystad till Haparanda
Vi servar alla vanligt förekommande låssystem på marknaden
Bemannad Felanmälan 24/7

Olika fastigheter, olika behov

Våra tjänster

I en fastighet finns normalt många olika typer av
lås i dörrar som ska uppfylla olika funktionskrav.
Låsinstallationer omgärdas av komplexa regelverk,
standarder och skyddskrav för att säkerställa egendom
och personskydd. Vi kan hantera och kan ta över
behörighetsavtal, vi säkerställer då att lagerhålla
reservdelar och originalnyckelämnen från tillverkaren,
hjälper till vid utbyggnader/tillägg för att ni skall ha full
kontroll på låssystemet. Vi på Stanley Security kan hjälpa
er att hitta nyckeln till tryggheten.

Tillverkning av nycklar och cylindrar

Stanley Security har arbetat med lås sedan 1980-talet.
Genom våra serviceavtal kan vi säkerställa att era
låssystem fungerar säkert över tid, tillsammans med
er kan vi skräddarsy lösningar som är anpassade efter
ert behov. Vi säkerställer att brandutrymningsvägar,
mekaniska och elektromekaniska lås fungerar enligt
regelverk och skyddskrav.

Lagerhållning av nyckelämnen

Säkerhetsanalyser och besiktning
Projektering och installation av nya låssystem
Montering av mekaniska och elektriska lås
Installation och programmering av elektroniska nyckelskåp
Montering och driftsättning av dörrbladsläsare och kodlås
Servicearbeten

STANLEY Security Lås erbjuder
Med Stanley Service Bas
kan du känna dig trygg

Med Stanley Service Flex
styr ni själva behovet av service

Varje år kontrollerar vi och servar funktionerna
i er dörrmiljö, tar över behörighetsavtal och
ger dig dokumentation över aktuell status och
rekommendationer på förbättringar.

Ni får tryggheten av att vi kan anläggningen,
tar över behörighetsavtal och säkerställer
lager av rätt produkter till er anläggning samt
prioriterad inställelsetid.

Serviceanmälan 24/7

Serviceanmälan 24/7

Behörighetsavtal

Behörighetsavtal

Årlig funktionskontroll

Reservdelshållning

Inställsetid enligt avtal

Dokumentation över anläggningen

Reservdelshållning

Rabatt på arbete och material

Säkerhetsrådgivning
Dokumentation över anläggningen
Rabatt på arbete och material

Vi är medlemmar i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR)
Vi är certifierad anläggarfirma inom lås enligt SSF1040. Våra medarbetare har gesäll- och låssmedsmästarbrev och håller
sig löpande uppdaterade inom nya produkter, lösningar, lagstiftning och standarder för låssystem. Som ett av de största
säkerhetsföretagen i Sverige har vi kvalificerad personal och en egen låsverkstad. Våra tekniker, servicepersonal och partners
finns runt om i hela landet, något vi är ensamma om att kunna erbjuda. Vi har även egna värdeförvaringstekniker som arbetar
specifikt med värde- och kassaskåp, som säkerställer klassningen på skåpet.

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

