DIN KOMPLETTA SÄKERHETSLEVERANTÖR

ETT SEKEL AV SÄKERHETSINSTALLATIONER!
Axlås Solidlås AB har tillhandahållit kompletta säkerhetsinstallationer sedan 1915. Vi startade som ett traditionellt låsbolag, med det gedigna hantverket som grund. Den genuina
yrkeskunskapen har vi fortfarande kvar, men idag är vi ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag. Oavsett om behoven gäller lås, larm, passersystem, kameror eller kombinationer av
dem hjälper vi dig tillrätta. Vi har ett komplett nätverk av proffesionella samarbetspartners,
vilket gör att vi kan leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav.
Över 100 år i branschen visar att vi är ett företag att lita på. Vi kommer att finnas på marknaden i många år framöver, vilket är en trygghet för våra kunder. Men på Axlås Solidlås slår
vi oss inte till ro och är nöjda. Våra runt 55 anställda fortbildas ständigt, för att kunna ge dig
en ännu högre grad av service. Under hösten 2017 har vi på börjat vårt arbete med att bli
certifierade enligt ISO 9001.

Visste du att...vi har butik, lager och servicestationer på fyra platser?

BEKVÄMA TOTALLÖSNINGAR
Vi verkar i en bransch där saker och ting bara ska fungera. Därför vill vi göra det så enkelt
och bekvämt som möjligt för dig som kund. Ett tips är att teckna ett ramavtal med oss. Låt
oss ta hand om säkerhetslösningarna, så kan du helt ägna dig åt din kärnverksamhet.
En av Axlås Solidlås främsta styrkor är att vi är en helhetspartner, vi är den enda kontakt du
behöver. Hos oss finns erfarna projektledare, en stor serviceorganisation med jourverksamhet och en genuin yrkeskompetens. Behövs det tar vi in underleverantörer med samma
fokus på kvalitet som vi.
Vi arbetar proaktivt med dig, vi är gärna med i processen så tidigt som möjligt. Då kan vi tillsammans gå igenom till exempel vilka behov du har och vilka myndighets- och försäkringskrav som finns, för att sedan hitta det absolut bästa alternativet. Kanske är du en kund som
har flera anläggningar? Då är det extra smidigt med en aktör som kan ta helhetsansvaret.

Visste du att...vi har fleråriga samarbetsavtal
med Sveriges största företag.

SMARTA SAMARBETEN MED VÅRA KUNDER
På Axlås Solidlås har vi ett lösningsorienterat synsätt gentemot dig som kund. Vi kan hjälpa
dig med allt ifrån en traditionell nyckel i butiken till avancerade låssystem. Att hitta kostnadseffektiva och smidiga lösningar, som är anpassade efter din plånbok, är ett av våra
främsta mål. För varför betala för mer än du behöver?
En av våra kunder är Täby kommun, som satsat på att byta ut alla mekaniska lås mot
iLOQ:s digitala låssystem. iLOQ är det första och enda elektroniska låssystemet i världen
som alstrar all den energi som systemet behöver genom att nyckeln förs in i cylindern.
iLOQ erbjuder enklare och säkrare hantering av behörigheter än vad som är möjligt i mekaniska låssystem. Underhålls- och livscykelkostnaderna är väsentligt förmånligare än med
batteridrivna elektromekaniska låssystem.
Täby kommun har även kompletterat sina nycklar med en tag som fungerar vid passagesystem och till kommunens skrivare.

Visste du att...vi är en totalpartner inom säkerhet. Vi erbjuder
bland annat kameraövervakning och stöldskyddsmärkning.

Hjälp!

Städarnyckeln är borttappad, och den
kan öppna alla dörrar till kontoren.

Inte nu längre.

iLOQ är det första och enda elektromekaniska låssystemet i världen som alstrar den energi som
systemet behöver, genom att nyckeln förs in i cylindern. iLOQ erbjuder enkel och säker hantering
av behörigheter. Borttappade nycklar kan spärras i en handvändning.

www.iLOQ.se

”LYHÖRDA FÖR
VÅRA ÖNSKEMÅL”
Täby kommun har varit avtalskund hos Axlås Solidlås sedan 2016.
– De är lyhörda för våra önskemål och har en hög leveranskapacitet, säger Sören Åhlén, säkerhetssamordnare på Täby
kommun. Tidigare hade Täby kommun traditionella plåtnycklar.
Därför har iLOQ betytt väldigt mycket för att förenkla nyckelhanteringen. Idag har 7000-8 000 cylindrar bytts ut.
– Det är enkelt att återta säkerheten vid borttappade nycklar.
Det är lätt att omprogrammera och spärra nycklarna.
Det är också smidigt att vara kund hos Axlås Solidlås.
– Att man bara har en kontaktperson är en viktig del,
för då slipper man prata med olika människor.
Det är också bra för sammanhållningen och vi har en
god kontakt med projektledaren.

H4 Mini Dome Camera
Med ett fotavtryck på bara 2,8 tum, H4 Mini
Dome är den minsta och mest diskreta
kamera i Avigilon H4-plattformen. Det ger
enastående bildkvalitet med ett innovativt
patent som väntar modulärt design som
klickar på plats, vilket tillåter användare att
enkelt växla mellan yta och inceiling fästen.
Använda Avigilon HDSM SmartCodec ™ och
Idle Scene Mode-teknik, såväl som patenterad High Definition Stream Management™
-teknologi, H4 Mini Dome Kameror minimerar bandbredd och lagring krav samtidigt
som du behåller hög kvalitet bilder. Finns i
1,3, 2 och 3 megapixel kamera resolutioner,
alla alternativ inkluderar en 2,8 mm fixerad
lins för bred täckning.

Nyckelfunktioner
1,3, 2,0 och 3,0 megapixel
Fast 2.8mm, f1.2-lins
Liten, diskret formfaktor idealisk för inomhus applikationer
Innovativ modulär design för snabb och enkel installation
Content adaptive IR technology ger effektiv belysning genom syn fältet, samtidigt
som du behåller exceptionell scenbelysning
Avigilon LightCatcher-teknik ger enastående bildkvalitet i svagt ljusförhållande
Dubbla exponering Wide Dynamic Range för komplexa ljusmiljöer
Integrerade IR-lampor ger jämn belysning i mörkret, även vid 0 lux, upp till
högst 10m (32ft) IR på utvalda modeller
Avigilon HDSM SmartCodec Idle scenläget teknik för minskad bandbredd och
Lagringskrav
Integrerar med Avigilon Control Center ™ videohanteringsprogramvara (VMS), och är
ONVIF-kompatibel för integration med tredje part VMS

www.avigilon.com

Många företag med över
100 år i branschen skulle
nog påstå att de är fullärda. Så tänker
inte vi. Varje dag arbetar vi med att
lära oss ännu mer, så att vi kan möta
de krav som framtiden ställer. Vi ser
fram emot många fler år tillsammans
med dig som kund.

Axlås Solidlås AB
Box 1166
164 26 Kista
Besöksadress:
Haukadalsgatan 5
164 40 Kista

Tel: 08-13 29 00
info@axlassolidlas.se
www.axlassolidlas.se
För att se våra samtliga butiker
gå in på vår hemsida.

• 13472 • www.jssverige.se

Stolt leverantör till Axlås Solidlås.

Klövtorpsvägen 2, Bro
08-584 808 30
mollerbil.se

