KUNSKAP
GÖR SÄKERHET

VI TAR ANSVAR FÖR DIN SÄKERHET
Dalarnas Säkerhetssystem (DSS) har tagit ansvar för er säkerhet sedan 1991. Med 30 års branscherfarenhet har vi hög
lokalkännedom, goda kundrelationer och förståelse för både kvalitet och effektivitet i leverans. Detta innebär bland annat
att vi erbjuder helhetslösningar där vi är den enda leverantör du behöver ha kontakt med angående din säkerhet. Från
projektering till larmmottagning och väktarinsats.

Vår kunskap och kapacitet bäddar för skräddarsydda helhetslösningar
Med vår långa erfarenhet och närvaro har vi byggt upp ett brett och etablerat nätverk av samarbeten med larmcentraler
och utvalda vaktbolag, vilket bäddar för oss att kunna skräddarsy helhetslösningar anpassade efter dina behov. Som
certifierad leverantör inom en rad olika säkerhetslösningar, som brandlarm, kameraövervakning, säkerhetssystem och
inbrottslarm, har vi lång erfarenhet av att leverera till kundgrupper med hög kravbild.

Vi löser dina säkerhetsutmaningar
Därför ser vi inte oss som ett bolag som säljer säkerhetslösningar, istället löser vi dina säkerhetsutmaningar. Detta gör
vi genom att utgå från dig och din verksamhets behov, snarare än vårt eget nuvarande produktsortiment. Att förstå din
verksamhet innebär exempelvis att titta på vem som drabbas av ett säkerhetsproblem, när, var och hur? Efter det tittar vi
på vilken den bästa lösningen är som kan vara rätt för just dig och dina kollegor.
Vill du komma i kontakt med ett bolag som tar ansvar hela vägen? Välkommen till oss på Dalarnas Säkerhetssystem.

DSS – EN DEL AV FINLARMGRUPPEN
2012 blev DSS en del av koncernen FinlarmGruppen, som utgörs av flertalet företag från Dalarna och Mälardalen. Såväl
DSS som övriga delar av FinlarmGruppen delar tron om att det bästa sättet att utveckla sin verksamhet är i nära symbios
med såväl medarbetare som kunder.
Genom samarbetet som kommer av att vara en del av FinlarmGruppen kan vi fortsätta säkerställa högsta kompetens och
kvalitet gentemot såväl privata företag som den offentliga sektorn i Dalarna med omnejd.
Vill du veta mer om koncernen? Då är du välkommen in på www.finlarmgruppen.se.

VI HJÄLPER ER MED NYA FORD PERSONBILAR OCH
TRANSPORTBILAR SAMTLIGA MED 5 ÅRS NYBILSGARANTI.
KOM IN TILL OSS FÖR ATT PROVA OCH LYSSNA VAD VI KAN
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LÅS
– VI LEVERERAR BÅDE NYCKELFÄRDIGA OCH
NYCKELFRIFÄRDIGA LÅSLÖSNINGAR
Vi vet vikten av att anpassa låset efter vad som skall skyddas, vilket ofta kräver en skräddarsydd lösning för varje enskild
dörr. Vår målsättning är att tillsammans med dig analysera ditt behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och
kundanpassade säkerhetslösningar, oavsett om det gäller traditionella, mekaniska låslösningar eller digitala nyckelfrifärdiga passersystem.
Vi är fristående och certifierade, vilket innebär att vi kan erbjuda de för dig bästa lösningarna på marknaden.

SÄKERHETSKAMEROR
– VI SÄKERSTÄLLER DINA BEHOV
2019 blev DSS som första bolag i Dalarna certifierad leverantör av säkerhetskameror. Detta innebär inte bara kapacitet
att leverera, utan även att vi besitter kunskaper för att hitta rätt lösning för just dina behov. För oss är en säkerhetskamera helt enkelt något mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system.
Du kan exempelvis vilja öka tryggheten för de anställda, skydda egendomen, komplettera befintligt skydd, proaktivt undvika skadegörelse och tydligt kunna klargöra vad som hände och vem som gjorde vad ifall det skulle behövas. Oavsett
anledningen hjälper vi dig att skräddarsy den bästa lösningen inom kamerabevakningssystem för just ditt behov.

STORA KOPPARBERGS KYRKA, I FALUN
Vi är kända för våra fackmannamässiga och välgjorda installationer med minsta möjliga estetiska inverkan på byggnader och
lokaler. Vi har i detta sammanhang mångårig erfarenhet av projekt i kulturminnesmärkta byggnader.
Ett uppdrag som vi är särskilt stolta över är de säkerhetslösningar vi installerade och levererade till Stora Kopparbergs kyrka i
Falun, ett kulturarv med anor från 1600-talet. Arbetet utfördes i samverkan med Riksantikvarieämbetet.
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