DIN PERSONLIGA
SÄKERHETSLEVERANTÖR
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VI VÄRDESÄTTER DIN SÄKERHET
LTP Säkerhetsteknik AB grundades 2010 och är en
heltäckande leverantör av brand- och säkerhetslösningar.
Med handplockade experter, marknadsledande varumärken och unik IT-kompetens tar vi ett helhetsansvar
för att skydda din verksamhet. Vi har en bred teknisk
kompetens inom säkerhetsbranschens alla områden.
Vi har en förståelse för värdet på din verksamhet, därför
är vår målsättning att bygga långsiktiga kundrelationer. I
praktiken innebär det att varje kund har en nära kontakt
med en personlig säkerhetstekniker, och att vi är up-todate med den senaste tekniken.

Vår övertygelse är att varje installation är unik. Genom att
lyssna till dina behov och ständigt ligga i framkant avseende såväl godkända produkter som tekniska möjligheter
skapar vi stabila, säkra och kundanpassade brand- och
säkerhetslösningar.
LTP är ett företag där miljö och hållbarhet är i fokus.
Företaget står bakom delar av FN:s globala mål för hållbarhet. Exempelvis kör vi miljöbilar och vi erbjuder våra
medarbetare en bra arbetsmiljö. Det ger oss förutsättningar att leverera säkerhetslösningar som gör skillnad
för din verksamhet.

VI JOBBAR FÖR FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL:
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

www.dualtech.se
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CERTIFIERADE FÖR DIN TRYGGHET
Vi tar vårt anseende på största allvar. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt
certifierar oss, inte bara för att hålla oss upprättade om regelverk och riktlinjer utan
också för att du som kund ska känna dig trygg med att ha oss som leverantör.

Brand- och säkerhetslösningar installerade
av våra certifierade leverantörer skyddar mot
inbrott, stöld och brand.
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VÅRA LÖSNINGAR MINIMERAR DINA RISKER
Vår kompetens, våra produkter och tekniska lösningar
hjälper dig skydda människor och egendom.
LTP erbjuder en omfattande portfölj av beprövade
produkter, tjänster och lösningar inom brand. Vi har den
nödvändiga kompetensen och erfarenheten och kan
föreslå en kostnadseffektiv lösning som passar just dina
behov och förutsättningar. Vi arbetar enligt gällande SBF
och EN (Europeiska Normer) regelverk.

Bland våra lösningar och produkter kan nämnas brandprojektering, konsultation, systematiskt brandskyddsarbete samt brand- och utrymningslarm, brandgas
evakuering, rökluckor, nödbelysning, spjäll, branddörrar,
släckanläggningar och larmöverföring.

VÅR PROCESS

STEG 1

INVENTERING

STEG 2

PROJEKTERING

STEG 3

IMPLEMENTERING

STEG 4

PRODUKTION

Ett passersystem är inte komplett utan lås...
HELLGRENSLAS.SE // 08-400 546 00
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Med kunden i fokus sedan 2008

•
•
•
•
•

Elbilsladdning
Nyproduktion
ROT-projekt
Fastighetsskötsel
Energieffektivisering

Kontakta oss för säkra och
smarta laddstationslösningar
www.rdelteknik.se
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TRYGGA, HELTÄCKANDE OCH BEKVÄMA LÖSNINGAR
Säkerhetslösningar hjälper dig avgöra vem som ska få
komma in. Och vem som inte ska få det.
LTP är en oberoende teknikintegratör som väljer de
tjänster och produkter som är bäst för din verksamhet.
Vi är en långsiktig partner inom teknisk bevakning och
säkerhet och erbjuder våra kunder kostnadseffektiva
helhetslösningar, vilket är både tryggt och smidigt. Vår
hostingtjänst, LTP Hosting, är framtagen för din trygghet
och bekvämlighet. Den innebär att du kan hantera ditt
passersystem direkt i en webbläsare. Så luta dig tillbaka
och låta oss säkra din verksamhet!

Vi erbjuder behöriga ingenjörer i enlighet med kraven
från SSF (Stöldskyddsföreningen), försäkringsbolag och
polisen. Bland våra lösningar och produkter kan nämnas
konsultation inom säkerhet och näraliggande områden
samt inbrottslarm, passagesystem, tvättstugesystem,
kodlås, kameraövervakning och integrerade säkerhetssystem. Vi erbjuder också GDPR-konsultation med färdig
dokumentation utifrån ditt system.

LÄS MER PÅ LTPHOSTING.SE
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Låssmedstjänster
för alla
Vi har sedan 2009 hjälpt våra kunder med bl. a. service,
nyckeltillverkning, låsöppningar & tillslutningar efter
inbrott. Inget jobb är för stort eller för litet.
Vi har kontoret i Hägersten och utför jobb i hela
Stor-Stockholm med omnejd.
Kontakta oss via info@slokab.se eller ring!

08-27 07 50
slokab.se

JOUR
SERVICE
INSTALLATION
PROJEKTERING

David Holmsten

Stefan Blomberg

Lina Edenå

Jonas Höbinger

VD / Behörig ingenjör
inbrottslarm & ingenjör CCTV
08-120 191 81
david.holmsten@ltpab.se

Projektansvarig / Behörig
ingenjör brandlarm
08-120 191 82
stefan.blomberg@ltpab.se

Ekonomi

Projektledare /
Stf kvalitetsansvarig
08-120 191 89
jonas.hobinger@ltpab.se

Mathias Degrander

Magnus Lindberg

Åsa Eiron

Projektledare / Marknad /
CCTV / Hemlarm
08-410 067 07
mathias.degrander@ltpab.se

Service och avtal

SBA / Brandskydd

08-120 191 88
magnus.lindberg@ltpab.se

070-779 10 05
asa.eiron@ltpab.se

08-410 884 09
lina.edena@ltpab.se
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