FÖRETAGET MED
FOKUS PÅ SÄKERHET!

Ett familjeföretag med
blicken mot framtiden!
Skånsk Larmtjänst AB är ett familjeföretag i ordets rätta bemärkelse. Inte nog med att vi är en säkerhetsexpert
med familjemedlemmar i personalen, utan vi ser även
våra kunder som vår familj. Det innebär att vi alltid ställer upp för varandra, både internt och externt, när det
gäller att hitta de mest optimala och kostnadseffektiva alternativen åt våra många återkommande kunder.
På Skånsk Larmtjänst är vi 20 kompetenta medarbetare med
spetskompetens att vara med från idéstadiet till färdiga
lösningar. Ju mer komplex en säkerhetsanläggning är, desto
större anledning att anlita oss. Vi har massor av erfarenhet
i ryggen, samtidigt som vi har drivet att hela tiden utvecklas. Att välja Skånsk Larmtjänst är att satsa på trygghet, men
också på innovation!

Vi värnar om miljön
På Skånsk Larmtjänst har vi ett miljöfokus. Ett
av våra mål är att alla våra bilar ska tankas med
fossilfritt bränsle, men miljöhänsynen innefattar
också att skapa en god arbetsmiljö där våra
fantastiska medarbetare trivs. Att nöjd personal
gör det bästa jobbet är en självklarhet för oss.
Vi stärker gemenskapen och teamkänslan genom sociala aktiviteter med alla anställda. Vi
tror och hoppas att du som kund märker att du
har att göra med ett riktigt skönt gäng!
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

En totalpartner inom
installation och service
Skånsk Larmtjänst erbjuder installation och service på inbrottslarm, brandlarm, passagesystem och kamerasystem. Självklart
arbetar vi bara med marknadsledande varumärken, som matchar den kvalitet som vi kräver av oss själva. Vår servicepersonal
har jour dygnet runt, så om något oförutsett inträffar kan du
som kund räkna med att vi snabbt är på plats. Om du tecknar
ett serviceavtal med oss kan du känna dig trygg med att ha en
anläggning som alltid fungerar!
Vi har auktoriserade elinstallatörer som kan utföra installationer i alla typer av elanläggningar upp till 1000V. Vi har alltså full
EL-behörighet upp till 1000V (AL-behörighet).
På Skånsk Larmtjänst är vi stolta över vår höga kompetens och
vi ser konkurrens som en utmaning. Vi arbetar därför alltid med
så kallade ”öppna system”, vilket innebär att våra kunder aldrig
är låsta vid att anlita oss. Må bästa säkerhetsspecialist vinna!

Produkter för
alla säkerhetsbehov
På det tekniska området står utvecklingen aldrig still, men den höga
tekniska nivån ställer krav på oss företag i branschen. Inte bara när
det gäller själva installationerna, minst lika viktigt är det att vara påläst om den senaste lagstiftningen och om vilka normer det gäller
att förhålla sig till. Skånsk Larmtjänsts spetskompetens gör att du
kan sova gott om nätterna, oavsett vilken produkt du väljer.

Kamerasystem
Vi installerar de flesta fabrikat, från enstaka kameror upp till stora
anläggningar med flertalet servrar.
I mellansegmentet har vi världens största tillverkare av kamerasystem, Hikvision och även Dahua, som har full HD-kameror i flertalet
olika varianter.

Brandlarm
Vi är en certifierad anläggningsfirma för brandlarm och är samarbetspartner med Honeywell Eltek, världens största leverantörer av
brandlarm. Honeywell Eltek har, förutom detektorer och larmdon,
även nödbelysning kopplat direkt på slingan samt talande utrymningslarm.
Vi erbjuder även brandsläckare, brandfiltar, utrymningsskyltar,
utrymningsplaner m m.

Inbrottslarm
Vi installerar godkända inbrottslarm i larmklass 1 och 2 samt integrerade
och trådlösa system. Godkända system som vi installerar är:
Vanderbilt SPC
Teletec Neo

RCO M5 MEGA
Vanderbilt Omnis 2010

Passagesystem
Vi installerar både stora och små passagesystem. I större system
kan man även helintegrera inbrottslarm, brandvarning, porttelefon,
bokningstavla, trådlösa mottagare för fjärrstyrning med mera. Exempel på mindre system är taggfunktion till Simonvoss hänglås. Vi
skräddarsyr lösningar efter de behov som finns.

Vi är certifierade

„
Pantone 186C

Vi vill tacka våra samarbetspartners
för ett gott samarbete och att de
alltid levererar bästa möjliga kvalitet
till våra kunder.

Security Assistance är ett auktoriserat bevakningsföretag.
Vi erbjuder lösningar inom säkerhet, skydd och service
till privatpersoner, företag och offentlig verksamhet
dygnet runt, året runt.
Tfn: 040-689 24 50

• www.secass.se

www.dualtech.se

AVARN Security AB
Vi skapar trygga miljöer för företag, myndigheter
och människor. Vi bidrar till konkurrenskraft och
livskvalitet – och till att samhället fungerar varje dag.

Vi är den kompletta
säkerhetsaktören
Genom vår expertis och våra innovativa säkerhetslösningar kommer vi alltid råda och utmana till att välja
den mest lämpliga lösningen.

avarnsecurity.se

www.temaelektro.se

Tema Elektro AB har kunskap som paradgren och är ett mycket
kompetensstarkt elföretag. Vi arbetar alltid kostnadseffektivt, så att
våra kunder får ut maximalt av sina investeringar.
Mervärden för dig som kund skapar vi genom genom att ge er en
anläggning som ni är helt nöjda med. Ni kan lugnt luta er tillbaka och
fokusera på er verksamhet, medan vi sköter det som vi är bäst på.

Genom innovation och nära
samarbete med våra kunder
erbjuder vi lösningar för en
tryggare arbetsmiljö. Vi skapar
tekniska lösningar som säkrar
ekonomiska värden och höjer
kvaliteten på våra partners
säkerhetsarbete.
Henrik Magnusson • Amigo Alarm Sweden AB • Telefon: 0722-223 900
E-mail: hm@amigo.se • www.amigo.se

E-post
info@skansklarmtjanst.se
jour@skansklarmtjanst.se


Malmö
Stenyxegatan 6, 213 76 Malmö
040-55 54 60

Hemsida
www.skansklarmtjanst.se
Följ oss gärna på sociala medier
Facebook, Instagram och Linkedin

Postadress
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla

Högsta kreditvärdighet

• 18803 • www.jssverige.se

Tomelilla
Kärngatan 1, 273 97 Tomelilla
0417-199 70

