
Rätt brandskydd kan rädda liv och egendom. Därför är det viktigt att 
anlita en godkänd leverantör av era system. CERTEGO säkrar och ser  
till att all den projektering, installation och service ni behöver utförs av 
kompetenta och behöriga tekniker.

Undvik katastrofala skador
Varje år orsakar bränder såväl livsfarliga situationer som kostsamma 
egendomsskador och driftstopp. Att säkerställa att ert brand- och 
utrymningslarm bibehåller tänkt funktion är därför av yttersta vikt, och det 
kan också vara ett lagkrav på er verksamhet. CERTEGO är en certifierad 
anläggarfirma av brandlarm och vi har flertalet fabrikat i vår produktportfölj. 
Låt oss hjälpa er att säkra era anläggningar.

Allt från årligt underhåll till  
kvartals- och månadsprover
Som anläggningsägare till en kravställd brand- eller 
utrymningslarmanläggning måste ni regelbundet kontrollera funktionen 
på er anläggning. Varje år måste dessutom en certifierad anläggarfirma 
brandlarm sköta det årliga underhållet. Många av våra kunder väljer 
dessutom att låta oss utföra månads- och kvartalsprover i enlighet med 
SBF110. Allt för att ert tekniska brandskydd ska fungera som det är tänkt. Alla 
våra provningar dokumenteras och efteråt överlämnar vi en servicerapport 
där vi belyser eventuella brister tillsammans med rekommendationer på 
förbättringar och uppdateringar.

I CERTEGO BRand Bas InGåR

 Underhåll
Ett årligt underhållsbesök där vi provar att 
centralutrustning, larmöverföring, detektorer, larmdon, 
styrningar och strömförsörjning fungerar som den ska.

Batteribyten
Batterier byts alltid ut när det behövs.

Driftsättning
Vi hjälper era anläggningsskötare att vara förtrogna med 
systemet – för er trygghet.

Rådgivning
Personlig genomgång av brister och förslag  
på förbättringsåtgärder.

Service
 Prioriterad inställelsetid vid akuta serviceinsatser. 

Avtalet kan också kompletteras med månads- och 
kvartalsprover för att frigöra resurser för er kärnverksamhet.

Rätt brandlarm 
räddar liv

BRandsÄKERHET

VIll du 
VETa mER? 

Ring 0771-25 45 45,  
eller scanna qr-koden

 Investera i smarta 
säkerhetslösningar!
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lösnInGaR föR sÄKRa fasTIGHETER

Lås & beslag
Med rätt beslagning av byggnadens olika dörrar ökar 
säkerhet och driftstabilitet.

Nyckel- och kortservice
Utlåning, nyckelhantering vid bobyten, tillverkning och 
säker lagring av nycklar.

Larm
Brandlarm, inbrottslarm eller utrymningslarm – vi hjälper er 
att hitta rätt larmlösning eller kombination.

Kamera
Kameraövervakning kan bidra till trygghet genom att 
förebygga inbrott, rån och vandalisering.

Passersystem
Säkert och bekvämt i fastigheten när rätt personer kommer 
in och obehöriga hålls ute.

Dörrautomatik
När det ställs höga krav på ljudnivå, tillgänglighet eller där 
många människor passerar.

Brandsäkerhet
CERTEGO är en certifierad anläggarfirma och säkerställer 
tillförlitligt brandskydd.

Porttelefoni & bokningssystem
Porttelefoni och bokningssystem ökar trygghet och 
bekvämlighet i flerbostadshus.

Smart och  
hållbar säkerhet

CERTEGO KOmplETT

CERTEGO Komplett skapar trygghet genom hela säkerhetslösningens 
livscykel. Du kan också funktionshyra din lösning och betala 
varje månad. Helt enkelt allt som behövs för stabila och smarta 
säkerhetslösningar. 

Säkerhetssystem som är lite smartare
CERTEGO Komplett består av moduler för lösningar, tjänster, smart ekonomi 
och service. Vi erbjuder stabilitet, kunskap och avlastning vilket ökar trygghet 
och säkerhet både för fastigheter och de som vistas där. Vi finns med genom 
hela säkerhetslösningens livscykel – allt för att du ska kunna få bra kvalitet 
och kompetens. Möjligheten att funktionshyra din lösning ger en förutsägbar 
ekonomi som även inkluderar löpande, planerad service och underhåll.

Tjänster och lösningar för hela livscykeln
I CERTEGO Komplett ingår tjänster som underlättar både beställning av 
säkerhet för det du vill skydda och vardagen när den finns på plats. Det 
är rådgivning och projektering, installation och driftsättning, hosting och 
administration, service och underhåll samt modernisering eller uppgradering 
av ditt system. Utöver Brandsäkerhet kan vi vid behov addera andra 
lösningar som tillsammans med dessa tjänster ger er helt 
rätt säkerhetsnivå. Fördelar med  

CERTEGO Komplett!

CERTEGO Komplett

Service & 
underhåll

Hosting, 
administration & 

funktionshyra

Rådgivning & 
projektering

Installation & 
driftsättning

Modernisering & 
uppgradering
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