
En trygg miljö för  boende och en enklare administration för er som 
fastighetbolag eller bostadsrättsförening  med våra nyckeltjänster.  
Spårbarhet,  säker lagring och hantering samtidigt som integriteten hos 
de boende bevaras. Välj de tjänster som passar bäst för just era behov och 
frigör tid för annat i verksamheten. 

Bobyte
Vi dokumenterar vem som har vilken nyckel eller tagg – och lagrar hos 
oss i en säker miljö. Vid avflyttning återlämnas nycklarna direkt till oss på 
CERTEGO och kvitteras sedan ut av den nya lägenhetsinnehavaren. Vi 
säkerställer att antalet nycklar stämmer innan nya nycklar ska kvitteras ut av 
lägenhetsinnehavaren.

Lånenyckel 
Lånenyckel innebär att vi förvarar nycklar som kan lånas ut tillfälligt, som 
exempelvis entreprenörer eller en städfirma. De får rätt tillgång till under den 
tid de behöver – utan att ni behöver passa tider. Alla lån dokumenteras säkert 
och vi säkerställer att rätt nycklar återlämnas i rätt tid.

Nya Nycklar och taggar
Ny nyckel innebär att boende kontaktar CERTEGO direkt för tillverkning av 
extranycklar eller taggar, utan rekvisitioner eller beslut. Vi dokumenterar alla nya 
nycklar eller taggar på respektive lägenhet och tar betalt direkt av den boende. Vi 
uppdaterar antalet nycklar och risker i nyckehanteringen minimeras

Säker Nyckel
Säker nyckel innebär att vi förvarar huvudnyckeln enligt de krav som ställs 
på säker förvaring inom branschen – i tryggt förvar. Vår jour finns tillgänglig 
dygnet runt för att leverera just er nyckel när den behövs. 

Smarta och smidiga
nyckeltjänster

nyckel & kortservice

FÖrDelAr nyckel & kortservice

 Rätt kompetens
Professionell hantering av utbildad och erfaren personal.

Enligt lagar och föreskrifter
Säker förvaring, dokumentation och lagring av information 
enligt branschens rekommendationer.  

Identitetskontroll
Alltid kvittering mot uppvisande av legitimation oavsett 
tjänst.

Drift och underhåll
Drift och underhåll av system.

Snabb hantering och jour
Avlastning av ansvar och ökad tillgänglighet.

vill Du 
vetA mer? 

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

 Investera i smarta 
säkerhetslösningar!

certego.se
Tel: 0771-25 45 45 
info@certego.se

facebook.com/certegosverige
linkedin.com/company/certego-group

https://www.certego.se/nyckel/
https://www.certego.se/nyckel/
tel:+46771254545
https://www.certego.se/nyckel/
https://www.certego.se/sv/site/certegose/
tel:+46771254545
mailto:info%40certego.se?subject=Maila%20till%20CERTEGO%21
https://www.facebook.com/certegosverige
https://www.linkedin.com/company/certego-group


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 
ett 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 Nyckel- och kortservice 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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