BRAND & SIKRING

Vi skaber tryghed og sikrer dine værdier
Vi er mere end specialister, når det gælder brand og sikring af vidt forskellige typer af
bygninger. Vi skaber tryghed, sikrer dine værdier, begrænser skaderne og giver dig et
minimalt driftstab.
Du - og dine kunder - får et effektivt og moderne brandsluknings- eller sikringsanlæg, der
lever op til myndighedernes krav.
Hvad enten det drejer sig om almindelige kontorbygninger eller specielle industrielle
konstruktioner, nye eller eksisterende anlæg, tilbyder vi dig hjælp gennem hele processen
fra rådgivning og planlægning til projektering, design og service.

Dine sikringsbehov
Vi dækker hele spektret fra mindre
standardiserede sikringssystemer til
individuelle, integrerede sikringsløsninger med pc-opkobling, to-vejs
kommunikation og dynamisk grafisk
brugerflade.
Alle løsninger forestås af højtkvalificerede sikringsledere, der sammensætter
og installerer løsninger, der matcher
dine behov og udfordringer.
Hverken mere eller mindre.

Det får du
• Én leverandør der kan varetage hele din sikringsløsning
• En sparringspartner til løbende udvikling og vedligehold af dine
sikringsløsninger og -installationer
• Adgang til produkter for markedets førende leverandører
• Up-to-date viden om nye produkter og nye teknologier
• Rådgivning og installation fra uddannede fagfolk (NUSA)

Vores sikringsløsninger
Vores sikringsløsninger er opbygget af moduler og
er naturligvis certificerede og systemgodkendte.
Du kan få løsninger inden for:
• AIA - Automatisk indbrudsalarmeringsanlæg
• ADK - Adgangskontrol
• ITV - Intern TV- og videoovervågning
• Brandsikringsanlæg, herunder automatisk
brandalarmeringsanlæg og talevarsling,
slukningsanlæg, automatisk brandventilation,
termisk og mekanisk
• Mekanisk sikring, låse, gitre og porte
• Kontrolcentral og vagtpatrulje
• Service Online opgave- og driftsstyring
• Integration
• Øvrige beslægtede løsninger som
fx porttelefonanlæg

Garanti for høj kvalitet
Vi er ISO9001 certificeret leverandør af sikringsanlæggene ABA-, AVA-, ARS-, ABV-T,
ABV-M, AIA-, ADK-, ITV- og MEK- anlæg og registreret hos DBI (Dansk Brand-og
Sikringsteknisk Institut), F&P (Forsikring & Pension) og Sikkerhedsbranchen.
Vores medarbejdere er uddannet fra NUSA. Vi rådgiver, installerer og servicerer
store og små avancerede systemer med grafisk brugerflade og integration med
andre sikkerhedssystemer.

I hele landet
Med kontorer over hele landet dækker vores erfarne
brand- & sikringsrådgivere hele Danmark.
Vores uddannelsessystem sikrer, at du altid finder
en kompetent brand- & sikringsrådgiver, der er på
forkant med udviklingen, i dit lokalområde.

VI ER KEMP & LAURITZEN
MED MERE END 2.000 PROFESSIONELLE OG DEDIKEREDE MEDARBEJDERE
ER VI KLAR TIL AT TAGE HÅND OM DINE UDFORDRINGER.

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

Tlf.: 4366 8888 · kemp-lauritzen.dk

