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Säkerhet för allt du vill skydda
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CERTEGO är din trygga
partner i säkerhet
En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar så mycket mer
än bara produkter och teknik. Hos CERTEGO får du alltid tillgång till ledande
varumärken inom säkerhetsbranschen. Vi rekommenderar den lösning som
uppfyller just dina behov på bästa sätt. Med rätt teknik, framtidssäkra
produkter och rätt ekonomi för dig.
Vi tar helt enkelt hand om hela processen för att få din säkerhetslösning
på plats. Vi projekterar, installerar, testar och driftsätter. Sedan kan vi ta
hand om drift, planerat underhåll och service.
Vår långa erfarenhet av säkerhetsbehov, hur människor rör sig i olika
miljöer, samt kunskap om lagar och regler, ger dig en trygg partner. För allt
det du vill skydda.
Från lås till moderna, elektroniska system
Vår historia började redan 1969 när låssmeden Sigge Olausson startade
Sigges Lås AB i Västerås. Ett litet företag växer till en marknadsorienterad
säkerhetsleverantör. 1998 bildas Swesafe. Hela Sverige blir vår marknad.
När vi 2015 bytte namn från Swesafe till CERTEGO valde vi namnet från
latinets CERTUS som betyder säker, och TEGO som betyder täcka, skydda
och försvara. Låsen finns kvar, men nu för tiden handlar säkerhetslösningar
framför allt om elektronik och systemlösningar.
Vår verksamhet finns idag i Danmark, Norge, Finland och Sverige.
Tillsammans har vi en unik närvaro som leverantör av säkerhetslösningar.

CERTEGO erbjuder alla yrkes
verksamma som är inblandade
i en säkerhetslösning hjälp i
arbetet, till exempel arkitekten,
byggherren, projektledaren och
säkerhetschefen.

1200
Med över 1 200 medarbetare på 90
orter i Norden är CERTEGO en lokal
partner med täckning utanför Sverige.
Det gör att vi snabbt kan vara på plats
när det behövs. Med oss är du säker
och trygg.

CERTEGO har alla nödvändiga
certifikat för en kvalitetssäkrad
säkerhetslösning. Våra tekniker
har dokumenterad kunskap för
att kunna uppfylla ditt behov av
säkerhet.
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En komplett lösning
växer fram
Klädkedjan KappAhl har ett ramavtal
med CERTEGO Norge. Samtliga
butiker i hela Norden ska ha en
gemensam säkerhetsstandard.

CERTEGO har installerat passeroch bokningssystem i den danska
bostadsrättsföreningen Berings
gaard. Via systemet kan de boende
se vem som ringer på porttelefonen,
boka tvättid och ha koll på energi
förbrukningen.
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När CERTEGO väljer en säkerhetslösning tillsammans med dig, tar vi hänsyn
till hur olika produkter samverkar i ett komplett system. Hur de möter olika
behov och krav, och den säkerhetsnivå verksamheten behöver. Specifikationen
går ända ner på detaljnivå så att alla komponenter finns med. På så vis får du
tidigt kontroll över ekonomin i din framtida investering.
Vi lämnar dig inte i sticket efter installation, utan erbjuder även hjälp inom
administration, drift och hosting av ditt säkerhetssystem, eller tar hand om
stora nyckelsystem och alla dess nycklar. Med våra tjänster får du helt enkelt
lättarbetade system med hög säkerhet, vilket gör att du lugnt kan koncentrera
dig på den dagliga verksamheten.
Vi erbjuder även kundanpassade service- och supportavtal. Med många
lokala filialer har CERTEGO alltid en tekniker nära till hands, för att snabbt
kunna stå till tjänst när du behöver hjälp.

Oavsett bransch och
storlek har vi kunskapen
CERTEGO projekterar, installerar och förvaltar säkerhetslösningar inom
i stort sett alla branscher. Våra kunder finns inom detaljhandel, energi och
telekom, flerbostadshus och BRF, flyg och transport, industri, kommersiella
fastigheter, kommuner och landsting, myndigheter och verk, offentliga
byggnader, sjukvård, skolor, förskolor och universitet.
Vi arbetar med ledande varumärken inom säkerhetsbranschen och kan
därför föreslå flera olika möjligheter. Våra tekniker är välutbildade och har
kompetens inom nödvändiga produktområden, som till exempel: boknings
system, brandskydd och brandsäkerhet, dörrstyrning, dörrautomatik, dörr
stängare, fastighetsboxar, inbrottslarm, inbrottsskydd, integrerade säker
hetssystem, värdeskåp, nyckelskåp och kassaskåp, låssystem, nödutrymning/
utrymning, passersystem, porttelefon, övervakningskameror/CCTV.

Teracoms verksamhet bedrivs på
hundratals platser i Sverige. Tillgäng
lighets- och säkerhetskraven är höga.
CERTEGO har levererat en enhetlig
och flexibel säkerhetslösning.

SÖS är ett av Sveriges största sjukhus.
CERTEGO har levererat en säkerhets
lösning och ett passersystem med
hög balans mellan tillgänglighet och
säkerhet.
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Hjälp för dig med
utspridd verksamhet
KF har drygt 700 butiker utspridda
i Sverige där säkerhetslösningen
ska vara lika överallt. CERTEGO har
levererat passersystem, lås, kodlås
och beslagning.

Apotek 1 i Norge har ett ramavtal
med CERTEGO. Till samtliga apotek
kan det snabbt levereras en
standardiserad säkerhetslösning.

CERTEGO har levererat ett nyckelfritt
passersystem till några av Region
Syddanmarks psykiatriavdelningar.
Flexibel säkerhet i en beröringsfri
och användarvänlig lösning utan
vare sig nycklar eller kablar.
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CERTEGO har en särskild avdelning för kunder där verksamheten är utspridd
på många orter, ja kanske till och med i flera olika länder. Här har vi samlat
specifik kompetens för dig som ansvarar för säkerheten i denna typ av
organisation. Det gör det enkelt att åstadkomma en standardiserad och
kostnadseffektiv säkerhetslösning, över hela er verksamhet.
Du har ett nära samarbete med en central kontaktperson och vi har tydliga
rutiner för hur ansvarig person lämnar över till lokala filialer. På så vis säkerställer
vi att varje uppdrag blir genomfört på ett professionellt och tryggt sätt.
Miljö och kvalitet i fokus
Kvalitets- och miljöfrågorna är en självklarhet i dag, och mycket viktiga för
CERTEGO. Vi är stolta över vårt kvalitets- och miljöledningssystem, certifierat
enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.
Vår certifiering innebär att vi arbetar efter fastställda rutiner för att uppnå
kvalitet i varje steg, samtidigt som vi arbetar för att begränsa belastningen på
vår miljö. Resultatet är säkerhetslösningar som fungerar länge, och bidrar till
en hållbar utveckling där vi lever, arbetar och bor.
Vi är väl bekanta med Green Building, LEED och BREEAM – de certifierings
system som riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera
energianvändningen i sina lokaler eller bostäder. När CERTEGO tar hand
om säkerheten kan vi därför bidra till att din fastighet uppfyller nödvändiga
miljö- och energikrav.
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CERTEGO är en ledande nordisk leverantör av kompletta säkerhetslösningar.
Våra kompetenta och engagerade medarbetare skapar innovativa, trygga
och behovsanpassade system. CERTEGO finns på 90 orter i Norden, har
över 1 200 anställda och omsätter SEK 1,9 miljarder.

certego.se
Växel: 0771-25 45 45
info@certego.se
facebook.com/certegosverige
linkedin.com/company/certego-group

