VÄRDESKAPANDE
SÄKERHET
LEVEL är specialiserade på
säkerhetslösningar för alla verksamheter. En komplett säkerhetslösning
skapar trygghet och effektivitet
för organisationen. Vi tar gärna
helhetsansvaret, där vårt mål är ett
långsiktigt samarbete där support
och service är prioritet.

Vi erbjuder en komplett portfölj av produkter
och tjänster inom bland annat lås, passersystem,
dörrautomatik, nödutrymning, porttelefoni,
kamerabevakning och olika larmfunktioner för
person och fastighet. LEVEL är även specialiserade
på integrerade säkerhetslösningar.
En unik position inom besöksnäringen. Vi har
en kompetensprofil som bistår större och mindre
aktörer med kompletta lösningar med mobila nycklar,
online-funktioner, profilerade taggar/nyckelkort
samt integration mellan system.
LEVEL är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001
och innehar bland annat certifikat för anläggarfirma
brandlarm, kamerabevakning och inbrottslarm enligt
högsta larmklass, (larmklass 4).
Lång erfarenhet och kunskap ger dig som kund
trygghet, vilket också ger oss möjlighet att erbjuda
lösningar på specifika krav och behov inom er
verksamhet!
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ACCESS

KAMERABEVAKNING

Våra låssystem klarar långt mer än att bara
låsa dörrar. Trådlös incheckning, mobila
nycklar, öppna protokoll för integration
mot ex. bokningssystem är bara några av
funktionerna. Flexibla låslösningar där
hänglås, skåpslås, elektroniska cylindrar mm
kan nyttjas i samma system.

LEVEL erbjuder certifierad kompetens och ett
komplett övervakningssortiment med fokus
på nätverksanslutna och IP-baserade kameror.
Vi hjälper er att välja rätt utrustning och
assisterar vid anmälan och tillståndsansökan
för maximal prestanda i er miljö.

PORTTELEFONI

KORTPRODUKTER & TILLBEHÖR

Öka säkerheten för personal och servicen
för gästerna med porttelefon där ljud och
bild hanteras. Receptionen eller entrén kan
vara obemannad och besökare kan enkelt
släppas in med hjälp av mobila svars- och
öppnarfunktioner. IP-baserad teknik
förenklar installation.

Vi trycker, levererar och lagerför många
typer av kort, taggar och tillbehör. Vi kan
producera såväl enstaka designade kort som
stora volym-upplagor av t ex passerkort,
medlemskort, gästkort och övriga specialkort.

DÖRRAUTOMATION/BESLAGNING

INBROTTSLARM

Med vår låsmästare kan vi erbjuda kompletta
lösningar för nödutrymning, dörrautomatiker,
dörrstängare, elektronisk låsning och
övrig beslagning. Vi utför även rådgivning
och förslag på åtgärd i samband med
brandsynskontroller.

Ett inbrott leder nästan alltid till stora
konsekvenser ifråga om verksamhetsstörningar
och produktionsbortfall. Ofta drabbas även
tredje part, vilket påverkar kundrelationer och
varumärket. Idag ställs höga krav på skalskydd
och larm i de flesta verksamheter.
LEVEL kan bidra med sin långa erfarenhet att
ta fram rätt lösning.

BRANDSKYDD
Vi har en heltäckande kompetens inom det
brand- och säkerhetstekniska området och
vi hjälper er antingen med delar, eller tar ett
totalansvar inkl. service och avprovning.
Talande utrymningslarm är en teknik som
växer inom t.ex. hotellbranschen och är ett
bra exempel på värdeskapande säkerhet,
där både musik och information kan spelas i
högtalarna övrig tid.

BEVAKNINGSTJÄNSTER
LEVEL har ca 300 medarbetare som varje dag
bidrar till ett säkrare samhälle. Vårt mål är att
leverera kvalitativt och erfarenhetsmässigt
oslagbara bevakningstjänster med kunderna i
fokus, både privata, företag och myndigheter.
Vi är auktoriserade av Länsstyrelsen.

SUPPORTAVTAL ICF

CERTIFIERINGAR*

Som vår kund förtjänar du den bästa tänkbara supporten. Vi
tar fram ett anpassat avtal där ni som kund får all den hjälp
ni behöver med ert system och omfattning. Med vårt ICFavtal ingår kontinuerlig utbildning så att er personal alltid
kan känna sig trygg med systemhanteringen. Vi har även
möjlighet att erbjuda service av systemet som ett tillval för
de som önskar. Avtalet innebär också rabatter på varor och
tjänster då vi alltid strävar efter ett långsiktigt samarbete.

LEVEL är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar
bland annat certifikat för anläggarfirma brandlarm och
inbrottslarm enligt högsta larmklass (larmklass 4).

UTBILDNING
LEVEL erbjuder effektiv utbildning hos er som kund eller i
våra lokaler. Vi ger er personal den kunskap de behöver för
den dagliga driften av systemen och vi har även möjlighet att
utbilda på distans.

•

Anl.firma låsanläggningar enligt SSF 1040:3

•

Installatör av brandlarm enligt SBF 1008:2

•

Anl.firma utrymningslarm med talat meddelande SBF 2018:1

•

Installatör av inbrottslarm SFF 1015:3, inbrottslarm enligt
högsta larmklass (larmklass 4)

•

Anl.firma kamerabevakning enligt SSF 1061:3

FINANSIERING
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*

Nämnda certifikat och licenser fördelas på koncernens dotterbolag
med org.nr 556551-3057 samt 556512-0408
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LEVEL Produktblad A4 ICF

LEVEL erbjuder finansieringsavtal för er som kund, vilket
skapar investeringsmöjligheter i driftsbudgeten.

