
EN KOMPLETT DÖRRMILJÖ
FRÅN EN KOMPLETT LEVERANTÖR

Kostnadseffektiv och förenklad  
upphandlig och driftsättning

LEVEL har över 30 års erfarenhet av låsinstallationer  
och dörrautomationer. Erfarenhetsmässigt ser vi 
utmaningar med dörrmiljön då det oftast blir många 
olika entreprenörer inblandade vilket skapar ineffektiv 
installation.

Vi kan nu erbjuda att ta ansvaret för HELA dörrmiljön 
inkl. projektering, beställning av dörrar och material, 
montering av dörrar, beslagning, automation och drift-
sättning med efterföljande garanti/support/service.

PROJEKTERING MONTERING / INSTALLATION BESIKTNING / GARANTI / SERVICE

 » Framtagning av dörrkort

 » Prickade ritningar

 » Beställningsunderlag dörrar

 » Leverans och montering  
 av dörrar och karm

 » Installation och driftsättning  
 beslagning, automation och  
 passersystem

LEVEL blir er totalleverantör av  
den kompletta dörrmiljön med  
ett övergripande ansvar
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Supportavtal ICF
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 nya ICF-avtal ingår även kontinuerlig 
utbildning så er personal alltid kan känna sig trygg med systemhan-
teringen. Vi har även möjlighet att erbjuda service av systemet som 
ett tillval för de som önskar. Rabatter på varor och tjänster då vi alltid 
strävar efter ett långsiktigt samarbete.   

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 
systemet och vi har även möjlighet att utbilda på distans.

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

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

 » Certifierad installatör av brandlarm enligt SBF 1008 utgåva 1 in-
brottslarm enligt högsta larmklass (larmklass 4).

 » Certifierad installatör av inbrottslarm enligt SFF 1015. 

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

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

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

Smart1
Ett internt mobilt kommunikationssystem med 
integrerade larmfunktioner för personalen, vilket 
ökar tryggheten inom er verksamhet. Systemet kan 
integreras med befintliga lås, brand- och säkerhets-
system. Smart1 samlar alla larm på ett ställe – rätt 
larm till rätt person för snabb åtgärd!

 

Bevakningstjänster
Sedan 2021 erbjuder vi auktoriserade och högkvali-
ficerade bevakningstjänster i egen regi. Fördelar och 
effektivitet nås genom att vår bevakningspersonal 
även är utbildad på den tekniska säkerhetsteknik 
som finns installerad hos er - kontakta oss för mer 
information.

Access & Lås SBSC
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.  

Kameraövervakning SBSC
LEVEL erbjuder ett komplett övervaknings-
sortiment 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. 

Brandskydd SBSC
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.

Lås & Inbrottslarm SBSC
Ett inbrott leder nästan alltid till stora konsekven-
ser ifråga om verksamhetsstörningar och produk-
tionsbortfall. Ofta drabbas även tredje part, vilket 
påverkar kundrelationer och varumärket. Av dessa 
skäl ställs idag hårda krav på skalskydd och larm i de 
flesta verksamheter, där kan LEVEL bidra med sin 
långa erfarenhet att ta fram rätt lösning.
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