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Sikkerhed til alt det, du vil beskytte
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CERTEGO er din trygge
sikkerhedspartner
En sikkerhedsløsning er en vigtig investering, som omfatter meget mere
end bare produkter og teknik. Hos CERTEGO får du altid adgang til førende
varemærker i sikkerhedsbranchen. Vi anbefaler den løsning, der opfylder
netop dine behov på den bedst mulige måde. Med den rigtige teknik,
fremtidssikrede produkter og den rigtige økonomi for dig.
Vi tager ganske enkelt hånd om hele processen for at få din sikkerhedsløsning
på plads. Vi projekterer, installerer, tester og idriftsætter. Derefter kan vi tage
hånd om drift, planlagt vedligeholdelse og service.
Vores lange erfaring med sikkerhedsbehov, hvordan mennesker bevæger
sig i forskellige miljøer, samt viden om love og regler giver dig en tryg partner.
Til alt det, du vil beskytte.
Fra låse til moderne, elektroniske systemer
Vores historie indeholder mere end 45 års erfaring fra låsebranchen. En
række lokale låsesmede blev i løbet af nogle år slået sammen under navnet
Låsepartner og en markedsorienteret sikringsleverandør, der dækker hele
Danmark, blev skabt.
Da vi i 2015 skiftede navn fra Låsepartner til CERTEGO, sammensatte vi
navnet ud fra det latinske udtryk CERTUS, der betyder sikker, og TEGO, som
betyder dække, beskytte og forsvare.
Låsen findes stadig, men i dag handler sikkerhedsløsninger frem for alt om
elektronik og systemløsninger.
Vi er repræsenteret i Danmark, Norge, Finland og Sverige. Sammen tilbyder
vi en unik lokal tilstedeværelse som leverandører af sikkerhedsløsninger.

CERTEGO tilbyder hjælp til arkitekter,
bygherrer, projektledere, sikkerhedschefer og andre fagfolk, der arbejder
med sikkerhedsløsninger.

1200
Med mere end 1.200 medarbejdere
på 90 lokationer er CERTEGO en lokal
partner med dækning i hele Skandinavien. Det betyder, at vi kan være
hurtigt fremme, når der er brug for
det. Hos os er du sikker og tryg.

CERTEGO har alle de nødvendige
certifikater til en kvalitetssikret
sikkerhedsløsning. Vores teknikere
har dokumenterede kompetencer
til at opfylde dit sikkerhedsbehov.
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En komplet løsning
vokser frem
Tøjkæden KappAhl har en ramme
aftale med CERTEGO Norge. Samtlige butikker i hele Norden skal have
en fælles sikkerhedsstandard.

CERTEGO har installeret adgangsog bookingsystemer i den danske
andelsboligforening Beringsgaard.
Via systemet kan beboerne se, hvem
der ringer på dørtelefonen, bestille
vasketid og holde styr på energi
forbruget.
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Når CERTEGO vælger en sikkerhedsløsning i samarbejde med dig, tager vi
hensyn til, hvordan forskellige produkter fungerer sammen i et komplet system.
Hvordan de opfylder forskellige behov og krav – og det sikkerhedsniveau,
virksomheden har brug for. Specifikationen går også ned på detailniveau, så
alle komponenter er med. På den måde får du hurtigt kontrol over økonomien
i din fremtidige investering.
Vi lader dig ikke i stikken efter installationen, men tilbyder også hjælp til
administration, drift og hosting af dit sikkerhedssystem. Vi kan også tage hånd
om store nøglesystemer og alle nøglerne dertil. Med vores tjenester får du
ganske enkelt systemer, der er lette at arbejde med, og høj sikkerhed, hvilket
betyder, at du roligt kan koncentrere dig om dine daglige virksomhedsaktiviteter.
Vi tilbyder også kundetilpassede service- og supportaftaler. Med mange
lokale filialer har CERTEGO altid en tekniker i nærheden, som hurtigt kan
hjælpe dig, når du har allermest brug for det.

Uanset branche har
vi kompetencerne
CERTEGO projekterer, installerer og administrerer sikkerhedsløsninger inden
for stort set alle brancher. Vores kunder findes inden for detailhandelen, energiog telekommunikationssektoren, flerfamiliehuse og andelsboligforeninger,
fly- og transportbranchen, industrien, kommercielle ejendomme, kommuner
og regioner, myndigheder og offentlige instanser, offentlige bygninger,
sundhedssektoren, skoler, børnehaver og universiteter.
Vi samarbejder med førende leverandører inden for sikkerhedsbranchen
og kan derfor foreslå flere forskellige muligheder. Vores teknikere er
veluddannede og har kompetencer inden for nødvendige produktområder
som f.eks. bookingsystemer, brandsikring og brandsikkerhed, dørstyring,
dørautomatik, dørlukkere, postkassesystemer, indbrudsalarmer, indbrudssikring, integrerede sikkerhedssystemer, værdiskabe, nøgle- og kasseskabe,
låsesystemer, nødevakuering/evakuering, adgangssystemer, dørtelefoner,
overvågningskameraer/CCTV.

Teracoms virksomhed drives hundredvis af steder i Sverige. Tilgængeligheds- og sikkerhedskravene er
høje. CERTEGO har leveret en komplet og fleksibel sikkerhedsløsning.

SÖS er et af Sveriges største sygehuse.
CERTEGO har leveret en sikkerheds
løsning og et adgangssystem med høj
balance mellem tilgængelighed
og sikkerhed.
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Virksomhedsaktiviteter
flere steder?
KF har omkring 700 butikker i
Sverige, hvor sikkerhedsløsningen
skal være den samme overalt.
CERTEGO har leveret adgangs
systemer, låse, kodelåse og beslag.

Apotek 1 i Norge har en rammeaftale
med CERTEGO. Det betyder, at vi
hurtigt kan levere en standardiseret
sikkerhedsløsning til samtlige
apoteker.

CERTEGO har leveret et nøglefrit
adgangssystem til nogle af Region
Syddanmarks psykiatriafdelinger.
Fleksibel sikkerhed i en berøringsfri
og brugervenlig løsning uden
hverken nøgler eller kabler.
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CERTEGO har en særskilt afdeling til kunder med virksomhedsaktiviteter flere
steder i landet og/eller i flere lande. Her har vi samlet specifikke kompetencer
til dig, der har ansvaret for sikkerheden i denne type organisation. Det gør det
enkelt at skabe en standardiseret og omkostningseffektiv sikkerhedsløsning til
hele jeres virksomhed.
Du får et tæt samarbejde med en central kontaktperson, og vi har tydelige
rutiner for, hvordan den ansvarlige person overdrager til lokale filialer. På
den måde sikrer vi, at hver opgave bliver gennemført på en professionel
og tryg måde.
Miljø og kvalitet i fokus
Kvalitets- og miljøspørgsmål er en selvfølge i dag – og meget vigtige for
CERTEGO. Vi er stolte over vores kvalitets- og miljøledelsessystem, som er
certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
Vores certificering indebærer, at vi arbejder med fastlagte rutiner for at
opnå den rigtige kvalitet i alle trin, samtidig med at vi arbejder på at begrænse
belastningen af vores miljø. Resultatet er sikkerhedsløsninger, der fungerer
længe og bidrager til en bæredygtig udvikling, hvor vi lever, arbejder og bor.
Vi har omfattende kendskab til Green Building, LEED og BREEAM – de
certificeringssystemer, der henvender sig til ejendomsindehavere og
administratorer, som ønsker at effektivisere energiforbruget i deres lokaler
eller bygninger. Når CERTEGO tager hånd om sikkerheden, kan vi derfor
bidrage til, at din bygning opfylder de nødvendige miljø- og energikrav.
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CERTEGO er en førende, nordisk leverandør af komplette sikkerhedsløsninger.
Vores kompetente og engagerede medarbejdere skaber innovative, trygge og
behovstilpassede systemer. CERTEGO er repræsenteret 90 steder i Norden,
har mere end 1.200 ansatte og omsætter for DKK 1,5 milliarder.

certego.dk
Telefon: 33121212
info@certego.dk
facebook.com/certegodanmark
linkedin.com/company/certego-group

