
SÄKERHETSPARTNER TILL:



OM VIDEOTECH

Vi är specialiserade på att larma byggarbetsplatser, och förtroendet från våra kunder är kvittot på hårt 
arbete mot en perfekt säkerhetslösning. Service och löpande kontakt och underhåll skapar lugn och ro och 
gör att platsledning kan fokusera på projektet.

En oberoende leverantör
Vi är inte knutna till ett visst fabrikat eller leverantör av produkter och tjänster.

Många av våra kollegor i branschen leveMånga av våra kollegor i branschen levererar sitt eget fabrikat eller utför tjänster med egen personal, och 
då blir det alltid en kompromiss när det gäller att leverera den optimala lösningen för dig. 

Vi är helt oberoende när det till exempel gäller väktartjänster. Vi väljer i samråd med dig som kund det 
väktarbolag som vi gemensamt anser är bäst för platsen, och som har bäst utryckningsberedskap. 

Kundservice
Vi gör vårt yttersta för att det skall vara lätt att nå våra medarbetare.

När det gäller byggarbetsplatser så har vi fri service vid systemfel på alla hyrsystem och skulle ni ha frågor När det gäller byggarbetsplatser så har vi fri service vid systemfel på alla hyrsystem och skulle ni ha frågor 
eller problem - så åtgärdar vi det. Du blir tilldelad en kontaktperson som tar ett helhetsansvar för ditt 
projekt och hjälper dig med alla utmaningar.

FRÄMSTA FÖRDELARNA
Säkerhetssystem -Bygg

 • Marknadens senaste system med kamera kombinerat med rörelsedetektor,       
       värmesensor och IR/nattbelysning, utan falsklarm.

 • Enkelhet i systemet, och vår expertis vid installation och genomgång - så att   
       ni kan fokusera på er  verksamhet och minimera frågor och oklarheter.

  • Fungerar att hantera med arbetsplatsens ID-kort, tidsstyrning, tags eller kod.

 • Rätt pris - samt att fri service, och fritt telematikkort ingår i hyrsystemen.

 • Fri larmcentralshantering. Certifierad larmcentral hanterar alla larm dygnet
  runt - utan extra kostnad.

 • Vi anpassar avtalstiden till projekttiden, utan uppsägningstid.



Kameradetektor 

Rökdetektor

Inomhusdetektor med kamera 

TILLVAL

1. Kameradetektor - Spelar in en 10-sekunders video som skickas direkt till 
    larmcentral.

2. Centralenhet - Kommunicerar med systemet/larmcentral.

3. Kontrollpanel - Här hanterar du behörigheter, tidsinställningar och har 
   möjlighet att larma av/på anläggningen.

4. Utomhusläsare - ID-Kort/Tagg. Används för av/på larmning.

5. Si5. Siren med blixtljus - Vid intrång aktiveras sirenen och blixtljus, man ställer in 
    den på önskad tid då sirenen ljuder.

INGÅR
- Fri service
- Fri hantering från 
 larmcentral med 
 utryckningsberedskap.
- Fria telematikkort.
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NCC Skövde
Kaj Bergman

“I starten på projektet föll valet på Videotech. Detta då 
samarbetet på tidigare projekt har fungerat 
klanderfritt. Servicen har varit utomordentlig och jag 
kommer att fortsätta med Videotech framöver. 

Jag tycker att andra entreprenörer bör vända sig till dem 
för att få en fungerande lösning i sin vardag. 

Att kunna anpassa skyddet efter olika Att kunna anpassa skyddet efter olika 
förutsättningar och arbetsplatser är en av de 
stora fördelarna.”

“Vi känner oss trygga med Videotech som vår 
säkerhetspartner.

Vi har valt en helhetslösning från Videotech och vi är 
mycket nöjda med hela larmsystemet, kamerorna, 
servicen och engagemanget i projektet.

På ett smidigt sätt så har vi larmat hela arbetsplatsen På ett smidigt sätt så har vi larmat hela arbetsplatsen 
trots dess storlek - och även lyckats göra stora 
besparingar jämfört med tidigare projekt då man nu har 
undvikit falsklarm och onödiga väktarutryckningar. 

Enkel flytt av enheter, bra support, återrapportering 
och bra hantering från väktarbolaget.”

Christina Gustafsson & Peter Norling
PEAB Partille PortPEAB Partille Port

Med vår lösning från Videotech är en av fördelarna 
att vi enkelt kan flytta med oss enheter efter hand 
som projektet växer.

Det märks en stor skillnad med Videotechs system 
med trådlösa kameror på arbetsplatsen - då man 
gör det mycket svårt för tjuven. 
Vi har kopplat larmen till polis och det lokala 
vaktbolaget och det har fungerat kanon!”vaktbolaget och det har fungerat kanon!”

Mattias Sandberg
PEAB Stenungsund

REFERENSER
ETT URVAL AV VÅRA



Med Videotech har det varit enkelt att larma hela 
arbetsplatsen, trots många annars 
svårbevakade ytor. Servicen har varit kanon och jag 
känner mig trygg i att man alltid får tag i någon om 
man har frågor eller behöver support.

VVi fick snabbt in en rutin, och hanteringen av larmet 
har varit enkel & bra.
Larmet har gått så fort det har varit folk inne på 
arbetsplatsen, och det har gjort att vi har klarat oss 
från stölder & skadegörelse. Jag kan 
rekommendera alla kollegor i branschen att anlita 
Videotech!

Anders Anders Vikström
Platschef, Serneke Kv. Mars Trollhättan

När vi skulle välja säkerhetsleverantör för 
projektets första fas och grunden till 
Karlatornet - så föll valet på Videotech. 
Larmet är bra anpassat till att skydda just 
arbetsplatser och mycket flexibelt.

Vi är nöjda med funktionen, och 
samarbetet med väktarbolaget. När det väl samarbetet med väktarbolaget. När det väl 
har varit larm så har det varit snabba 
åtgärder på plats - och ingen skada eller 
stöld har konstaterats.

När pNär projektet har fått in ytterligare värden 
som har haft skyddsbehov så har man 
snabbt justerat larmet och sett över så att 
vi har haft rätt skydd. Hela tiden har
servicenivån varit hög.

Vi kan rekommendera Videotech till andra 
projekt!

Conny SegeConny Segerdahl
Platschef, Karlatornet Göteborg



Skanska, Skövde & Falköping
Anders Nilsson

“Videotechs system är ett enkelt och lättskött larm, 
enkelt för alla. 
På vår byggarbetsplats har vi klarat oss helt utan 
inbrott och projektet har pågått i över ett år. 
Videotechs tekniker ställde upp snabbt när vi 
behövde ändra inställningar och tider på larmet. 

Välj Videotech så får du en komplett larmlösning 
kopplat till väktakopplat till väktare i närområdet.”

Tillsammans med projektchef tog vi beslutet att 
anlita Videotech även på detta projekt.
Jag fick snabbt ett gott intryck och servicenivån 
är väldigt hög.

Med den trådlösa tekniken har vi kunnat larma 
både garage, källare, platskontor, och ute på 
arbetsområdet med samma hantering.

Mycket bra helt enkelt!Mycket bra helt enkelt!

Krister Enesten
Tuve Bygg, Borås

“Jag valde Videotech efter rekommendation från en 
kollega. Jag hade aldrig använd deras system förut på 
mina projekt, men jag är glad att jag gick vidare med 
dem.

Installationen skedde i rätt tid enligt överenskommelse, 
servicen fungerar väldigt bra och de är lätta att få tag i.
VVi valde kameraövervakning och det har visat sig vara 
rätt val. Det har en avskräckande effekt när eventuella 
tjuvar ser kameror.

Så ja, mina kollegor, Videotech kan jag starkt 
rekommendera.”

Peter Gordon
Tuve Bygg, Stenungsund & Göteborg



Skeppsviken Bygg, Göteborg
Johan Eek

“Med larmet från Videotech har vi stoppat 5 inbrottsförsök som 
hade kunnat kosta mycket tid och pengar.
Det har fungerat problemfritt och jag känner trygghet i att man får 
tag i rätt person och får rätt hjälp direkt om man behöver det.

Servicen har varit klanderfri och det finns en stor flexibilitet, både 
av säljorganisationen och larmsystemet i sig, och det har fungerat 
bra i alla led.”

Asplunds Bygg, Karlsborg & Jönköping
Pär Beldt

“Videotech har fungerat bra, snabb åtgärd vid larm och 
driftsäkert system.
Jag känner mig trygg och det är enkelt att skydda hela 
arbetsplatserna. Jag kommer absolut att ta kontakt med 
Videotech för mina framtida projekt.”

ByggDialog, Skövde
Johan Berndtson

“Vi är mycket nöjda med Videotechs service och flexibilitet. 
Kamerorna som monterades på vår arbetsplats hjälper oss 
inte bara att förhindra inbrottsförsök utan även för bevakning 
av eventuella bränder, eller att upptäcka t.ex. lekande barn 
som tagit sig in på arbetsplatsen.

Kamerorna är flyttbara vilket också är en stor fördel för oss 
då vår arbetsplats är under ständig förändring.”

ByggArvid, Göteborg & Mölndal
Larry Axelsson

”Jag är mycket nöjd med Videotech, 
samarbetet har fungerat riktigt bra mellan oss!

Man får tag i rätt person och rätt hjälp direkt 
vid behov! Så jag kommer absolut att ha ett 
samarbete med dem på kommande 
projekt i framtiden”



VIDEOTECH SVERIGE AB  -  010 708 10 35

tommy@videotech.se
0734-27 03 73

Tommy Karlsson

KONTAKTA MIG IDAG 
FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING!

KONTROLLPANEL FÖR ETABLERING
SAMT UTOMHUSLÄSARE FÖR KORT/TAGG.

RÖRELSEDETEKTOR MED FÄRGKAMERA
OCH NATTBELYSNING UTOMHUS

Vi är ledande på att skydda byggarbetsplatser och när ni har kontakt med oss får ni ett 
helhetsskydd och alltid den hjälpen ni behöver för att skydda er mot intrång, stölder och 
skadegörelse.

Med mångårig kunskap inom larm och säkerhet för byggarbetsplatser, företag och 
områden ser jag till att anpassa ett skydd som passar era behov.

Vi vet hur man bevakar byggen, företag och områden.

DAGS ATT LARMA ETABLERINGEN?



TEL: 010 708 10 35 - WWW.VIDEOTECH.SE
VIDEOTECH SVERIGE AB POLISGODKÄND

LARMINSTALLATÖR
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