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Läns Alarm AB etablerades 1990 
och är idag ett av Sveriges ledande 
installationsföretag av larm och 
säkerhetssystem. 

LEDANDE I 
BRANSCHEN



PASSAGESYSTEM

BRANDLARM OMRÅDESLARM

FÖRETAGSLARM

KAMERAÖVERVAKNING

Med ett komplett erbjudande av 
säkerhetslösningar gällande skydd 
av allt från personal och kritisk  
information till lokaler och  
inventarier är Läns Alarm den  
smidigaste lösningen på de mest 
komplexa utmaningarna. 

ALLT PÅ  
ETT STÄLLE



Varje år levererar vi cirka 1 500 st 
säkerhetslösningar till företag och 
fastigheter. Sedan 1990 har vi  
installerat över 30 000 st olika  
säkerhetssystem. 

Idag ansvarar vi för ca 18 000 st 
avtalskunder med support, service 
och underhåll.
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Certifierade av Svensk Brand &  
Säkerhetscertifiering för installation 
av Inbrottslarm enligt SSF 130 samt 
Brandlarm enligt SBF 110. 

Läns Alarm är behöriga till leverans 
och installation av säkerhetssystem 
där de strängaste kraven ställs på 
funktion och säkerhet. 

ALLTID  
EN SÄKER 
LÖSNING



Läns Alarm samarbetar med  
Securitas Direct AB och sköter  
försäljning, installation och service 
av larm och kamerasystem till  
företag samt fastigheter.
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Genom en kunnig samt  
strukturerad serviceorganisation 
garanterar vi drift och funktion. 
Vår styrka ligger inte bara i  
kvalitativa installationer eller  
produkter utan även i att vara en 
långsiktig partner/leverantör.

En lokal närvaro ger våra kunder 
en trygghet. En egen kontakt- 
person förenklar den löpande  
dialogen.

DEN STÖRSTA 
TRYGGHETEN

”Välkommen till en partner 
som med expertis och ett stort 
engagemang skapar de bästa 

förutsättningarna för er”



  ”Allt flöt väldigt  
  enkelt från vår  

   första kontakt”

”Läns Alarm kom 
snabbt och löste det  
på ett utmärkt sätt”

”David är sjukt  
serviceminded. Sånt  

är viktigt för oss!”

Den största andelen av Läns Alarms 
nya kunder söker upp oss efter att 
ha fått tips från någon av våra  
befintliga kunder. 

Det är vi oerhört stolta över.

DEN BÄSTA 
REKLAMEN

”Det var en enkel  
lösning som gav stort 

mervärde för oss”   ”Ett annat företag tipsade 
oss om att ta kontakt med 

Läns Alarm”



”Förtroendet, relationen, 
bemötandet. 

Vi vill bli omhändertagna, 
precis som våra kunder som 
kommer hit och vill prata om 

Porsche. Det känner vi  
verkligen att vi får nu, men  

helt saknade tidigare.”

VD GUSTAV LUNDH  
OM VARFÖR PORSCHE CENTER MALMÖ  

VALDE LÄNS ALARM



”Läns Alarm är en kunnig återförsäljare som  
dessutom ger oss idéer om nya kundanpassningar 

och lösningar som efterfrågas”

AXEMA OM SAMARBETET MED LÄNS ALARM



”Läns Alarm är en högt värderad partner till 
Axis. Vi känner oss trygga med att kunderna får 

bästa kvalitet, service och kompetens genom ett  
samarbete med Läns Alarm”

AXIS OM SAMARBETET MED LÄNS ALARM
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