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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



• Behöriga brandingenjörer  
utformar anläggningens  
funktion och omfattning 

• Upphandling av godkänd brand- 
och utrymningslarmanläggning

• Skötsel med månads- och kvar-
talsprov av utbildade skötare

• Samordning av revisionsbesikt-
ning av opartisk behörig firma

• Råd och samordning vid ut- eller 
ombyggnad av anläggningen

• Service och reparationsarbeten

BRANDLARM



• En leverantör för hela kedjan
• Framtidssäkrad teknik  

och installation
• Modern teknik, enkel att hantera
• Olika lösningar för fjärrsupport
• Fria utryckningar av våra väktare
• Enkelt att komma igång
• Kvalificerad installatör
• Enkelt att uppgradera och utöka
• Förberedd för framtida  

kravställare
• Skalbart och behovsanpassat
• Fri service och garanti

FÖRETAGS-
LARM



• Ständig uppkoppling
• Se och spara filmer i HD-kvalitet
• Dubbel lagring vid larm
• Funktionskontroll
• Åtkomst till ”Mina Sidor”
• Se händelsen i realtid
• Sabotagelarm 
• Budgeterbart pris 
• Många olika kameraalternativ
• Du kan söka bakåt i tiden

KAMERA



• Full kontroll dygnet runt
• Enkelt att administrera
• Tillfälliga passagekort/taggar
• Lagrade passager för analys
• Eliminerar dyra låsbyten
• Minskar svinn
• Förbättrad säkerhet 
• Dokumenterad bevisning
• Tillgång till avancerad teknik utan 

stora nyinvesteringar
• Fjärrstyrd in- och utpassering

PASSAGE- 
SYSTEM



Ett områdeslarm är egentligen en 
kombination av ett antal säkerhets-
lösningar som används för att kun-
na skydda och övervaka ett större 
område. Larmsensorerna kan pla-
ceras på ett stort antal varierande 
platser, exempelvis på byggnader 
eller under marken och består av 
elektroniska fält eller larmtrådar.

OMRÅDES-
LARM



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.

LÄNS ALARM
LEVERERAR
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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.

SECURITAS 
DIRECT
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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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