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Sikkerhet for alt du vil beskytte
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CERTEGO er din trygge
partner i sikkerhet
En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter mye mer enn bare
produkter og teknologi. Hos CERTEGO får du alltid tilgang til ledende vare
merker i sikkerhetsbransjen. Vi anbefaler den løsningen som oppfyller nettopp
dine behov på beste måte. Med rett teknologi, fremtidssikre produkter og
rett økonomi for deg.
Vi tar ganske enkelt hånd om hele prosessen for å få sikkerhetsløsningen
din på plass. Vi prosjekterer, installerer, tester og driftsetter. Deretter kan vi
ta hånd om drift, planlagt vedlikehold og service.
Vår lange erfaring med sikkerhetsbehov, hvordan mennesker beveger seg
i ulike miljøer, samt kunnskap om lover og regler, gir deg en trygg partner.
For alt det du vil beskytte.
Fra låser til moderne, elektroniske systemer
Vi har aner fra industriell låsvirksomhet som ble etablert allerede for
150 år siden. Veien frem til dagens høyteknologiske bedrift er preget av en
rekke selskapsfusjoner og oppkjøp. Samlet under navnet Låsgruppen blir
hele Norge vårt marked.
Da vi i 2015 byttet navn fra Låsgruppen til CERTEGO, valgte vi navnet ut
fra de latinske ordene CERTUS som betyr sikker og TEGO som betyr dekke,
beskytte og forsvare. Låsen finnes fortsatt, men i dag handler sikkerhets
løsninger fremfor alt om elektronikk og systemløsninger.
Vår virksomhet finnes i dag i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Sammen
har vi et unikt nærvær som leverandør av sikkerhetsløsninger.

CERTEGO tilbyr hjelp i arbeidet til
alle yrkesaktive som er involvert i en
sikkerhetsløsning, f.eks. arkitekten,
byggherren, prosjektlederen og
sikkerhetssjefen.

1200
Med over 1 200 medarbeidere på 90
steder i Norden er vi en lokal partner
med dekning utenfor Norge. Det gjør
at vi raskt kan være på plass når det
behøves. Med oss er du sikker og
trygg.

CERTEGO har alle nødvendige
sertifikater for en kvalitetssikret
sikkerhetsløsning. Våre teknikere har
dokumentert kunnskap og dermed
kan de oppfylle dine sikkerhetsbehov.
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En komplett løsning
vokser frem
Kleskjeden KappAhl har en ramme
avtale med CERTEGO Norge.
Samtlige butikker i hele Norden skal
ha en felles sikkerhetsstandard.

CERTEGO har installert adgangskontroll- og bestillingssystem
hos det danske borettslaget
Beringsgaard. Via systemet kan
beboerne se hvem som ringer på
porttelefonen, bestille vasketid og
ha kontroll på energiforbruket.
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Når CERTEGO velger en sikkerhetsløsning sammen med deg, tar vi hensyn
til hvordan ulike produkter fungerer sammen i et komplett system. Hvordan
de oppfyller ulike behov og krav, og det sikkerhetsnivået som virksomheten
trenger. Spesifikasjonen går helt ned på detaljnivå slik at alle komponenter
er med. På den måten får du tidlig kontroll over økonomien i din fremtidige
investering.
Vi lar deg ikke i stikken etter installasjonen, men tilbyr også hjelp innenfor
administrasjon, drift og hosting av sikkerhetssystemet ditt, eller tar hånd om
store nøkkelsystemer og alle dets nøkler. Med våre tjenester får du ganske
enkelt brukervennlige systemer med høy sikkerhet, slik at du trygt kan
konsentrere deg om den daglige virksomheten.
Vi tilbyr også kundetilpassede service- og supportavtaler. Med mange
lokale filialer har CERTEGO alltid en tekniker i nærheten, slik at vi raskt
kan stå til tjeneste når du trenger hjelp.

Vi har kunnskapen
uansett størrelse
CERTEGO prosjekterer, installerer og forvalter sikkerhetsløsninger i stort sett
alle bransjer. Kundene våre finnes innenfor detaljhandel, energi og telekom,
boligblokker og borettslag, fly og transport, industri, kommersielle eiendommer,
kommuner og fylker, myndigheter og verk, offentlige bygninger, helsevesen,
skoler, barnehager og universiteter.
Vi arbeider med ledende varemerker i sikkerhetsbransjen og kan derfor
foreslå flere ulike muligheter. Våre teknikere er velutdannede og har
kompetanse på nødvendige produktområder, f.eks.: dørstyring, dørautomatikk,
dørlukkere, postkasser, innbruddsalarmer, innbruddsbeskyttelse, integrerte
sikkerhetssystemer, verdiskap, nøkkelskap og kassaskap, låssystemer,
nødevakuering/evakuering, adgangskontrollsystemer, porttelefon, over
våkningskameraer/CCTV.

Teracoms virksomhet drives på hundre‑
vis av steder i Sverige. Kravene til
tilgjengelighet og sikkerhet er høye.
CERTEGO har levert en enhetlig og
fleksibel sikkerhetsløsning.

SÖS er et av Sveriges største sykehus.
CERTEGO har levert en sikkerhets
løsning og et adgangskontrollsystem
med høy balanse mellom tilgjengelighet
og sikkerhet.
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Hjelp for deg med spredt
virksomhet
KF har drøyt 700 butikker rundt om
i Sverige der sikkerhetsløsningen
skal være den samme overalt.
CERTEGO har levert adgangskon
trollsystem, låser, kodelåser og
beslag.

Apotek 1 i Norge har en rammeavtale
med CERTEGO. Til samtlige apoteker
kan det raskt leveres en standardisert
sikkerhetsløsning.

CERTEGO har levert et nøkkelfritt
adgangskontrollsystem til noen
av Region Syddanmarks psykiatri
avdelinger. Fleksibel sikkerhet i en
berøringsfri og brukervennlig løsning
uten verken nøkler eller kabler.
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CERTEGO har en egen avdeling for kunder der virksomheten er spredt på
mange steder, ja kanskje til og med i flere ulike land. Her har vi samlet
spesifikk kompetanse for deg som har ansvar for sikkerheten i denne typen
organisasjon. Det gjør det enkelt å få på plass en standardisert og kostnads
effektiv sikkerhetsløsning, i hele virksomheten.
Du har et nært samarbeid med en sentral kontaktperson og vi har tydelige
rutiner for hvordan den ansvarlige personen samarbeider med de lokale
filialene. På den måten sikrer vi at hvert oppdrag blir gjennomført på en
profesjonell og trygg måte.
Miljø og kvalitet i fokus
Kvalitets- og miljøspørsmål er en selvfølge i dag, og svært viktige for CERTEGO.
Vi er stolte over vårt kvalitets- og miljøstyringssystem, som er sertifisert ifølge
henholdsvis ISO 9001 og ISO 14001.
Vår sertifisering innebærer at vi arbeider etter fastsatte rutiner for å oppnå
rett kvalitet i hvert trinn, samtidig som vi begrenser belastningen på miljøet.
Resultatet er sikkerhetsløsninger som fungerer lenge, og som bidrar til en
bærekraftig utvikling der vi lever, arbeider og bor.
Vi er godt kjent med Green Building, LEED og BREEAM – de sertifiserings
systemene som er innrettet mot byggeiere og forvaltere som vil effektivisere
energibruken i sine lokaler eller boliger. Når CERTEGO tar hånd om sikkerhet
en, kan vi derfor bidra til at bygningen din oppfyller nødvendige miljøog energikrav.
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CERTEGO er en ledende nordisk leverandør av komplette sikkerhetsløsninger.
Våre kompetente og engasjerte medarbeidere skaper innovative, trygge og
behovstilpassede systemer. CERTEGO finnes på 90 steder i Norden, har over
1 200 ansatte og omsetter for NOK 1,9 milliarder.

certego.no
Sentralbord: 09145
Vakt: 09145
post@certego.no
facebook.com/certegonorge
linkedin.com/company/certego-group

