SPECIALISTEN INOM BRANDTEKNIK
CONFIDENCE KAN BRANDSKYDDSTEKNIK
VI HJÄLPER DIG ATT FYLLA LUCKORNA ELLER TAR ETT TOTALANSVAR
Certifierad leverantör av brandskyddsteknik

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Confidence har 30 års erfarenhet av brandskyddsteknik och
är certifierad anläggarfirma enligt SBF 1008 utgåva 2. Vi har
en effektiv organisation och god kunskap inom alla detaljområden. Våra installationer håller högsta kvalitet och följer alla
lagar och regler.

Confidence hjälper Er att förebygga och minska risken för
olyckor. Om en olycka ändå skulle inträffa, måste dokumenterade rutiner kunna redovisas. En organisation och ett
system för vad som ska göras i den uppkommna situationen,
det tekniska brandskyddet och allt som genomförs ska vara
väl dokumenterat.

Med ett komplett produktutbud, snabba leveranser, hög leveranssäkerhet och kontinuerligt arbete med att utveckla brandförebyggande funktionslösningar möter vi marknadens behov.
Varje anläggning är unik och Confidence anpassar varje
system efter kundens behov - med Confidence kan du vara
säker på att du får rätt utrustning och ett system som passar
Er. I många fall kan den gamla utrustningen helt eller delvis
återanvändas - det spar tid och pengar.

Rådgivare
Confidence arbetar som oberoende rådgivare och konsulter
inom verksamhetsområdena systematiskt brandskyddsarbete (SBA), el- och telesystem, samt säkerhetsteknik och
projektledning. Confidence erbjuder de tjänster som krävs
för att ditt företag ska uppfylla krav och normer.
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CONFIDENCE – EN TRYGG OCH CERTIFIERAD SÄKERHETSPARTNER
lever dessa certifieringar, tillsammans med löpanConfidence är kvalitetscertifierat enligt ISOde kompetensutveckling och ett nära samarbete
9001 och innehar bland annat certifikat för
med marknadens ledande systemleverantörer kan
anläggarfirma brandlarm, CCTV samt inbrottsConfidence leverera en service i världsklass.
larm enligt högsta larmklass, (larmklass 4).
Genom arbetsrutiner och processer som efter-

SERVICEAVTAL SÄKERHET & BRAND
DÄRFÖR SERVICEAVTAL MED CONFIDENCE
NI HAR INVESTERAT I ;

–– skydd av personal och besökare mot skada vid brand
genom brandlarm och ev. släcksystem
–– skydd av verksamhetskritisk information, utrustning och
lokaler med inpassering, larmanläggning och övervakning
HUR HAR NI SÄKERSTÄLLT;

–– att säkerhetssystemen verkligen fungerar när olyckan är
framme eller när intrånget sker?
–– att ni inte drabbas av orimliga stilleståndskostnader?

EXPRESS JOUR INOM 3 TIMMAR
EXPRESS JOUR ÄR ETT KOMPLETT SERVICEAVTAL
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SECURE SERVICEAVTAL INNEHÅLLER
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per mån
Från
SEK

420

Revision (årligt prov eller kvartalsprov).
Telefonsupport på kontorstid.
Garanterad inställelsetid på 24 timmar vid behov
av på-platsen-service.
Rabatterade priser på förbrukningsmaterial och arbetstid.

INGET AVTAL
•

Från
SEK

Revision (årligt prov eller kvartalsprov).
Support och jour-service dygnet runt, året om.
Garanterad inställelsetid inom 3 timmar vid behov
av på-platsen-service.
Uppföljning och utvärdering som säkerställer att
säkerhetsbehov uppfylls.
Rabatterade priser på förbrukningsmaterial och arbetstid.

SECURE INOM 24 TIMMAR
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MALIN BRANDSTORP

Avtalsansvarig

malin.brandstorp@confidence.se

Jag hjälper er med en väl avvägd omfattning på avtalet. Tillsammans anpassar vi
avtalet efter era önskemål och eventuella myndighetskrav som ställs på er unika
verksamhet och lokaler.

KONTAKT | BESTÄLLNING

Kontakta oss för att teckna ert serviceavtal eller uppgradera det befintliga.
Telefon:
E-mail:
Internet:

+46 (0)8 620 82 00
info@confidence.se
confidence.se

EK

xx.xxx S

Kan verksamheten fortsätta i lokalen under
vid
Per dag d
väntan på service?
n
tå
s
stille
Riskeras personal, besökare eller affärskritisk
information och utrustning?
Ingen garanterad inställelsetid vid behov av på-platsen-service.
Ej rabatterat pris på förbrukningsmaterial och arbetstid.
Ev. uppfyller ni inte larmcentralens krav för utryckning.
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