Securitas är din
partner för brandsäkerhet

Som kund hos Securitas behöver du inte lägga många minuter på ditt brandskydd
– vi tar hand om det åt dig. Att upptäcka och förebygga brandrisker har varit en
central del av vår verksamhet i över 80 år och du kan lugnt fokusera på verksamheten medan vi sköter drift och underhåll av ditt systematiska brandskydd.
Vi är en helhetsleverantör för brandsäkerhet som hjälper dig att effektivt balansera
brandriskerna med skyddsåtgärderna och ser
till att du uppfyller samtliga krav som ställs på
din verksamhets brandskydd. Du väljer själv
vilken avlastning och vilket stöd som du vill
ha av oss för att få en trygg och besvärsfri
vardag. Vi erbjuder dig därför:

• Tillgång till en webb-portal som ger dig en
enkel översikt för kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet med lättlästa
rapporter och möjlighet att följa varje
avvikelse.

Vilken nivå
passar din
verksamhet?

• Tre paketlösningar för det systematiska
brandskyddsarbetet; guld, silver och
bronspaketet.

GULD

SILVER

BRONS

Introduktionsmöte för leverans

O

O

O

Uppbyggnad och utveckling av SBA

O		

Inventering brandskydd/-risker - årligen

O		

Tjänst – 36 månader

Egenkontroll av brandskyddet

4 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Genomgång & uppföljning årligen

O

O

O

Underhåll handbrandsläckare årligen

O

O

O

Utrymningsövning 1 gg under avtalsperiod

O

O

E-learning - 20 licenser

O

O

Utbildning - Grundläggande brand
(instruktörsledd)

O

O

Utbildning - praktik handbrandsläckare/
brandfilt, (instruktörsledd)
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O

O

O

Utbildning - Första Hjälpen inkl. förevisning
hjärtstartare(instruktörsledd)

O		

Hjärtsäker arbetsplats
Hjärtstartare inkl service årligen

O		

Krisstöd allmänt

O		

iPad 1 st inkl. abonnemang

O

O

Dokumentation lagrad på kundportal

O

O

O

2 960

1 621

912

Kronor per måndad

			

Vi finns här för dig
Ditt behov av säkerhetslösning är det centrala
för oss. Det spelar ingen roll om du har en
stor eller liten verksamhet, om du bor i norr
eller syd, öst eller väst. Vi finns i hela Sverige
och är tillgängliga alla dagar på året, under
dygnets alla timmar. Vi hjälper dig att identifiera vad din verksamhet behöver och finns
med dig för att stötta och utveckla i takt med
att din verksamhet förändras.
Kostnadseffektiv lösning
Brandsäkerhet är ett naturligt komplement
till Securitas säkerhetslösningar och ger dig
ett kostnadseffektivt och tidsbesparande
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alternativ genom att våra väktare utför kontroll av brandskyddet när de ändå är på plats
för rondering och kontroll av det fysiska skyddet. En av fördelarna är att vi har möjlighet att
kontrollera brandskyddet på tider av dygnet
då det inte påverkar din dagliga verksamhet.

ation:
För mer inform
s.se
www.securita

