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Vi levererar kompletta larm- och säkerhetssystem som passar dig och din verksamhet bäst 

– från behovsanalys/projektering, installation och driftsättning till service och underhåll. 

Som leverantör kommer alltid säkerheten först och alla system installeras av våra egna, 

behöriga och certifierade tekniker. Vi arbetar endast med certifierade, moderna och 

effektiva säkerhetsprodukter godkända av försäkringsbolagen. 

Kontakta Presom Säkerhet för en trygg samarbetspartner – vi skräddarsyr säkerhets-

lösningar för de flesta branscher samt privatpersoner. 

Som specialist inom larm och säkerhet kan vi erbjuda våra kunder unik spetskompetens!

LÅS- & PASSERSYSTEM BRAND- & INBROTTSLARM KAMERAÖVERVAKNING

Vi arbetar med de ledande tillverkarna av 

system för passagekontroll, porttelefoni 

samt digitala låssystem – iLOQ. Detta 

betyder kostnadseffektiva lösningar 

med hög driftsäkerhet och generösa 

garantier. 

Systemen administreras enkelt från en 

dator, och är på svenska, allt för att 

underlätta för dig som kund.

Presom Säkerhet AB är av Polismyndig-

heten godkänd larminstallatör. Vi är 

certifierade av SBSC – Anläggarfirma 

Inbrottslarm Larmklass 2. 

Vi arbetar endast med certifierade, och 

av försäkringsbolaget godkända pro-

dukter, vilket borgar för hög kvalité 

i kombination med hög driftsäkerhet.

Samtliga produkter uppfyller krav från 

Försäkringsbolag avseende Larmklass 2. 

Presom Säkerhet AB är idag ett av 

södra Sveriges ledande företag inom 

kameraövervakning. 

Vi är specialiserade på området och 

kan därför erbjuda våra kunder en 

unik spetskompetens. 

Vi har personal som är certifierad av 

SBSC – Behörig ingenjör CCTV.

Referenser i urval

Är du intresserad av våra tjänster? Vill du beställa jobb, få en offert eller bara fråga om något? 

Ring oss på tfn 044-12 62 75, eller skicka ett mail till info@presom.se så kontaktar vi dig.

VI INSTALLERAR SYSTEM FÖR ALLA BEHOV

•  Swedish Agro Machinery AB

•  Sparbanken Syd

•  Byggnads AB Bröderna Persson

•  Trolle Ljungby AB

•  Skurups Sparbank

•  Magasinera

•  AB Kristianstadsbyggen

•  Nyskördade Morötter AB

•  Preem 

•  Sölvesborg-Mjällby Sparbank

•  Kristianstads Golfklubb i Åhus

•  Estrids Fastigheter AB

Vi är certifierade av SBSC

Partners


