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HUR LÅNGT HAR DU KOMMIT I DITT SÄKERHETSTÄNK FÖR ATT SKYDDA 

DINA PRYLAR I VERKSTADEN, PÅ BYGGET OCH I BILEN? TÄNKER DU 

SOM EN SÄKERHETSCHEF OCH SER TILL ATT ALLTID LIGGA STEGET 

FÖRE TJUVEN? ELLER TILLHÖR DU DEM SOM VÄLJER ATT INTE SE NÅGRA 

PROBLEM FÖRRÄN DE UPPSTÅR? HUR LÅNGT DU ÄN HAR KOMMIT 

MED DITT SÄKERHETSARBETE SÅ HAR VI GJORT ETT TEMA I ÄMNET.  

PÅ FÖLJANDE SIDOR GER VI DIG SMARTA TIPS HUR DU SKA GÖRA 

DET SÅ JÄVLIGT SOM MÖJLIGT FÖR TJUVEN SOM TÄNKT GÖRA INBROTT  

SÄKRA    BYGGET

TEXT OCH FOTO: ANDERS MYRDAL

I DIN LOKAL, ELLER SNO DIN FAVORITSKRUVDRAGARE PÅ BYGGET  

ELLER I BILEN. OM TJUVEN MOT FÖRMODAN ÄNDÅ NORPAR DINA 

KÄRA ÄGODELAR HAR VI ÄVEN PRATAT MED EN FÖRSÄKRINGSFÖR-

MEDLARE OM VAD SOM GÄLLER FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING VID INBROTT, 

STÖLD OCH BRAND.

SIST MEN INTE MINST HAR VI PLOCKAT UT ETT GÄNG SMARTA  

SÄKERHETSPRYLAR SOM TAGITS FRAM AV EN ENDA ORSAK:  

ATT STOPPA TJUVEN.

 LIGG STEGET FÖRE TJUVEN
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D
u vet förstås redan att 
konsekvenserna kan bli 
riktigt otrevliga om du 
blir av med prylarna som 
du använder för att tjäna 

ditt levebröd. Men om du blir av med 
verktyg eller annan utrustning lär de 
stora kostnaderna främst handla om att 
ditt bygge riskerar att försenas. 

Ett inbrottsskydd som avskräcker tju-
ven från att göra ett oönskat besök i din 
lokal behöver faktiskt inte vara så avan-
cerat och dyrt för att vara effektivt. Med 
hyfsat enkla medel går det att få tjuven 
att låta bli att hälsa på i just din lokal, 
eller att få chansen att norpa dina prylar 
i din bil eller på bygget där du befinner 
dig. Det mesta handlar faktiskt om att 
göra det svårt för tjuven, för att denne 
ska låta bli att göra inbrott eller stjäla. 

För att förenkla en smula i vår strävan 
att ge dig en snabbkurs i säkerhetstänk 
har vi delat in hantverkarens vardag i 
tre fysiska platser: verkstaden/lokalen, 
byggarbetsplatsen och bilen. 

Verkstaden/lokalen
Se till att ha ett inbrottslarm, helst ett 
som är kopplat till en larmcentral, så 
väktare och polis kommer till platsen 
och kan ingripa. De som har ett lokalt 
larm som tjuter på platsen i en siren 

måste försäkra sig om att det finns 
någon i närheten som kan rycka ut när 
larmet går. En konsekvens av ett lokalt 
alternativ är att du är beroende av andra 
människor, om du inte själv är på plats. 
Vi konstaterar också att alla förvisso har 
rätt att gripa en inbrottstjuv. Men frågan 
vi ställer är om alla vågar göra det, eller 
om det verkligen är en bra idé att ingri-
pa mot kriminella personer i alla lägen? 
Å andra sidan kanske ett larm som är 
kopplat till en larmcentral inte är något 
val om du har din verkstad på landsbyg-
den – dit polis eller väktare har för lång 
utryckningstid?  

– Ett inbrottslarm ska vara det första 
tjuven stöter på när denne forcerar en 
glasruta eller en dörr etcetera. När larmet 
går ska det finnas någon form av skalskydd 
som fördröjer tjuven så pass länge att väk-
tare eller polis hinner komma till platsen, 
säger Klas Nilsson. 

Vid inbrott eller sabotage ska larmet 
gå direkt. Och, enligt Klas Nilsson, missar 
många en mycket viktig sak när de instal-
lerar inbrottsskydd. 

Installera i rätt ordning
– Det är vanligt att många glömmer i vil-
ken ordning olika typer av inbrottsskydd 
ska monteras. Jag ser till exempel ofta 
att galler har monterats utanpå fönster. 

Konsekvensen blir då att tjuven får rejält med tid på sig att for-
cera gallret innan larmet går. 

Skalskyddet (galler eller något annat) ska alltså monteras på in-
sidan av ett larmat fönster för att tjuven ska få så lite tid på sig som 
möjligt efter att larmet har utlösts.  

– Inbrottsskyddet måste fördröja tjuven minst lika länge som in-
satstiden. Om polisens insatstid är en kvart måste inbrottsskyddet 
alltså ha minst en kvarts fördröjning – för att tjuven inte ska hinna 
bryta sig igenom. 

Tänk på att skydda fönster, dörrar, väggar och golv. Och det gäl-
ler att ha flera barriärer. 

– Det kan till exempel vara ett säkerhetsrum, eller ett inbrotts- 
eller brandskyddande skåp på insidan där du förvarar verktygen. 
Åtgärderna innebär att det är fler barriärer att bryta sig igenom, 
vilket ytterst handlar om att fördröja tjuven. Men att lägga resurser 
på inbrottsskyddet förutsätter att larmet har gått innan tjuven kom-
mer in i lokalen. Annars kan du lika gärna strunta i att lägga ner tid 
och pengar på detta. 

Klas Nilsson tycker att det är en god idé att kolla med polisen 
hur lång tid det generellt tar att rycka ut på ett larm till just 
din lokal. Men tänk samtidigt på att en utryckning i regel går 
mycket snabbare på en vardag än vid storhelger som till exem-
pel midsommar och nyår. 

Inbrottsskydd efter värdet
En annan smart åtgärd är att utöka larmet med kameraövervak-
ning och att sätta upp staket runt lokalen, eller vid större byg-

gen, för att försvåra brott. Det finns mobila staket, som går att 
flytta från bygge till bygge.  

Kameraövervakning är något som ökar år från år. Eftersom 
priserna på modern utrustning sänkts är det mycket som talar 
för att kameror för att avskräcka tjuvar kommer att öka ytter-
ligare i framtiden. Så länge som allmänheten inte har tillträde 
till din lokal behöver du inte ha något särskilt tillstånd för att 
få sätta upp övervakningskameror. Det enda kravet är att du 
anmäler det till länsstyrelsen. Om du inte känner för att lägga 
pengar på kameraövervakning finns det gratisappar, som fung-
erar hyfsat i kombination med en android- eller en iPhone. 

Extra tid
– Om du har en enskild väg till din fastighet kan det vara bra att 
sätta upp en bom vid vägen. Då måste tjuvarna kliva ur fordo-
net och gå med sina verktyg fram och tillbaka till bilen. Det tar 
extra tid och gör dem mer synliga för omgivningen.

Klas Nilsson konstaterar också att rullportar i regel är utrustade 
med dåligt inbrottsskydd. Därför kan det vara på sin plats att för-
stärka portarnas skydd. 

FAKTA
KLAS NILSSON
MANNEN BAKOM  
SÄKERHETSBOKEN: Klas Nilsson 
har arbetat med säkerhet i drygt 20 
år och som säkerhetskonsult i egen 
firma sedan mitten av 90-talet. Han 
är författare till bland annat refe-
rensverket Säkerhetsboken 3.0 som 
är den mest omfattande boken om 
säkerhet på svenska. Läs mer om 
Säkerhetsboken på 
www.säkerhetsboken.se.

”ETT INBROTTSLARM 
SKA VARA DET FÖRSTA 
TJUVEN STÖTER PÅ”

Den bistra sanningen är att ingen går säker när det gäller att drabbas 

av stöld eller inbrott – vare sig det gäller i verkstaden, på bygget eller i 

bilen. Men det finns mycket att göra för att undvika att utsätta sig för 

risker. Vi resonerade med säkerhetsexperten Klas Nilsson, om vad du 

som hantverkare bör tänka på för att göra det extra jobbigt för tjuven.

SÄKERHETSEXPERTEN KLAS NILSSON:

”MINIMERA
 RISKERNA”
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– Men innan du sätter nivån för kostna-
den för inbrottsskyddet är det bra att göra en 
bedömning av hur mycket värdet är på det 
stöldbegärliga godset som du har i din lokal. 

I bedömningen lägger du in hur stor 
sannolikhet det är att någon stjäl dina 
verktyg och hur det i så fall skulle påverka 
bygget. Ett försenat bygge kan leda till att 
du får betala skadestånd. 

– Satsa på inbrottsskydd som matchar 
denna risk.

Lås in verktygen
Undvik också att ha verktyg, som kan 
användas för att göra inbrott, utanför 
fastigheten.  För att inte bjuda in tjuven 
i matchen bör även stegar som inte får 
plats i garaget hållas fastlåsta. För dem 
som vill ha fullständig kontroll gäller det 
också att se till att huvudströmbrytaren 
till eluttag på utsidan av fastigheten och 
i trapphus sitter på insidan av huset.  

– Då kan du klippa strömmen när du 
själv inte använder den. Det är ju onödigt 
att ge tjuven möjlighet att använda sig av 
din el för att använda eldrivna verktyg. 

Ett annat tips är att du som tar över en 
gammal lokal byter lås innan du tar dit 
dina värdefulla saker.

– Det går ju aldrig att veta om de tidi-
gare ägarna har nycklar kvar. Och det är 
inte särskilt dyrt att byta lås. Dessutom 
är det en viktig försäkringsfråga. Om 
någon använt nyckel för att göra inbrott 
i lokalen kan det vara svårt att få ut er-
sättningen via försäkringen.

Stöldbegärliga prylar
Verktyg och byggmaterial är förstås, för-
utom bilen och för dig som har en entre-
prenadmaskin, det mest stöldbegärliga 
som hantverkare har. Om du jobbar på 
ett bygge där flera företag rör sig, försök 
att se till att det finns skåp där du kan 
låsa in dina prylar när du är på rast eller 

går för dagen. Eller om det är möjligt: ta 
med dig dyrgriparna.   

På större byggen finns det ofta plåtcon-
tainers med hänglås där du kan låsa in 
verktygen. Det blir allt vanligare att plåt-
containers kompletteras med larm som har 
trådlös överföring. Portabla larm kan hyras 
och användas på många ställen, vilket ger 
möjlighet att sprida investeringen över 
flera år. Samma sak gäller för staket. 

Staket i kombination med grindar är för 
övrigt ett bra sätt att hålla obehöriga utan-
för bygget. Kombinationen kan också vara 
bra för att låsa in ditt fordon och minska 
risken för bilstöld och dieselstölder.

På mindre byggarbetsplatser, hos till 
exempel privatpersoner och företag,  är det 
en trygghet både för dig som hantverkare 
och för uppdragsgivaren om det finns rum 
att låsa in prylarna i. 

– Prata med fastighetsägaren och förkla-
ra läget och att det är viktigt att dina verk-
tyg förvaras tryggt så de inte kan stjälas.

Skydd mot brand
Om det skulle börja brinna gäller det 
att vara förberedd genom att utrusta sig 
med portabla brandsläckare. Brandvar-

nare är också ett måste för alla hantver-
kare. Det gäller förstås både i lokalen, på 
bygget och i bilen.   

 En produkt som förhållandevis få har 
upptäckt är en så kallad punktsprinkler, vil-
ket i princip är en handbrandsläckare med 
sprinklermunstycken. Punktsprinklern pla-
ceras i taket och släcker snabbt en brand 
när du inte är på plats. 

Bilen/entreprenadmaskinen
Utgångspunkten att göra det svårt 
för tjuven och att i varje läge försvåra 
inbrott eller stöld gäller förstås även i 
bilen eller i entreprenadmaskinen. 

Se till att ha larm och om du lämnar ma-
skinen på ett bygge eller i ett garage kan det 
kanske finnas anledning att sätta in en bryta-
re på ett ”osynligt ställe” i motorn som stop-
par strömmen från att gå till startmotorn.  

Vad du än ska skydda så handlar det för 
det mesta om en skopa sunt förnuft. Det är 
förstås också alltid en bedömning från fall 
till fall hur mycket du behöver skydda dina 
prylar från tjuven. Det är också viktig att 
du känner dig trygg med det skydd du har 
och att prylarna är skyddade på ett kost-
nadseffektivt sätt. ✖

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLAREN TIPSAR:

LÅT ANDRA GÖRA
JOBBET ÅT DIG!

Om tjuven mot förmodan norpar dina kära ägodelar kan det kosta en för-

mögenhet om du saknar rätt försäkringsskydd för inbrott och stöld. Vi har 

pratat med en försäkringsförmedlare som ger dig några smarta stalltips.

V
i har valt att se generellt på vad 
som gäller för dig som hantver-
kare, för att ge dig bättre koll 

när det är dags att välja försäkrings-
skydd. 

Om du vill vinna tid så finns det smi-
digare vägar att gå, än att ringa runt till 
försäkringsbolagen. Om du är ansluten 
till en branschorganisation kan det 
vara en bra idé att vända sig dit. De har 
skräddarsydda lösningar för just din 
bransch och din verksamhet. Det går för-
stås också bra att vända sig till en lokal 
rådgivare som till exempel en försäk-
ringsförmedlare. I samråd med dem kan 
du få ett riktigt brett skydd redan från  
början, både när det gäller omfattning  
och belopp. 

En fingervisning är att försäkringsbe-
loppet ska spegla värdet på den egen-
dom som du vill försäkra. 

Namnet på momenten i försäkringarna 
är ganska generella i branschen. De flesta 
moment ligger inbakade i till exempel en 

småföretagarlösning, vilken också kan 
tecknas som tillägg på en brand/ansvars-
försäkring, det vill säga grunden i företags-
försäkringen. Verktyg i servicebil kan man 
teckna på både företagsförsäkringen och 
på fordonsförsäkringen som tillägg.

För att göra det enklare för dig har vi 
utgått från vilka typer av försäkringar 
som finns för att skydda sig mot inbrott/
stöld i lokalen/verkstaden, på bygget 
och i bilen. 

Allriskskydd
Försäkringsbolagen har liknande namn 
på de olika moment som man kan köpa 
i sitt försäkringsskydd. Generellt så ska 
du som hantverkare se till att ha ett all-

riskskydd rakt igenom i din försäkring. 
Det är också viktigt att välja rätt försäk-
ringsbelopp, annars finns det risk att 
du är underförsäkrad. Här nedan listar 
vi de viktigaste försäkringarna som du 
behöver för att känna dig trygg i din 
verksamhet.

”VÄLJ RÄTT 
FÖRSÄKRINGS-
BELOPP”

På större byggen finns det ofta plåtcontainers där du kan låsa in dina prylar.

Försäkringsförmedlaren Martina Henriksson 
har koll på försäkringar för hantverkare.
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De viktigaste försäkringarna för:
LOKALEN/VERKSTADEN

Varor, maskiner/inventarier, stöldbegär-
lig egendom, pengar/värdehandlingar.

PÅ BYGGET

Arbetstagares egendom, hjälpmedel. 
Observera att försäkringen ska gälla på 
arbetsområde.

BILEN

Verktyg i servicebil, varor i servicebil 
(vid transporter)

Vi ställde några frågor till försäkrings-
förmedlaren Martina Henriksson, som 
jobbar på Säkra.  

Vad gäller för hantverkare som tecknat 
dessa försäkringar för att de vid in-
brott/stöld ska få ut ersättning för det 
som stulits?  

– Det bolagen kräver är att man ska 
uppfylla säkerhetsföreskrifterna. Olika 
bolag har olika regler men har oftast lätt-
lästa produktblad på sina hemsidor. 

Vid inbrott i lokal/verkstad gäller det 
att uppfylla skyddsklasser och låskrav. 
Om du behöver hjälp med det vänd dig 
till en lokal låssmed som brukar vara 
uppdaterad på området (om du som 
läser detta inte själv är det förstås). Tänk 
på att även om kravet på exempelvis 
skyddsklass är lågt (skyddsklass 1 är läg-
sta kravet på inbrottsskydd) så är det bra 
att ha högre skydd, som att ha låsbara 
fönster, larm etcetera. Även om du har 
ett bra försäkringsskydd så är det tids-
krävande och kostsamt att återställa allt 
material. Dessutom så brukar tjuven ha 
en tendens att komma tillbaka eftersom 
de vet att man har nya prylar.

Vad gäller vid förvaring av pengar?
– Speciella regler gäller för datamedia, 
pengar och värdehandlingar. Enligt villko-
ren ska de vara inlåsta i brandsäkra skåp. 
Pengar och värdehandlingar över 8 000 
kronor ska vara inlåsta i värdeskåp med till-
räcklig skyddsklass. Skyddsklassen framgår 
på insidan/kanten av skåpets dörr. Godkänt 
försäkringsbelopp finns i villkoren.

Skiljer sig reglerna åt mycket mellan 
bolagen när det gäller lokal/verkstad?
– Ja, varje bolag har i runda tal tio A4-
sidor som beskriver säkerhetsföreskrif-
terna.

Vilka regler gäller på bygget?
– Om du behöver lämna verktyg på 
bygget måste du ha dem inlåsta enligt 
respektive försäkringsbolags regler/god-
kända skyddskrav. Det absolut bästa är 
att plocka med sig verktyg och maskiner. 
Vissa bolag har också regler för stängsel. 
Egendom som inte kan förvaras inomhus 
ska förvaras inom inhägnad där kravet 
ofta är att staket ska vara 2,20 meter 

 

högt, varav de översta 20 centimetrarna 
ska vara taggtråd.

Vilka krav gäller för att skydda verktyg 
i bilen?

– Även om man behöver lämna verk-
tyg i bilen över natten så bör man inte 
underlätta för boven att slå till. Självklart 
ska bilen vara låst,  att lägga en presen-
ning över flaket räcker inte. Ett generellt 
krav är också att bilens startnyckel inte 
ska kunna matchas. Du ska alltså inte 
lägga nyckeln till bilen som står utanför, 
inne i verkstaden så att tjuven först kan 
bryta sig in på verkstaden och sedan lätt 
bara kunna öppna bilen. 
Generellt säger försäkringsbolagen att 
man ”ska ha vidtagit rimliga säkerhets-
åtgärder med hänsyn till egendomens 
värde och stöldbegärlighet”. 

Måste hantverkarna teckna olika för-
säkringar beroende på var de förvarar 
sina prylar, eller finns det paketför-
säkringar?

– Det är olika moment / villkor för de tre 
ovan områdena, så man måste teckna 
försäkring för var och en. Men de flesta 
försäkringsbolag lägger in det på sam-
ma brev/faktura. 

Finns det ingen enklare väg att gå? 
– Om du går via en branschorganisation 
så har de ofta skräddarsydda lösningar 
där man har tänkt till vad som du som 
hantverkare behöver. Då får du ett brett 
skydd utan att behöva själv plocka på 
vad du tänkas ska behöva. Det blir oftast 
mycket billigare och tryggare

Hur ska man veta att försäkringsskyd-
det är komplett?
– Det är svårt att köpa rätt försäkrings-
skydd, så våga fråga en rådgivare om 
hjälp. Då får du ett så komplett skydd 
som möjligt till en riktigt bra prislapp. 
Många jämför bara premie och inte vad 
man egentligen köper!  Ingen skulle ju 
laga sina tänder själva, men de flesta 
försöker fixa eget försäkringsskydd fast 

man inte vet exakt vad man behöver för-
rän skadan redan skett.

Är det något mer som hantverkare ska 
tänka på för att få rätt försäkrings-
skydd för inbrott och stöld?
– Om du köper ett skydd själv direkt i 
ett försäkringsbolag ska du tänka på 
några viktiga saker, som du annars, vid 
inbrott/stöld riskerar att få avslag på. 

n Se till att du har allriskskydd.

n Lägg på omfattning för hyrd/lånad eller 

leasad egendom och skippa de extra försäk-

ringar du köper av leasingföretaget.

n Ange alla dina försäkringsställen, det 

vill säga där du förvarar och bedriver din 

verksamhet. Tänk på att du även kanske har 

material hemma, på landet eller i en lokal 

någon annanstans på grund av att det är 

fullt på verkstaden etcetera. 

n Har du ansvar för kunders egendom så 

glöm inte det skyddet i försäkringen.

n Välj rätt försäkringsbelopp, som ska speg-

la värdet på det du vill försäkra. ✖

”BRANSCHORGANISATIONER HAR 
OFTA SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR”
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RAMA IN BYGGET
Mobile Secure mobila stängsel är lösningen 

för dig som vill markera var gränsen för byg-

get går. Stängslet är två meter högt och har 

3,5 meter breda paneler tillverkade av en 

stålram med en svetsad nätfyllning. Mobile 

Secure är starka och samtidigt lätta, vilket 

gör dem lätta att ta med sig från bygge till 

bygge. Cirkapris: 126 kr./ meter, exkl. moms.

www.demex.se

LÅS IN VERKTYGEN
Rexbox är en låsbar låda som du kan låsa in dina kära verktyg i. Perfekt att ha i 

större skåpbilar eller på pickisens flak. Lådan, som kan bultas fast i bilens golv 

eller låsas fast i kedja, är utrustad med 1,6 mm. tjock stålplåt. Rexbox finns i stor-

lekarna M, L och XL, anpassade efter bilens storlek. Lådan monteras permanent i 

skåpet men kan även lyftas ut ur bilen. Vikten varierar mellan 24–55 kilo. Cirkapris: 

4 000–8 000 kr, exkl. moms. 

www.rexbox.se

FORT KNOX  
I VERKSTAN
Skapa ditt eget Fort Knox med ett värdeskåp 

i verkstan. Lägg dina käraste dyrgripar i säkert 

förvar i ett skåp som väger 1 200 kilo. Skåpet 

från Profsafe finns i en rad olika varianter med 

kodlås. Det skåp vi har spanat in har följande 

utvändiga mått: 1 680x680x660 mm. Cirka-

priser: 22 145–32 995 kronor, exkl. moms och 

frakt. 

www.profsafe.se

GALLRA BORT TJUVEN
Ett fönstergaller gör susen för att hindra tjuven från att välja 

ut din verkstad för nästa inbrott. Om tjuven ändå bestämmer 

sig för att såga upp just ditt galler kommer denne få det be-

svärligt. För att tjuven ska bli så plågad som möjligt av tids-

press när larmet gått rekommenderar vi att du monterar gallret 

på insidan av fönstret. Fönstergallret kostar cirka 1 600 kronor 

per kvadratmeter. 

www.gallerexperten.se

BOMMA IGEN VÄGEN
Med en fet bom i galvat stål håller du obehöriga på av-

stånd. Vridbommen med justerbar längd (3-6 meter) är 

riktigt robust och gjord för att hålla länge. Den väderskyd-

dade låsningen säkerställer att bommens lås inte rostar. 

Pris: cirka 6 000 kr., exkl. moms.

www.camistangsel.se

DMH TAR EN TITT PÅ: 

PRYLARNA SOM
SÄKRAR BYGGET

Bland de hundratals smarta prylar som håller tjuven på avstånd har vi valt 

ut ett dussintal.
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MOBIL CONTAINER 
MED HJUL
Smidig lösning för dig som vill kunna låsa in 

verktyg och maskiner på bygget och som själv vill 

kunna flytta containern dit du vill ha den.  

Storage box är en monterbar container med 

larm och självriskreducerande försäkring via 

Trygg Hansa (försäkring gäller oberoende vilket 

försäkringsbolag du använder). Enligt leverantö-

ren tar det cirka en halvtimme för två personer 

att montera ihop containern, som är tillverkad i 

stålplåt. Cirkapris: 29 950 kronor, inkl. larmlös-

ning och försäkring (exkl. moms).

www.storagebox.se

LÅS CONTAINERN
Som underentreprenör på de lite större byggena är det i princip 

omöjligt att komma in utan att vara ackrediterad via sitt ID06-

kort. Samtidigt som ID06 

växer kommer det allt 

fler smarta lösningar som 

hantverkare kan ha nytta 

av. Infobrics containerlås 

styrs via ID06. Containern, 

där du tryggt kan lägga 

dina prylar utan att vara 

rädd för att bli av med 

dem, är utrustad med 

ett invändigt elektroniskt 

lås och en kortläsare på 

utsidan.

KROMAD 
BRANDSLÄCKARE
Förr i tiden var de allra flesta brand-

släckare röda. För den stilmedvet-

ne hantverkaren finns det numera 

släckare i flera olika färger. Vi 

fastnade för Fireinvents sex kilos 

pulversläckare i rostfri krom, 

som funkar att släcka alla typer 

av bränder med, inklusive elektrisk 

utrustning samt gasbränder. Cirka-

pris: 1 395 kr., inkl. moms. 

www.fireinvent.se

SÄKRA FÖNSTREN
Att bryta upp ett fönster som är utrustat med 

fönsterlås är hyfsat jobbigt för en inbrottstjuv. 

Fönsterlåset ASSA 2830 är ett smart sätt att 

inbrottssäkra fönstren i din verkstad el-

ler kontor. Fönsterlåset funkar både 

för låsning och upplåsning av stängt 

fönster och i vädringsläge. Cylinder-

hus och karmfäste är tillverkat av 

zamakmetall.

www.assa.se

KOMPLETTA 
LARMLÖSNINGAR
Securitas Directs larmlösning består av ett grundpaket med PIRCam rörel-

sedetektor, magnetkontakt, sirén, manöverpanel och centralapparat med 

batteribackup. I larm med PIRCam sitter kameran i rörelsedetektorn och 

skickar en film till larmcentralen vid larm. Kameran hjälper operatören att 

avgöra larmorsaken och sätta in rätt larmåtgärd snabbt.

Med den utökade lösningen Observer Direct (kamera kopplad till larm-

central) kan operatören följa händelseförloppet i realtid och berätta för väk-

tare eller polis vad som händer på platsen. Högtalaren i systemet gör det 

möjligt för operatören att tillrät-

tavisa en tjuv som befinner sig på 

det övervakade området.

Ett grundpaket med PIRCam 

kostar från 7 960 kronor instal-

lerat och klart. Till det tillkommer 

en månadskostnad 315 kronor per 

månad med fria väktarutryckning-

ar. En Observer Direct-kamera 

installerad och uppkopplad kostar 

från 6 990 kronor och har en  

månadsavgift på 299 kronor.

www.securitasdirect.se

FUNKTIONELL 
TRANSPORTVAGN
XLbox är snarare en rullande transportvagn än ett in-

brottssäkert kassaskåp. Den fyller dock sin funktion när 

det gäller att förvara verktyg och maskiner inlåsta, i stället 

för att lägga dem öppet på bygget. Vagnen är tillverkad 

i hårdplast, har låsbart lock, flytt- och justerbar inredning 

och punkteringsfria däck. XLbox är enkel att rulla in i bilen 

när du lämnar bygget för lunch eller efter avslutat arbete. 

Cirkapris: 8 000 kr., exkl. moms. 

www.xlbox.se


