
TILLSAMMANS 
SKAPAR VI EN 
TRYGGARE VARDAG!



EN ERFAREN OCH KOMPLETT 
SÄKERHETSPARTNER
Lås & Larm Aktuellt i Malmö AB är det lilla familjära företaget med adekvata resurser som tycker att 
det viktigaste i en kundrelation är den personliga kontakten. Vi gör vårt yttersta för att både du och din 
verksamhet ska vara trygg. 

Vi levererar helhetslösningar inom säkerhet och arbetar med de mest framgångsrika leverantörerna på 
marknaden. Därför erbjuder vi säkerhetsteknik i världsklass och sköter hela processen från riskanalys 
och projektering till försäljning, installation och service.

Vår styrka är kunskapen och erfarenheten. På Lås & Larm Aktuellt arbetar personer du känner igen och 
som är väl insatta i din verksamhet. Vänder du dig till oss för säkerhetslösningen får du inte bara snabb 
och effektiv service utan också en personlig och långsiktig relation på köpet. Våra projektledare är 
väldigt involverade i dig för att hitta rätt lösning, vilket skapar kostnadseffektivitet och goda relationer.

Vi arbetar i hela Skåne och vänder oss till alla typer av verksamheter. 

Lena Goldmann och Håkan Olsson, ägare



VI GÖR SKILLNAD!
Våra duktiga medarbetare har den senaste utbildningen för att kunna 
erbjuda dig den bästa upplevelsen oavsett om du besöker vår butik för att 
få en nyckel tillverkad eller för att få en installation av ett säkerhetssystem.

Lås & Larm Aktuellt är ett företag där miljö och hållbarhet är i fokus. 
Företaget står bakom delar av FN:s globala mål för hållbarhet. Exempelvis 
kör vi miljöbilar och vi erbjuder våra medarbetare en bra arbetsmiljö. Det 
ger oss förutsättningar att leverera säkerhetslösningar som gör skillnad 
för din verksamhet.
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA



EN BUTIK FYLLD MED 
PRODUKTER OCH KUNSKAP
Välkommen att besöka vår moderna butik på Stenyxegatan 36. Här möter du kunnig personal som 
hjälper dig med dina förfrågningar och du hittar ett brett produktsortiment. Butiken är välfylld med bland 
annat lås, beslag och dörrstängare. Har vi inte det du eftersöker så har vi möjlighet att beställa hem det 
med snabb leverans.

I vår verkstad tillverkar och reparerar vi nycklar, cylindrar och lås. Vi har marknadens nyaste 
nyckelmaskiner med den senaste tekniken för att kunna tillverka de mest avancerade nycklarna. 

Vi strävar efter att ge dig en unik serviceupplevelse i butiken. Till exempel kan du som fastighetsskötare 
eller byggare få rådgivning om produkter, montage, tillgänglighetsfrågor och försäkringsklasser. 



I vårt företag har vi 
investerat i världens 
bästa nyckelmaskiner
Bra för dig att veta!
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Vi strävar efter att ge dig en 
unik serviceupplevelse i butiken



PROJEKTERING MED 
KOSTNADSEFFEKTIVITET
Vår projekteringsavdelning hjälper dig att ta fram den lösning som täcker ditt behov av 
säkerhetslösningar inom alla våra produktområden. Genom att noga analysera verksamheten utifrån 
säkerhet, ekonomi och funktion erbjuder vi en kostnadseffektiv lösning. 

Vi projekterar lås och låssystem, tillträdeskontroll och larm. Oavsett om det är säkerhetsklassade 
anläggningar som kräver certifieringsintyg eller en enklare installation, kan vi hjälpa till att projektera 
detta. Vill du även att vi installerar systemen så gör vi självklart det.
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Stay safe when 
making an entrance!

Sensoraktivera era tunga dörrar
Tillgänglighet och trygghet är viktigare än någonsin.  
Låt besökare kliva in genom att bara röra sin hand framför 
sensorn. Ett utmärkt sätt att undvika bakterier då hygien 
är av yttersta vikt. Det är MAGIC SWITCH sensor.

Sensorstyrda dörrar kräver en stark, intelligent och funktions-
säker dörröppnare. En automatiserad slagdörrs-öppnare som 
är trygg, tyst och klarar tunga dörrar. Det är SW300. 

Kontakta Ulf Svensson, Area Sales Manager Scandinavia 
på  010 474 84 22, ulf.svensson@assaabloy.com

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.



Hos ADI köper du säkerhetsprodukter, 
och de smartaste lösningarna, från de 
flesta stora tillverkarna.

adiglobal.se

Hos ADI köper du säkerhetsprodukter, 

Köp säkerhetsprodukterna från ADI.C
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SÄKERHETSLÖSNINGAR 
SOM FÖREBYGGER 
FÖRHINDRAR INBROTT
Med vår breda kompentens står vi beredda att tillsammans med dig skräddarsy just din 
säkerhetslösning som täcker ditt behov.

Vi analyserar först ditt behov/krav för att sedan ta fram en funktionslösning som vi beklär med 
produkter. Lösningen ska vara kvalitets- och kostnadseffektiv och även leva upp till eventuella 
försäkringskrav. När du som kund är nöjd med förslaget tar våra säkerhetstekniker vid och 
installerar det vi kommit överens om.

Vi är med dig hela tiden och tar fullt ansvar för att du som kund ska bli nöjd. Vi samarbetar 
även med bevakningsbolag och larmcentraler dit vi kan koppla ditt larm för en ännu mer 
bekymmersfri säkerhetslösning.

Vi erbjuder lösningar inom:
 Lås
 Passage
 Inbrottslarm
 Brandlarm
 CCTV/kameraövervakning
 Dörrautomatik
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PULSE ARX Triton

Läs mer på 
assaabloyopeningsolutions.se 
eller ring 016-17 70 00

ASSA ABLOY ARX, ett kombinerat 
larm- och passersystem som skapar 
säkerhet och trygghet i de flesta typer 

av anläggningar, från mindre upp till 
stora och komplexa, geografiskt spridda 
anläggningar. Larmenheter i systemet är 
godkända och intygade enligt SSF1014, 

utgåva 4, för larmklass 3/4.
ASSA ABLOY ARX kan installeras i företa-
gets eller fastighetens befintliga nätverk. 
Programvaran i centralenheterna är sig-
nerad och kan inte bytas ut mot manipu-

lerad och/eller osignerad programvara.

ASSA ABLOY PULSE är vår elektroniska 
låslösning med självförsörjande 
cylindrar och hänglås. Varken batterier 
eller extern strömförsörjning behövs. 
Det trådlösa passersystemet kombi-
nerar elektronisk låsning med tradi-
tionell mekanisk säkerhet. 
ASSA ABLOY PULSE är utformat för 
att användas i alla typer av miljöer 
- från skolor till sjukhem och 
lägenhetskomplex. 

A5
19

.2
10

4

Vi har valt ut det bästa från 
våra cylindrar och samlat 
tekniken och kunskapen i en 
ny cylinderserie – ASSA ABLOY 
Triton. Med Triton täcker vi alla 

dina behov och säkerhetsnivåer. 
Med en nyckel kan du låsa allt – 
från högsäkerhetscylindrar med 
CLIQ®-funktion till det enklaste 

förråd. Allt ryms i cylinderserien 
ASSA ABLOY Triton. 
Den tekniska nivån gör den också 

till vår säkraste cylinderserie och 
erbjuder därmed en ökad trygghet. 
Mångsidigheten gör den till den 
mest användbara för dig och dina 
fastigheter.



KONSULTATION FÖR  
ÖKAD DELAKTIGHET
Med vår mångåriga kunskap och utbildning är vi det självklara valet för dig när du behöver konsultation 
inom våra produktområden. Det kan vara allt från besiktningar och försäkringsärenden till att sitta med i 
uppstartsmöte till ett större projekt som kräver expertis inom säkerhetsteknik.

Genom att vara involverade tidigt i processen säkerställer vi att slutresultatet bli bra och 
kostnadseffektivt. Vår kunskap minimerar onödiga överraskningar.  
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Kontakta oss för ett kostnadsfritt projekteringsbesök som vi utför tillsammans med Lås & Larm Aktuellt: 
info@axema.se. 08-722 34 40. www.axema.se

Axema VAKA - Ett komplett system för hela 
fastigheten
PPaasssseerrssyysstteemm,,  ppoorrtttteelleeffoonnii,,  ddiiggiittaall  iinnffoorrmmaattiioonnssttaavvllaa  &&  bbookknniinnggssssyysstteemm

Larmet 
aktiveras om 

5 minuter

VAKA Porttelefoni

Med VAKA larmmodul kan 

VAKA passersystem integreras 

med inbrottslarmet för av- och 

pålarmning. Systemet kan 

även förvarna att inbrottslarmet 

är på väg att aktiveras med 

röstmeddelanden till högtalare.

• IP-telefoni

• Ingen kabeldragning in i

lägenheterna

• Kopplas till mobil, hemtelefon

eller trådlös svarsapparat

Gå in på vår hemsida för vår 
trådbunda porttelefonilösning 
med ljud- & bildsamtal.

• Digitalt boendeinformation

• Digitalt boenderegister

• Bokning av t.ex. tvättstuga

• Styrning av tvättmaskiner

• Schemaläggning av boende-

information

• Tavla med 21,5’’ pekskärm

VAKA Passersystem Styrning av 
inbrottslarm

VAKA informations- 
tavla & bokningssystem

• Enkelt att bygga ut från

kodlås till passersystem

• Smidigt tillägg av nya

funktioner som porttelefoni

• Tillgänglighetsanpassat

• Talande instruktioner

• Enkel installation

• Inga avgifter eller löpande

kostnader
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Lås & Larm Aktuellt i Malmö AB
Stenyxegatan 36
213 76 Malmö
info@laslarmaktuellt.se 
+46 (0)40 641 71 00
www.laslarmaktuellt.se


