
Sikkerhed

Videoovervågning og dørtelefoni
Vil I have tryghed i jeres hverdag og jeres boligområde? Få videoovervågning og dørtelefoni  
sammen med jeres fiberløsning.
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I er nu på vej til at få fiber til hjemmet. I den forbindelse er der mulighed for, at I samtidig kan få tilbud på dørtelefoni og videoover-
vågning. Vi er specialister i sikring af bygninger og boligforeninger, og vores løsninger brygges af de nyeste teknologier og produk-
ter. Desuden er vi ISO 9001-certificerede hos Sikkerhedsbranchen.

Dørtelefoni
Med dørtelefoni får I 100% styr på, hvem der har adgang 
til jeres opgange, og med den rette løsning ved I, hvem 
der lukkes ind i ejendommen. På den måde minimerer I 

risikoen for bl.a. hjemmerøverier. Vi tilbyder en driftsafta-
le på det installerede system, så anlægget altid fungerer 

korrekt, samt at I altid kan tilkalde en tekniker – f.eks. 
hvis I har behov for akut assistance. 

Med andre ord, får I sikkerhed døgnet rundt.

Videoovervågning
Vi har installeret videoovervågning i nogle af Danmarks 
største boligområder. Flere steder har det betydet, at de 
årlige dokumenterede udgifter til hærværk er minimeret 
med 90%. Dette har ikke kun skabt tryghed for nuvæ-
rende beboere. Det har også øget interessen for bolig-

området og tiltrukket nye beboere.

Kort sagt: Området er blevet mere attraktivt pga. sikker-
heden, og årligt er der mange penge at spare.

Finansiering
Vi kan tilbyde en finansiering af installationen med en lavt månedlig ydelse. Det er vores erfaring, at omkostningerne til hærværk 
typisk vil falde ved installation af videoovervågning og dørtelefoni. Boligforeninger vil derfor selv med indregning af finansierings-
omkostningerne spare penge. Samtidigt opnår man et mere roligt, sikkert og trygt boligområde.

Atea Cabling Solutions
Email: ABCsalg@atea.dk
Telefon: 70 25 25 50

Er du interesseret?
Kontakt os nu og få en  
uforpligtende dialog om sikker- 
heden i jeres boligområde.


