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Hvorfor velge et
TrioVing Sikkerhetssenter
som din leverandør?

Konsulentbistand og levering av utstyr
for sikring av offentlige bygg, bedrifter
og boliger er vårt spesialfelt.
Som håndverksbedrift tilbyr vi samtidig
profesjonell installasjon og service.

Lokal tilknytning
TrioVing har etablert et landsdekkende nett av TrioVing
Sikkerhetssentere for å kunne garantere høy lokal
kompetanse i sikring av offentlige bygg, bedrifter og
boliger. Et TrioVing Sikkerhetssenter er et firma med
lokalkunnskap og nær kontakt med lokale myndigheter,
forsikringsselskaper og næringsdrivende.

Bransjekunnskap
Myndighetene (jfr. Bygningsloven) og forsikrings
selskapene stiller ulike krav til bedriftsledere og eiere av
bygg. Vår bransjeerfaring og førstehånds kunnskaper om
reglene sikrer at tilbudte løsninger tilfredsstiller kravene
og at løsningene er funksjonsriktige.

Autorisasjoner
Definerte kompetansekrav og organisert opplæring
sikrer de beste løsninger på sikkerhetstiltakene.
Alle ansatte i et TrioVing Sikkerhetssenter er seriøse
medarbeidere med skriftlige avtaler om taushetsplikt
både internt og i kundeforhold.

Hva kan et
TrioVing Sikkerhetsenter
tilby?

Godkjente låser og sylindere
Et oppdatert og oversiktlig låssystem er bedriftens viktigste sikkerhetstiltak.
Et TrioVing Sikkerhetssenter tilbyr låssystemer innenfor flere sikkerhetsnivåer,
tilpasset dagens krav både for offentlige kontorer, bedrifter og boliger.
Vi tilbyr også veiledning og hjelp til administrasjon av låssystemet, samt
bistand hvis nøkler kommer på avveie. Godkjente produkter forenkler
forsikringsoppgjøret hvis uhellet først er ute!

Elektroniske adgangssysstemer
Et elektronisk adgangssystem øker sikkerheten ved å gi ansatte adgang til
utvalgte dører til bestemte tider. Vi leverer adgangssystemer som er fleksible
og enkle å administrere, samtidig som de gir den sikkerheten og tryggheten
man er ute etter. Våre adgangssystemer er tilpasset kravene fra Datatilsynet,
samt kravene til CE-merking.

Automatisering
Vår spisskompetanse på dørautomatikk, elektromekaniske låser, lukkesystemer
for branndører og spesialløsninger for funksjonshemmede, gjør at vi ved
å kombinere produkter kan automatisere, tidsstyre, fjernstyre og overvåke
de fleste dører.

Avlåsning av og brann- og rømningsdører
Bygningsloven setter spesielle og strenge krav til brann- og rømningsdører.
Vi kjenner loven og de tilgjengelige produktene og kan levere ulike løsninger
som sikrer både personer og materielle verdier.

Dørvridere, beslag og hengsler
Vi kan levere et bredt spekter av vridere, skilt, hengsler og beslag som ikke bare
øker funksjonalitet og sikkerhet, men som også er utviklet og designet for å være
stilriktig i forskjellige miljøer.

Landsdekkende kjede av
TrioVing Sikkerhetssentere

Din lokale sikkerhetsleverandør finner du i de fleste byer i Norge!
............................................................

TrioVing Sikkerhetssentere er en landsdekkende kjede bransjeforretninger som i samarbeide med
TrioVing a.s tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester. Dette er lokale håndverksbedrifter med
spesiell kompetanse og kapasitet innenfor områdene:

 Lås og Beslag
 Sylindere og Låssystemer
 Kortlås og Adgangssystemer
 Dørlukkere og Dørautomatikk

ASSA ABLOY Gruppen er verdens ledende
produsent og leverandør av låser og assosierte
produkter, med formålet å dekke sluttbrukers
behov for sikkerhet, trygghet og komfort.
www.trioving.no
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TrioVing ble grunnlagt i 1864 og er Norges
ledende leverandør av lås, beslag, låssystemer,
adgangssystemer, dørautomatikk, elektro
mekaniske låser m.m. for sikring og styring
av dører, porter og vinduer. Selskapet har
landsdekkende distribusjon via:
TrioVing Sikkerhetssentere, byggevarehus,
dør- og vindusprodusenter, elektroentreprenører,
entreprenører, grossister, jernvareforretninger
og låsesmeder.

