
Hos Sikringsvagten A/S garanterer 
vi dig, at du får kompetent og 
professionel rådgivning, når du 
ønsker at sikre din forretning og 
din ejendom.
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Din garanti for professionelle sikrings- og vagtordninger

Sikringsvagten



Sikringsvagten

 

Et samarbejde med Sikringsvagten giver dig 
en masse fordele

Du opnår en lang række tillægsydelser

Korte og præcise kommandoveje Certifi ceringsordning via Bureau Veritas efter ”multiple site” 
princippet baseret på system til kvalitetsledelse udviklet af 
Sikringsvagten

Adgang til et bredt og landsdækkende netværk af profes-
sionelle leverandører af vagt-, sikrings- og serviceydelser

Styring af virksomhedens vagtberedskab

Èt kontaktpunkt, så du har mulighed for at frigøre egne res-
sourcer til jeres kerneydelser

Administration af nøgler og adgangsmedier

Sikkerhed for, at alle Sikringsvagtens leverandører er ISO-
certifi cerede, og at alle formelle godkendelser er på plads

Tillægsforsikringer

Garanti for høj kvalitet på alle ydelser Nøglebokse og Sikringsvagtens nøglesystem

Et samarbejde med leverandører med stort lokalkendskab GPS-trackere/fl ådestyring med tilhørende dokumentation

Sikringsvagten A/S blev etableret i 1999 med det formål at koordinere samarbejdet mellem en række 
vagtselskaber, sikringsinstallatører og kontrolcentraler, der ønskede at kunne opretholde og tilbyde deres 
kunder et stærkt landsdækkende netværk og beredskab inden for vagt- og sikringsordninger.

Ejerkredsen bag Sikringsvagten består af 49 små og mellemstore, lokalt velfunderede selskaber, der alle 
arbejder professionelt med sikrings- og vagtydelser. Det giver en høj grad af tryghed for dig i dit lokalområde, 
ligesom de mange kompetencer og erfaringer, som vores netværk giver, vil komme dig til gode.
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Vagtordning
• Alarmpatrulje
• Tryghedsvagt
• Butikskontrol
• Runderingsvagt
• Stationær vagt

Installation
• Tyverialarmanlæg
• Adgangskontrol 
• TV-overvågning
• Brandalarmanlæg

Et samarbejde med Sikringsvagten giver dig en 
høj grad af tryghed. Vi sikrer din virksomhed, 
dine medarbejdere og ikke mindst jeres 
indtjening.
I Sikringsvagten kan vi støtte din forretning og 
minimere risikoen for uønskede og uventede 
situationer og hændelser. Den garanti giver 
vi dig gennem samarbejdet med vores 
kompetente og specialiserede leverandører på 
alle sikringsområder.
Sikringsvagten dækker ligeledes hele landet 
med lokalt baserede fagfolk inden for
installation og service og med alle former for 
overvågningsudstyr og vagttjenester.



Selskabsadresse:  
De tekniske installatørers hus 
Paul Bergsøes Vej 6  
2600 Glostrup

Besøgsadresse:
Arnold Nielsens Boulevard 72 - 74
2650 Hvidovre

   Tlf. 70258085 
   E-mail: info@sikringsvagten.dk
   www.sikringsvagten.dk
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