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Elgiganten, Kungsbacka väljer Gate
Security som totalleverantör av säkerhet
till sitt nya 3.0 koncept

För att få en enhetlig och pålitlig leverans av säkerhet i sin butik har
Elgiganten i Kungbacka valt Gate Security som totalleverantör av
säkerhetsprodukter och tjänster.

Säkerhetslösningen innefattar installation av: 

• Inbrottslarm
• Passersystem



• Stöldskydd för elektronikprodukter
• Larmbågar vid butiksutgången
• Stöldskydd till E -signering 
• Strategisk kameraövervakning över hela butiken.

"Vi har haft förmånen att samarbeta med Gate Security.  En komplett leverantör
som tog ansvaret för hela processen, från projektering till slutförande.  De var
klara i god tid innan öppning och allt fungerar perfekt.  Vi ser fram emot att få
anlita Gate Security igen vid nästa projekt. Rekommenderas varmt."

Kimmo Kumpula och Oscar Nilsson, ägare Elgiganten Kungsbacka

Varularm och stöldskydd av elektronikprodukter
För att stöldsäkra sina produkter i butiken har anpassade varularm från InVue
installerats för:

• Smartphones och surfplattor
• Smarta klockor
• Spelkonsoler
• Kameror
• Elektroniska tillbehör som bl.a. hörlurar

Larmbågar
Butiksutgången har säkrats med larmbågar från Sensormatic, som larmar för
varularm, larmbrickor och larmetiketter som stöldskyddar produkter av olika
format. Stöd för kundräkning/besöksräkning finns integrerat i larmbågarna.

Kameraövervakning
Övervakningskameror har installerat i hela butiken på strategiska platser för
att täcka upp alla kritiska ytor, framförallt butiksingången med tillhörande
synlig monitor. Kameraövervakningsystemet spelar in och lagrar video med
hög mycket upplösning.

Installationsbilder



Varularmen från InVue låter kunden testa telefonens olika funktioner på ett
smidigt sätt, samtidigt som telefonen får full strömförsörjning och samtidigt
är stöldskyddad.

Läs mer om InVues varularm som stöldskyddar smartphones.

Surfplattorna stöldsäkras med samma varularm som telefonerna, för enhetlig
och elegant presentation i butiken.

Läs mer om InVues varularm som stöldskyddar surfplattor.

Varularmen för de smarta klockorna ger kunden utrymme att testa klockan på
armen, samtidigt som klockorna får strömförsörjning. Dessutom har
varularmet inbyggda magneter i larmstället, vilket gör att de smarta
klockorna alltid placeras och presenteras korrekt för kunden.

Läs mer om InVues varularm som stöldskyddar smarta klockor.

Varularmet som används för spelkonsoler och andra tillbehör är flexibelt,
eftersom den har flera olika typer av larmsensorer som kan fästas på
visningsprodukten beroende på hur den är designad.

Läs mer om InVues varularm som stöldskyddar spelkonsoler och andra
tillbehör.

Butikens kameror säkras med varularm speciellt anpassade för kameror, med
larmsensor och strömkabel.

Läs mer om InVues varularm som stöldskyddar kameror och kameralinser.

Hörlurar som kunden kan testa, stöldskyddas med en larmsensor anpassad för
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hörlurar. Hörlurarna i produktboxen stöldskyddas med InVue spindellarm.
Med vajrar runt kartongen larmar det vid butiksutgångens larmbågar och
direkt vid stöldförsök. Detta varularm kan endast låsas upp med en
elektronisk nyckel, som är unik för butiken och dess personal.

Läs mer om InVues varularm som stöldskyddar produkter i hyllor och ställ.

Sensormatic larmbågar vid utgången är ett effektivt stöldskydd. Dess
integrerade ljus- och alarm meddelar butikspersonal om stöldskyddade
produkter passerar genom detektionszonen. Det finns även integrerade
kundräknare i larmbågar för vidare butiksanalys.

Läs mer om våra larmbågar med kundräknare, och tillhörande larmbrickor och
larmetiketter.

Övervakningskameror är installerade på strategiska och kritiska platser för
effektiv och tillförlitlig kameraövervakning över hela butiken.

Läs mer om våra system för kameraövervakning med olika typer av
övervakningskameror.

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.
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