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Gate Security tecknar avtal med Sveriges
Textilhandlare

Gate Security inleder ett större samarbete med Sveriges Textilhandlare, där
deras medlemmar får tillgång till fullständiga säkerhetslösningar. Detta
inkluderar hela Gate Security sortiment såsom varularm, kundräkning,
larmbågar, passersystem och kameraövervakning.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Sveriges Textilhandlare.
Tillsammans kan vi skapa säkrare och tryggare butiker med färre stölder och
tryggare personal, säger Thomas Rasi, ägare Gate Security.



Sveriges Textilhandlares medlemmar får nu möjlighet att skaffa en
fullständig säkerhetslösning. Erbjudandet omfattar hela säkerhetskedjan, från
analys och dokumentation till installation, driftsättning och underhåll –
allt anpassat för textilhandlare. Sveriges Textilhandlare har en historia som
sträcker sig två århundraden tillbaka i tiden. De ger små och medelstora
företag inom textil retail de stora konkurrenternas fördelar, resurser och
nätverk.

– Vårt avtal med Gate Security ger våra medlemmar kvalitetsprodukter till
förmånliga priser. Vi är väldigt nöjda med avtalet. Att ha Gate Security som
avtalspartner känns tryggt. De har 20 års erfarenhet, bra produkter och
kompetent personal, säger Gabriel Duke, Sveriges Textilhandlare.

– Vi har lång erfarenhet av att bland annat leverera varularm, passersystem,
kundräkning, larmbågar och kameraövervakning till klädbutiker. Därför är det
extra kul att kunna hjälpa ännu fler att skapa säkra butiker med
minskade stölder, säger Thomas.

För mer information kontakta Thomas Rasi, Gate Security, 0705-12 18 16,



thomas.rasi@gatesecurity.se eller Mats Larsson, 0735-29 50 02,
mats.larsson@gatesecurity.se.

Läs mer hos Sveriges Textilhandlare eller se mer av Gate Securitys
erbjudande på gatesecurity.se

Om Sveriges Textilhandlare:
Sveriges Textilhandlare har en historia som sträcker sig två århundraden
tillbaka i tiden. Vi ger små och medelstora företag inom textil retail de stora
konkurrenternas fördelar, resurser och nätverk.

Om Gate Security:
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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