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Järnia väljer Gate Security som
säkerhetspartner

Ett nytt samarbetsavtal har nu tecknats mellan Järnia och Gate Security
gällandes säkerhetslösningar för Järnias butiker. 

Avtalet sträcker sig över tre år och innefattar produkter från Gate Securitys
sortiment som bl.a. elektroniska lås för skåp och dörrar, varularm för
hantverktyg, larm för surfplattor, larmbågar med kundräknare, inbrottslarm,
kameraövervakning och passersystem. 



“Vi känner Gate Security mycket väl efter att vi har samarbetat på ett väldigt
tillfredsställande sätt i ett flertal år. Det känns därför positivt och naturligt att
göra denna avtalsförlängning. Våra butiker får en trygg och stabil
samarbetspartner, eftersom Gate Securitys produktportfölj täcker hela behovet
som våra butiker har.” 

Henrik Karlsson, inköpschef Järniakedjan

“Vi är självklart mycket nöjda med att vår relation med Järnia fördjupas
ytterligare. 
Detta är mycket glädjande då Järnia är en av de större aktörerna inom svensk
fackhandel.”

Thomas Rasi, ägare Gate Security

Urval av säkerhetsprodukter

Elektroniskt lås för alla typer av skåp och dörrar.

De elektroniska låsen, Smart Lock, hanteras med en patenterad IR-nyckel
med en unik kod som passar alla lås, vilket gör att butiken endast behöver en
nyckel. Nyckeln inaktiveras efter 12 timmar, vilket gör den obrukbar ifall den
blir borttappad eller stulen.

Smart Lock är en del av IR Ecosystem™, ett låssystem med endast en nyckel,
som skyddar dina dyrbara produkter.

Varularm för verktyg och andra hantverksprodukter.

Varularmet Zips 2.0 är ultrasnabb lösning för skydd av dyrbara verktyg och
andra hantverksprodukter. Zips installeras och underhålls helt ovanför disken,
vilket gör användning och daglig borttagning av sensorer enkel. Det breda
utbudet av flexibla larmsensorer gör att de kan återanvändas för helt olika
syften. 

Zips 2.0 är en del av IR Ecosystem™, ett låssystem med endast en nyckel,



som skyddar dina dyrbara produkter.

Varularm för din offentliga surfplatta.

Varularmet CT100 säkrar och möjliggör användning av surfplattor i
kommersiellt syfte. 

CT100 ger det bästa skyddet för surfplattor i butiken mot stöld och sabotage.

Perfekt när surfplattan används som:

• Självbetjäningsstation 
• Informationscentral 
• För kundservice

CT100 är en del av IR Ecosystem™, ett låssystem med endast en nyckel, som
skyddar dina dyrbara produkter.

Fler produkter och mer information om produkterna finns i
bifogade broschyrer

• Inbrottslarm för butiken
• Passersystem för butiken
• Kameraövervakning för butiken
• Kundräknare till larmbågar
• Larmbågar för butiksingångar
• Elektroniskt låssystem till skåp och dörrar
• Varularm till offentliga surfplattor
• Varularm för produktställ
• Varularm för hyllprodukter
• Varularm för hantverktyg
• Varularm för hantverktyg och andra DIY-produkter

Om Järnia
Järnia är fackhandlare och arbetar för att vara kundens bästa alternativ inom
Hem & Hushåll, Trädgård & Fritid, Bygg & Verktyg samt Färg. Järniakedjan



AB är en rikstäckande kedja med cirka 70 butiker från norr till söder samt
huvudkontor i Västra Frölunda. Järnia har funnits sedan 70-talet och är ett av
landets mest omtyckta. Järniakedjans butiker ägs och drivs främst av lokala
handlare, men har även flera egna butiker.

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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