
Med teknik från oss
kan Du känna Dig

TRYGG
 i hemmet och på arbetsplatsen

Inbrott och stölder fortsätter i vår närhet!
Funderar Ni på larm eller kamerabevakning?

Vi har tekniken och kunnandet!

Kontakta oss för en gratis analys!

Rolf Bergelin Försäljning

Tel. direkt:  0709-581267
John Westin Teknik/Sälj

Tel. direkt:  070-3366699

Tel: 010-1018070      E-post: info@westec.se
Hemsida: www.westec.se



    

KAMERA
LARM

010-101 80 70
www.westec.se
Säkerhetsinfo

Kamerabevakning allt vanligare

Hur vill du betala?        Friköp  -  hyr  eller  delbetala

Kontakta oss:

Rolf Bergelin Försäljning John Westin Teknik/Sälj

Tel. direkt:  0709-581267 Tel. direkt:  070-3366699

 Allt kan inte göras med kameror,  men helt klart erbjuder den tekniken effektivare
 säkerhet. Faktorer som:  billigast - bäst fungerar inte riktigt i vår bransch
men urvalet är jättestort så det gäller att välja med omsorg
För bästa resultat är det viktigt för oss att besöka kunden och göra
en analys av behovet.
Därefter presenterar vi ett förslag. Vi hjälper våra kunder med ansökan 
för ev. tillstånd/anmälan.
Bra grundarbete skapar ett bättre bevakningsresultat! 

De flesta kunder  vill ha någon form av åtgärd. Individuellt framarbetar vi det 
tillsammans med dig som kund. 
Vi har valt att samarbeta med olika partners för att kunna erbjuda bästa
funktion - kostnad osv. 

Åtgärder vid larm

Många gånger lönar det sig att själv äga sin produkt men givetvis
erbjuder vi våra kunder olika hyralternativ beroende på önskemålet.

LARM och SÄKERHETSSYSTEM
Vårt arbetsområde:

Vi vill med denna information presentera

ett intressant bevakningsalternativ för

FÖRETAG, BOSTÄDER, KOMMUNER och FÖRENINGAR

Finansieringen är viktig
Därför erbjuder vi några olika lösningar.

Vi samarbetar med:8 goda skäl att välja Westec!
Alltid uppdaterade på senaste tekniken

Säkerheten levereras på dina villkor

Kostnadsfri rådgivning

Över 30 år i branschen

Larmcentral och vaktbolag via oss

Dekaler / Skyltar  ingår i konceptet

Livstids materielgaranti på våra hyrprodukter

Oss når ni även efter kontorstid

Agundavägen 4
341 77  Agunnaryd, mejl: info@westec.se
Tel  010-101 80 70,     www.westec.se

Larmteknik  för olika behov
Idag upplever säkerhetsbranschen en kraftig uppgradering med  “ny teknik“.
Kortfattat innebär detta att vi kan erbjuda våra kunder bättre bevakning i
ett  koncept. Från vår sida på WESTEC kan vi erbjuda fler tekniklösningar
med effektivare bevakning som resultat. Vårt sortiment av
produkter och tjänster, ger Dig som kund större valfrihet!
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