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KIBO Sikring A/S
3600 sikringspartner

Én partner til alle dine sikringsbehov
Vi passer på dig og dine værdier
Hos KIBO Sikring gør vi meget mere end at passe på
Kongehuset.
Vi sørger for trygge ydre rammer om børnene i
børnehaven. Vi forhindrer forretningskritiske nedbrud
som følge af indbrud i danske virksomheder. Og vi får
driftsøkonomien i terrorsikrede havne til at hænge
sammen, fordi vi med vores sikringsløsninger optimerer
havnepersonalets arbejdsgange.
Som 360 graders sikringspartner er vi i stand til at
dække alle dine sikringsbehov.

Med certificerede specialister inden for mekanisk
sikring, elektronisk overvågning og mobilsikring kan vi
gennemføre og vedligeholde såvel simple stand aloneløsninger som komplekse integrerede sikringsløsninger,
hvor sikringstyperne understøtter og interagerer med
hinanden.
Den største fordel for dig er, at du dermed kan overlade
den samlede sikringsopgave og den efterfølgende
vedligeholdelse til én og kun én professionel partner,
der råder over alle kompetencer under ét og samme tag.
På de følgende sider kan du læse mere om, hvem vi er,
og hvad vi kan gøre for dig.

HEGN

GANGLÅGER

PULLERTER

PORTE

Mekanisk Sikring
Det fysiske værn mod ubudne gæster

ROTATIONSLÅGER

BOMANLÆG

RÆKVÆRKER

Mekanisk sikring er fysisk værn mod indbrud, hærværk
og uønsket indtrængen på et afgrænset område.

KIBO Sikrings hegn, porte og pullerter bruges af alle fra
entreprenøren, der skal sikre maskiner og materialer, til
daginstitutioner, der skal opfylde sikkerhedskravene til
legepladsen.

Hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter
og rotationslåger udgør essensen i mekanisk
områdesikring.

Se vores store udvalg på kibosikring.dk.

KIBO Sikring fører hegn med lang levetid, der passer til alle behov og niveauer inden for
sikring. Her ses et udsnit af vores stærke fletvævshegn, FVH 50/60.

KIBO Sikring har et stort udvalg af alle mekaniske
sikringsprodukter i høj og gennemtestet kvalitet. Vores
udvalg matcher alle behov og risikoprofiler, og vi favner
både den økonomisk bevidste sikringskøber og den
krævende køber med særlige behov.

KIBO Sikring leverer og installerer porte, der matcher alle sikringsniveauer og formål.
Her ses en A-liner Skydeport, som har LED-belysning, integreret blitzlampe og et utal
af muligheder for tilkobling af ekstern styring.

Blandt KIBO Sikrings kunder er Forsvaret,
Kriminalforsorgen, havne, kommuner, skoler, lufthavne, sportsklubber og mange andre offentlige
og private virksomheder.
Som totalleverandør kan KIBO Sikring A/S hjælpe
med både rådgivning, levering, opsætning og
service inden for mekanisk sikring.

KIBO Sikring har et stort udvalg af pullerter. Pullerter er en enkel, men effektiv måde at
forhindre kørsel med bestemte køretøjer på et specifikt område.

ALARMANLÆG

ADGANGSKONTROL

Elektronisk Overvågning
Sikring på højt niveau
Elektronisk overvågning dækker over elektronisk
perimetersikring, kameraovervågning, adgangskontrol
og alarmanlæg.
KIBO Sikring leverer skræddersyede sikringsløsninger,
der kan leveres, installeres og serviceres som simple
stand alone-løsninger eller som komplekse integrerede
løsninger.

PERIMETERSIKRING

KAMERAOVERVÅGNING

Vores løsninger installeres altid af certificerede
medarbejdere, der besidder den nødvendige know-how
for at kunne sammensætte den optimale sikringsløsning
til dig.

KIBO Sikring tilbyder kameraovervågningssystemer - enten som stand alone-systemer eller
til integration med øvrige sikringssystemer. Alle systemer tilbyder den seneste digitale
udvikling inden for video, analyse og lagring af data, herunder Cloud-baserede løsninger.

Samlebåndsløsninger eksisterer ikke i vores verden,
for vi mener det seriøst, når vi siger, at vi er her for at
passe på dig og dine værdier.
Læs mere om elektronisk overvågning på kibosikring.dk.

KIBO Sikring leverer sikringsløsninger, hvor enkelte enheder opfylder flere formål. Her ses
en netværks-dørstation med indbygget overvågningskamera, kommunikationssystem og
adgangskontrol.

Blandt KIBO Sikrings kunder er Forsvaret,
Kriminalforsorgen, havne, kommuner, skoler, lufthavne, sportsklubber og mange andre offentlige
og private virksomheder.
Som totalleverandør kan KIBO Sikring A/S hjælpe
med både rådgivning, levering, opsætning og
service inden for elektronisk overvågning.

Med adgangskontrol fra KIBO Sikring kan du enkelt og effektivt administrere adgang til
lukkede områder eller bygninger.

UDLEJNING

Mobilsikring
Lej en midlertidig sikringsløsning
Vi har et stort udvalg af midlertidge sikringsløsninger,
herunder mobilporte, mobilhegn, kameraovervågning
og bomanlæg.
Hvis fx en port bliver beskadiget, kan du leje en
mobilport med ganske kort varsel. På denne måde kan
din virksomhed drifte normalt indtil en ny, permanent
port kan installeres.

Under den store udvidelse af Københavns Lufthavn leverede KIBO Sikring en mobilport
og adgangskontrol.

Mobilsikring er desuden populært i de tilfælde,
hvor der er behov for midlertidige og fleksible
afgrænsningsmuligheder, fx ved byggepladser og
events.
Læs mere om mobilsikring og udlejning på
kibosikring.dk/udlejning

KIBO Sikring har leveret mobile sikringløsninger til en lang række events, bl.a. Berlin
Halvmaraton, Kim Larsens mindekoncert, VM i ishockey samt flere festivaler, herunder
Heartland Festival, COPENHELL og Roskilde festival.

Blandt KIBO Sikrings kunder er Forsvaret,
Kriminalforsorgen, havne, kommuner, skoler, lufthavne, sportsklubber og mange andre offentlige
og private virksomheder.
Som totalleverandør kan KIBO Sikring hjælpe
med både projektering, levering, installation og
service af alle mobile sikringsløsninger.

KIBO Sikring hjælper med sårbarhedsvurdering og risikorådgivning, særligt i forbindelse med
events og store arrangementer. På billedet ses en mobil brandstander på et campingområde
ved Roskilde Festival.

SIKKER
BØRNEHAVE

HEGNSINSPEKTION

TILKALD 4

TILKALD 8

DØGNSERVICE

BASIS

Service & Beredskab
Forbliv tryg – også hvis uheldet er ude
KIBO Sikring tilbyder service på alle sikringsprodukterog løsninger fra hegn og porte til kameraovervågning,
alarmsystemer og adgangskontrol.
Behov for eftersyn, service, reparation og beredskab
varierer fra kunde til kunde. Derfor kan du hos os vælge
mellem flere forskellige service- og beredskabsaftaler.
Med mandskab placeret over hele landet er KIBO Sikring
i stand til at yde en optimal landsdækkende service og
beredskab. I alle døgnets 24 timer og 365 dage om året.

Tiden er ofte en afgørende faktor, når der af den
ene eller anden årsag er nedbrud på en virksomheds sikringsforanstaltninger.
KIBO Sikring A/S har udviklet en række unikke
service- og beredskabsaftaler, der matcher de
forskellige behov, som virksomheder kan have alt
efter deres risikoprofil.

Service udføres altid af KIBO Sikrings egne kompetente
og certificerede medarbejdere. Dét er din garanti for, at
du opfylder de lovpligtige krav, at sikringen bliver ved
med at fungere, og at investeringens levetid forlænges.
Læs meget mere om vores service- og
beredskabsaftaler på kibosikring.dk.

Totalleverandør og 360 graders sikringspartner inden for
Mekanisk Sikring, Elektronisk Overvågning, Mobilsikring og Service & Beredskab

KIBO Sikring A/S
Energivej 1
6933 Kibæk
T: 70 10 70 77
E: kibo@kibo.dk
kibosikring.dk

