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Effektiva BRF-lösningar för säkerhet, digital kommunikation och smartare fastigheter.



1. MODERN PORTTELEFONI OCH 
PASSERSYSTEM
En smart, digital porttelefon hjälper hyres-
gästerna att kontrollera porten, skapa en mer 
säker miljö och gör det enkelt att släppa in 
besökare, kunder eller leverantörer. Dessutom 
får du färre nycklar i nyckelknippan, vilket de 
flesta föredrar. En del porttelefoner är även 
utrustad med video för ytterligare säkerhet. 
En smart porttelefon låter de boende släppa 
in gäster med en enkel knapptryckning i sin 
mobil eller surfplatta. Dessutom är de enkla 
att installera och administrera – en smart 
lösning för alla BRF.

2. ENKEL INFORMERING VIA DIGITALA 
BOKNINGSSYSTEM
Skapa ordning och en tydlig överblick med en 
digital informationsskärm som gör det enkelt 
att nå ut till många människor som vistas i 
samma utrymmen. Med en digital informa-
tionstavla kan fastighetsägarna kommu-
nicera med sina hyresgäster utan krångel, 
samtidigt som du ökar sammanhållningen i 
grannskapet. Den interaktiva upplevelsen gör 
kundservicen enkel och smidig genom direkt 
återkoppling.

3. AUTOMATISERADE LÖSNINGAR FÖR EN 
ENKLARE VARDAG
Genom automatiserade lösningar för dina 
hyresgäster kan du enkelt övervaka och kont-
rollera markiser, gardiner, belysning, värme, 
garageportar och grindar via en smartphone 

eller surfplatta. Det kan vara allt från att in-
stallera elektroniskt styrbara lås, som du kan 
styra via en app, till lösningar som tillåter dig 
att kontrollera stora delar av din lägenhets 
funktioner.

4. LADDSTOLPAR FÖR ELBILEN PÅ 
HEMMAPLAN
Elbilsutvecklingen har ökat förväntningarna 
på att smidigt och enkelt kunna ladda sin bil. 
För att bostadsrättsföreningar ska kunna 
tillgodose sina hyresgäster erbjuder vi instal-
lation av olika typer av laddstolpar – en fram-
tidssäkrad lösning som är mycket uppskattat 
av elbilsförare.

5. INTELLIGENTA OCH UPPKOPPLADE 
PAKETBOXAR
Med en intelligent paketbox kan de boende 
ta emot och skicka paket snabbt och enkelt. 
Paketboxarna kan användas till allt som ska 
levereras eller hämtas såsom brev och paket. 
Systemet är öppet för alla distributörer – även 
för grannar och bekanta – och boxarnas mått 
passar vanliga paketstorlekar. En intelligent 
paketbox kan kopplas upp mot de vanligaste 
port-och passersystemen och således styras 
direkt till de boende. Smart, eller hur?
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AT Installation AB är en ledande installatör och servicepartner för fiberinstallation, skalskydd, 
övervakning, laddstolpar, informationstavlor, intelligenta postboxar och IoT-lösningar. Vi erbjuder 
helhetslösningar och är delaktiga i hela processen, från projektering till färdiga professionella 
installationer. Mer än 60 års erfarenhet av personlig service har gett oss en gedigen kunskap och 
förståelse för bostadsrättsföreningars och fastighetsbolags olika behov och utmaningar inom 
våra installationsområden.


