
Säkerheten i flerbostadshus måste fungera 
smidigt både för fastighetsägare och för bo-
ende. AT Installation har jobbat med installa-
tioner och förslag till bostadsrättsföreningar 
sedan starten 1956. Här delar vi med oss av 
våra bästa tips för att öka både säkerheten – 
och trivseln – i er bostadsrättsförening.

BEVAKNING-OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Ett enkelt och effektivt sätt att höja trygg-
hetsnivån för din fastighet är att installera 
kameraövervakning och larm. Med kamera-
övervakning förebygger man och minskar 
antalet brott i området och låter dig enkelt 
övervaka garage, fastigheter eller andra ob-
jekt. Att använda sig av övervakningskameror 
gör också det enklare att se till så att utrym-
ningsvägar i trapphuset och förrådsgångar 
inte blockeras.

PORTTELEFONI OCH PASSERSYSTEM
Med rätt säkerhetslösning för din fastighet 
bestämmer du själv vilka som får tillträde 
till fastigheten och när. I porten passerar 
inte bara brevbärare och fastighetsskötare, 
utan även en rad andra personer. Därför är 
ett modernt passersystem en smart lösning 
som ger dig full kontroll på vilka som vistas 
i lokalen. Det ökar säkerheten, underlättar 
för personalen och minskar kostnaden för 
nyckel hantering.

Genom att installera ett elektroniskt passer
system undviker man problem med nycklar 
på drift, dörrar som lämnas olåsta, stök 
i tvättstugan eller obehöriga personer i 
 garaget. Dessutom är det enkelt att spärra 
borttappad tag eller magnetkort vid behov.

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