


Du äger ditt larm
Din trygghet är viktigast för oss. Därför får du efter 
avtalstiden behålla din larmutrustning.

Alltid samma månadsavgift
Vi vill att du ska ha rätt skydd. Månadsavgiften är 
densamma oavsett vilka tillvalsprodukter du väljer.

Fri installation och support
Vår installatör monterar och anpassar larmet efter dina 
behov. Därefter ser vi till att allt fungerar och finns alltid 
till hands om du behöver oss.

Kostnadsfri app till din mobil
Med vår app kan du styra de vanligaste funktionerna på 
ditt larm. Appen finns både för iPhone och Android och 
laddas ner på App Store eller Google Play.

En komplett lösning









Tryggare vardag
Med vår larmcentral vid din sida är ditt hem alltid 
i trygga händer. Vi finns på plats dygnet runt, året 
runt för att hjälpa dig när du behöver oss. 

När du kopplar ditt larm till oss tar du ett stort steg mot att skydda och 
trygga ditt hem mot inbrott och brand. 

Vårt trygghetskoncept innehåller både anpassade larmpaket, tillbehör för 
dina behov och uppkoppling mot vår larmcentral. Vår installatör kommer 
hem till dig så att ni tillsammans i lugn och ro kan komma fram till vad du 
behöver för att få en tryggare vardag.

Grundpaket innehåller

Centralapparat

Manöverpanel

Magnetkontakt

Två husdjursanpassade rörelsedetektorer

Rökdetektor med inbyggd siren

Fjärrkontroll

Tre larmbrickor

Larmskylt och dekaler

Fria väktarutryckningar via auktoriserad samarbetspartner
(gäller ej vid handhavandefel)



















Kamerapaket 1 innehåller

Grundpaket

En rörelsedetektor utbytt mot rörelsedetektor med kamera





Kamerapaket 2 innehåller

Grundpaket

Båda rörelsedetektorerna utbytta mot rörelsedetektorer 
med kamera







Kontakta oss!

020-20   79   00
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LFlarmcentral.se

Älvsborgs Larmcentral AB  |  Adress Herrljungagatan 1, Box 1273 |  Postnr 501 12 Borås  |  Telefon 033-20 79 00  |  Org.nr 556754-0876  |  Bankgiro 277-7142  | 
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