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Curator larmar 
din byggarbetsplats
Vi är med dig från projektets start tills det är klart. Curator 
projekterar, installerar, ansluter till larmcentral med väktare 
och anslutning till Polisen. 
Curators lösningar för etableringslarm skyddad mot inbrott, 
stöld, brand och skadegörelse. En byggarbetsplats som är skyddad 
och tydligt uppmärkt avskräcker oftast inkräktare innan skadan 
är skedd.
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Etableringslarm 
som är tryggt för dig
Curators lösning är enkel att hantera och sköta samt passar för 
både små och stora byggarbetsplatser. 
I våra säkerhetslösningar ingår rörelsedetektorer med nattbelysning 
och kamera, fasadmonterade sirener, till- och frånslag sker enkelt 
via taggläsare. 
Anslutning till larmcentral ingår och väktare om det önskas.
Ett säkerhetssystem skyddar er verksamhet mot inbrott i 
containrar, kontor, byggnader och mycket mer.



Curator är ett teknik- och installationsföretag som arbetar med fastighetssystem inom 
ventilation, elteknik, lås, larm, passersystem, kameraövervakning, IP- och mobila telefon-
växlar, IT, nätverk, solel, laddstationer, styr-, regler- och energitjänster. Vi arbetar med att 
integrera fastighetens olika system så att våra kunder får ett enkelt handhavande, en 
trivsam miljö och en god driftsekonomi. Vi är certifierade för ett flertal olika system för 

styrning av funktioner i fastigheter, bland annat Trend, Plejd, KNX och Control 4.

Inom marinelektronik levererar vi helhetslösningar med allt inom strömförsörjning, navi-
gations-system och mediaanläggningar ombord.

På fordonssidan levererar vi bland annat inredningslösningar, backkamerasystem, alkolås, 
bil-/terrängnavigation, komradio och fordonslarm.

Curator Hiss erbjuder kundanpassade och långsiktiga lösningar för alla typer av 
hissanläggningar - vi moderniserar äldre, vi installerar nya samt utför service och repara-

tioner av befintliga hissar. 

Vår filosofi är skapa långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och 
medarbetare. Vi är medlemmar i Installatörsföretagen (IN) samt har en sund och god 

ekonomi. Vi har samarbete med RingUp-kedjan, Elkedjan samt Elon-kedjan - och självklart 
alla ledande leverantörer och varumärken i våra olika branscher.

Vi är ett ISO-certifierat företag samt sedan snart 20 år ett certifierat Säkerhetsföretag.

KONTAKTA OSS
Strömstad
Prästängsvägen 29
452 33 Strömstad

Göteborg
Backa Bergögata 12S
422 46 Hisings Backa

Uddevalla
Fjällvägen 25
451 53 Uddevalla
Smedtorpsvägen 3
451 75 Uddevalla
Kärragårdsvägen 4
451 63 Uddevalla
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CERTIFIERAD ENLIGT 
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

Ackred. nr. 10127
Certifiering av 

ledningssystem
ISO/IEC 17021-1

Fjällbacka
Metkroksvägen 2
457 40 Fjällbacka

Ed
Jordbrovägen 15
668 32 Ed


