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Breddat erbjudande inom brandlarm 

Under 2022 har Assemblin vässat sin kompetens inom säkerhetsområdet och är numer en av 
Sveriges största säkerhetsinstallatörer. Nu breddas erbjudandet ytterligare genom nya avtal med 
flera fabrikat inom brandlarm.  
 
Efterfrågan på smarta och trygga säkerhetslösningar är hög, och Assemblin har därför gjort en särskild satsning 
på att stärka sin kompetens och bredda sitt erbjudande inom säkerhetsteknik. Satsningen har resulterat i flera 
nya uppdrag under 2022, och Assemblin är numer en av Sveriges marknadsledande säkerhetsaktörer. Nu 
breddas erbjudandet genom att Assemblin genom nya avtal utökat utbudet av fabrikat inom brandlarm. 

”Vi är märkesoberoende, och för att vara en riktigt bra säkerhetspartner är det viktigt att vi har möjlighet att 
kunna jobba med de vanligast förekommande fabrikaten på marknaden. Därför har vi breddat vårt sortiment 
inom brandlarm, och kan numer också installera, serva och underhålla säkerhetssystemen Genetec, Unison 
samt brandlarm Panasonic EBL med flera”, säger Fredrik Allthin, vd och chef för Assemblin El.  

 

För mer information om Assemblins säkerhetserbjudande, läs här. 
För mer information om Assemblins erbjudande inom brandlarm, läs här. 

För mer information, kontakta: 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 48 
 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att 
fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en 
omsättning på 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 
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