Certifieringsorganet
för brand- och
säkerhetsområdet
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering
(SBSC) är ett certifieringsorgan ackrediterat av
myndigheten SWEDAC.

Certifierad
anläggarfirma
brandlarm

SBSC certifierar företag, personer, produkter
och system. Med en unik branschkompetens
bidrar vår personal till en hög kvalitet på våra
kunders tjänster och produkter.

!

Samtliga certifierade företag, personer,
produkter och system finns på www.sbsc.se
Leverantörer av brand- och säkerhetslösningar
återfinns på www.sakerhetsleverantorer.se

www.sbsc.se
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Genom att erbjuda certifiering mot de
normer Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen utfärdar inom brandrespektive säkerhetsområdet, är SBSC en del
i visionen om ett brandsäkrare Sverige och
ett tryggare samhälle.

Trygghet och
kvalitet för kunden
EN AUTOMATISK brandlarmanläggning är ett

viktigt system för att upptäcka begynnande
bränder i ett så tidigt skede att släckningsåtgärder kan vidtas eller att betryggande utrymning
kan ske. Det innebär att en larmsignal ska nå
fram till berörd personal och integreras i den
övriga brandskyddsorganisationen. En korrekt
utfört brandlarmanläggning bidrar till att såväl
rädda liv som att reducera skadekostnader.
SOM KUND hos en certifierad anläggarfirma

brandlarm kan du vara säker på att företaget
har den kvalitet som krävs av organisation,
personal och verksamhet. Genom certifieringen säkerställs att brand- och utrymningslarmanläggningar utförs med rätt nivå av kvalitet,
funktionsduglighet och tillförlitlighet.

»Certifiering är ett bevis på
omfattande kunskap och kvalitet
vilket innebär att man frivilligt
ställer högre krav på sin verksamhet än de aktörer vilka inte
är certifierade.«

EN CERTIFIERAD anläggarfirma brandlarm följer
de lagar, förordningar och bestämmelser som
gäller för verksamheten. En anläggarfirma har alltid en ansvarsförsäkring och får inte ha restförd
moms eller skatteskulder.

En certifierad anläggarfirma genomför alltid en
färdigställandekontroll för att verifiera att anläggningen uppfyller ställda krav.
ATT ANVÄNDA SIG AV certifiering vid upp-

KVALITETSSÄKRINGEN innebär bland annat att

företaget har ett dokumenterat kvalitetssystem,
tillgång till relevant information och skriftliga instruktioner, kompetent och erfaren personal, tillgång till erforderlig materiel samt en organisation
för underhåll av installerade anläggningar.

En korrekt utförd brandlarmanläggning bidrar till att
såväl rädda liv som att reducera skadekostnader.

handlingar eller inköp innebär att köparen vet
vad den får – en garanterad och regelbunden
kontroll på ett företag, dess personal, tjänster
och ledningssystem.
BRA SKÄL TILL VARFÖR JAG SOM KÖPARE SKA
STÄLLA KRAV PÅ CERTIFIERING
Uppföljning av avtalsefterlevnad är den svagaste
punkten vid upphandling inom bland annat
offentlig sektor.
Genom upphandling av certifierade leverantörer
säkerställs att kvalitetskraven uppfylls över tiden.
Kvalitetskraven är i sin tur framtagna av exempelvis myndigheter, försäkringsbolag och intresseorganisationer, oberoende av enskilda varumärken
eller andra särintressen.

»Kontroll är ofta den svaga
länken i uppföljning av avtal. Krav
på certifiering vid upphandling
är därför ett enkelt sätt att säkerställa kvalitet över tiden.«

