Keep gör insidan säkrare

Fördel Keep

Keep Safe ger människor och miljöer ett ökat skydd mot intrång,
sprängning, brand och beskjutning.

•
•

Vi tog lärdom av bilindustrin. Där har man sedan länge insett att krockdämpande
element och sektioner i bilar ökar säkerheten och räddar liv.
Utifrån samma princip har vi tagit fram en världsunik lösning som skyddar fasader
mot intrång och sprängning. Det unika systemet gör insidan säkrare genom att
effektivt förhindra att glas och karm släpper från fasaden.

•

Med Keeps infästningssystem är det möjligt att använda tunnare glas och tillverka
större format med bibehållen säkerhet upp till högsta säkerhetsnivå. Det innebär
såväl designmässiga vinster som kostnadsmässiga fördelar för exempelvis
arkitekter, fastighetsägare, byggherrar och byggföretag.

•
•
•
•

Revolutionerar marknaden för säkra fasader, fönster och dörrar
Konstruktionen gör tillverkning och installation enkel, vilket innebär lägre
totalkostnader
Konstruktionen fungerar även för billigare glas, med bibehållen eller högre
säkerhetsnivå, vilket innebär lägre kostnader i alla led
Öppnar för möjligheten att kombinera skydd mot brand, sprängning,
beskjutning och attack i ett system
Står emot betydligt högre påfrestningar än befintliga produkter
Högre säkerhet – till lägre kostnader
Testad och certifierad till högsta säkerhetsnivå samt patenterad

Tester och certifieringar
Tre huvudsakliga
användningsområden
•
•
•

Stålpartier för trygga och säkra fasader
fönster och dörrar
Glasfasader
Fönster och dörrar i standardutförande

Vår lösning är godkänd av RISE, Research Institutes
of Sweden, enligt standard SS-EN13124-2:2004.
Glas godkända för nivå EXR1, 3 kg sprängämne,
klarar med Keeps system nivå EXR3: 14,5 kg.
Glas godkända för EXR3 klarar EXR5: 23,6 kg.
Detta är helt unikt och innebär möjligheter att ta
fram designmässiga produkter som både är säkrare
och mer kostnadseffektiva.

Keep när insidan är viktig att skydda

Keep support

•
•
•
•

Keep erbjuder marknaden en totallösning som omfattar
allt från rådgivning och förprojektering till tillverkning och
leverans av kompletta stålpartier med glas, montage och
installation samt eftermarknadssupport.
Vi levererar hela eller delar av erbjudandet – helt utifrån
kundens önskemål och behov.

varuhus och butiker
myndighetsbyggnader
fängelser
polisstationer

•
•
•
•

ambassader
flygplatser
tunnelbanor
larmcentraler

Keep in contact
Har du en insida som behöver
skyddas? Kontakta oss.
Håkan Karlsson
vd, sälj
+46 (0)70 645 45 19
hakan.karlsson@keepthecompany.se
Ulf Isaksson
sälj, teknik, support
+46 (0)70 675 40 11
ulf.isaksson@keepthecompany.se
Kajsa Fasth
sälj, marknad, kommunikation
+46 (0)70 531 99 78
kajsa.fasth@keepthecompany.se
Tomas Persson
sälj, teknik
+46 (0)70 593 69 19
tomas.persson@keepthecompany.se

Keep the company AB
Källbogatan 75 · 941 63 · Piteå

www.keepthecompany.se

Protecting the inside

