
Birepo A/S s Håndværkerbyen 17 s 2670 Grevet Telefon +45 4390 3733 t www.birepo.dk s info@birepo.dk

Where security meets intelligence

Ekstern opbevaring:
Der er årligt millioner i direkte tab på transport gods.
Og det vækster den forkerte vej. I takt med at
mulighederne og værktøjet bliver nemmere
tilgængeligt og økonomisk fordelagtigt, er dette et
fokus område for alle parter. Og det er ikke kun det
man får stjålet; det er genanskaffelsen samt
kundernes nåde, der ligeså udgør et meget stort
problem.

Indvendig aflåsning:
Vi har fjernet muligheden for at angribe aflåsningen
udefra, og via patenter og godkendelser på
låsecylinderen, opnår vi markedets sikreste løsning.
I stedet for at man – via de enkleste midler – får
mulighed for at destruere en mere eller mindre
tilgængelig hængelås ved hjælp af nye værktøjer
som f.eks. romerlys, så har vi en løsning der fjerner
fokus og dermed sikrer værdierne optimalt.

Forsikringsselskaberne:
Disse organisationer har virkelig fokus herpå, og i
anerkendelsen af de store risici ved traditionelle
udvendige aflåsninger, støttes der fra flere sider op
herom via direkte fordele på policerne.

Container, Trailer, Tog, m.fl.
Af nød, lyst, eller hvor værdierne bliver for høje,
anvendes og påkræves denne løsning, da fordelene
gavner forsikringsselskab som kunden. Alle steder
hvor værdier opbevares, kan denne sikkerheds-
løsning monteres. Birepo´s gods-koncept berører
bl.a.:

Indvendig aflåsning
Alarm og sabotage kontrol
Tracking
Hængsel- og skæresikring
Sikkerhedscylinder

Konklusion:
Niveauet og behovet for sikkerhed er flyttet – opad.
Bygninger er i dag så godt sikret, at fokus er rettet
mod ekstern opbevaring, og ”fagfolkene” på begge
sider af loven er blevet dygtigere, hvorfor markedet
er nødt til at følge med:

 Indvendig afsikring og låsning med
godkendt sikkerhedscylinder!

Unikt koncept til sikring af gods  –  indvendig aflåsning uden angrebspunkter
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

Set udefra f.eks. containeren  –  angrebsmuligheden fjernet

Sikringscylinder &
låsekasse

Skæresikring Hængsel sikring Alarm og GPS

Birepo er Skandinaviens største & eneste producent og leverandør af såvel mekaniske,
elektro-mekaniske og fuld intelligente sikringsløsninger. Med over 20 patenter og

godkendelser i portefølje serien B-Lock, er platformen skabt til alle niveauer
af løsninger indenfor sikring og adgang til 3. part

Birepo’s løsninger er F & P registeret, patenteret, certificeret og vi underviser på TEC & DBI, samt medlem af brancheorganisationerne: Tekniq & Sikkerhedsbranchen.
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Set indefra f.eks. containeren – tandstangsbom i 6mm stål i låst position til godkendt sikkerhedscylinder og låsekasse

Låses via sikkerhedsnøgle.
Åbne/lukke via aftageligt håndtag


