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JSA Sikring er professionelt selskab med over 30 års erfaring
indenfor sikring og sikkerhed. Vi kører i hele landet 24 timer 
i døgnet.

Service og kvalitet
Vores F & P certificerede serviceteknikere står til rådighed 24 
timer i døgnet for at sikre optimal drift. Vi sætter en ære i 
kvaliteten af vores produkter og er i konstant udvikling.

Vi har fokus på vores kunder
Kundens tilfredshed er altafgørende, alle reparationer bliver der 
taget hånd med det samme. Kunden vil altid kunne få kontakt 
til en konsulent for hurtig hjælp. JSA Sikrings personale har 
tavshedspligt over alle forhold hos kunden.

Vi passer på miljøet og personale
JSA Sikring er ISO 9001:2008 og OHSAS 18001 certificeret.
Vi ønsker at levere bæredygtige ydelser og produkter. Alle med-
arbejder har uddannelse indenfor det område, de beskæftiger 
sig og har en ren straffeattest.

Få en nøgle med
produktark og
billedmateriale.



Kreativ stålvæv
Det rustfri stålnet ‘Sambesi’ er særdeles velegnet til design af rulle-
gitter til butikker. 

På grund af de maksimale vævningsbredder på op til otte meter kan 
et meget bredt rullegitter udformes uden at forstyrre arkitektonisk.

Sikringsskabe
JSA pladeskabe er den mest sikre opbevaringsenhed til bl.a. tobaks-
varer, spiritus, medicin, måleinstrumenter, kostbart udstyr og våben.
JSA pladeskabe med rullejalousi har højeste klassifikation RØD/
Niveau 60 og monteres problemfrit i ethvert lokale uanset bygnings-
konstruktion og indretning.
Der kan ekspederes direkte fra pladeskabet, da det kan leveres udstyret 
med et fleksibelt hyldesystem.

Brandjalousi og brandporte
JSA brandjalousier og porte af stål bruges til brandsektionering  
ind- og udvendig i industrien, på sygehuse, forretninger, skoler,  
transportbåndsgennemføringer og mange andre steder.
Alle produkter er godkendte fra E 30 og helt op til EI 60.

Rullegitter
JSA rullegitter er den mest anvendte mekaniske sikring og yder ef-
fektiv beskyttelse af værdier og forebygger indbrudsforsøg, indbrud 
samt hærværk.

JSA rullegitter i aluminium kombinerer høj sikkerhed, indsyn og 
et smukt facademiljø, der er i harmoni med bygningens arkitektur. 
JSA Sikring løser enhver opgave individuelt med hensyntagen til 
bygnings konstruktion, lokaleindretning og sikringsbehov.

Brand- og røggardiner
JSA Sikring leverer effektiv brand- og røgstop. I gennem dette mo der-
ne beskyttelseskoncept kan der realiseres ubegrænset arkitekto nisk 
design og udnyttelse af bygningerne. Med mere end 15 års erfaring 
og mere end 100 brandtest med dette flexible brandsystem, har vi 
realiseret mere end 10.000 projekter.
Alle produkter er godkendte fra E 30 og helt op til EI 60

Hos JSA Sikring lægger vi vægt  
på et godt arbejdsmiljø
JSA Sikring implementerede OHSAS i 2011 med det formål at forbedre 
arbejdsmiljøet i vores virksomhed. Det blev samtidig besluttet at gøre 
arbejdsmiljøet til en integreret del af miljøarbejdet hos JSA Sikring. 

OHSAS certificeringen betyder, at arbejdsmiljøet hos JSA Sikring er 
både sikkert og sundt.

             
 

Alle former for sikring
Indbrud, indbrudsforsøg og hærværk i detailhandelen, industrien og 
erhvervsvirksomheders lokaler er desværre ikke et særsyn. JSA Sikring  
yder optimal beskyttelse med stor præventiv effekt. 

Produktprogrammet omfatter skalsikring, cellesikring og objektsikring. 
F & P har testet og godkendt JSA Sikrings produkter og de opfylder 
alle de krav, forsikringsbrachen stiller til sikring af bygninger og 
værdier.

Gitterflex – fastgitter
JSA pressegitter yder effektiv beskyttelse af værdier og forebygger 
mod indbrudsforsøg, indbrud og hærværk.
JSA pressegitre produceres individuelt til enhver opgave og udføres  
i samtlige klassifikationer op til niveau 60. Pressegitteret kan således 
opfylde ethvert sikringskrav uanset varesortiment.
De mange farvemuligheder gør det muligt at skabe et harmonisk  
facademiljø eller en iøjnefaldende løsning.

Sikker
Niveau 60

Standsende
Niveau 40/50

Hindrende
Niveau 30

Hæmmende
Niveau 20

Arbejdsmiljøstyrelsen har til-
delt JSA en krone smiley for 
høj arbejdsmiljø-standard


