
BEVAKNING



HELHETSLÖSNINGAR

Vi hjälper dig hela vägen från vision till färdig mast eller torn. Med 70 
års erfarenhet av branschen och medarbetare med kompetens för alla 
steg i processen.

Även om det är ny teknik vi arbetar med, väljer vi beprövade metoder 
och material som håller över tid. På så vis kan vi vara helt säkra på 
att det vi levererar inte bara står stadigt efter montering, utan också 
håller högsta kvalitet under lång tid framöver. 

Vi gör oss allra bäst när vi kommer in tidigt i projektet. Det är både 
kostnadseffektivt och smidigt för dig med en och samma kontakt  
genom hela projektet. Tillsammans tar vi fram en plan som passar  
just dina behov.

KAMERAMASTER

Våra master är mycket vridstyva och stabila, för att kamerorna ska 
ge tydliga och precisa bilder, men också för att undvika kostsamma 
falsklarm. 

Scanmast har levererat och monterat bevakningsmaster på många olika 
platser, allt från hamnar och flygplatser till ställverk och industrier. Vi 
vet vilka krav som ställs på bevakningsanläggningar och är noga med att 
våra lösningar klarar de kraven.

För montage på väggar och för smidig 
service är våra fällbara master perfekta.

• Beprövad under lång tid.

• Anpassad för både kust-  
 och fjällklimat.

• Kompakt transportvolym.

• Standardiserade sektioner.

• Prefabricerade fundament.

• Lättmonterad, vilket ger kort  
 montagetid.

• Ytbehandlad för lång livslängd.

• CE-märkt.

Självklart ordnar vi så att fästena 
passar just den kamera som ska  
användas. Vi tillhandahåller fästen 
till alla kamera märken, från standard 
till multihål bilder. Vi kan också  
anpassa hålbilder specifikt för  
enskilda projekt.



Vi erbjuder en helhetslösning. Förutom att leverera och bygga teknik-
bärare svarar vi även för installation av den utrustning som behövs för 
att få ditt projekt nyckelfärdigt. Våra erfarna projektledare har stort fokus 
på kvalitet på lång sikt. De tar hänsyn till alla faktorer som påverkar 
projektet under hela dess livstid. Du kommer till oss med ett platsförslag, 
en specifik ation, en budget och en tidsram. Sedan tar vi hand om resten.

TJÄNSTER

SCANMAST AB
SE-792 95 MORA SWEDEN 
Kontor: +46 (0)250 292 00 
E-mail sales@scanmast.com

Besöksadress: Landsvägen 49
scanmast.com

CERTIFIED
ISO 9001

ISO 14001
ISO 45001

Quality, environmental, 
ocuppational health and 

safety management systems Qualified

Sellihca

Qualified

TransQ

PROJEKTERING & DIMENSIONERING
Hållfasthetsberäkning
Ljusberäkning
Konstruktion och ritningar
Dokumentation

ENTREPRENAD
Projektledning
Fundamentering
Montering
BAS-P&U

SERVICE
Tillståndskontroll
Service och underhåll


