Öppna för ett
tryggare samhälle

Intergate har genom åren fått förtroende att
installera lösningar för reglering av fordons- och
persontrafik hos ett stort antal myndigheter,
företag, hamnar och flygplatser.
Vår ständiga ledstjärna är att leverera högsta
möjliga kvalitet till våra kunder. I takt med att
vi blivit mer och mer kända, har vi åtagit oss
allt större och viktigare uppdrag. Bland annat
arbetar vi löpande med högsäkerhetsprojekt för
myndigheter, polis och försvarsmakt.
Våra lösningar fungerar, timme efter timme, dag
efter dag, år efter år. Hos oss är varje kund viktig
och vi ger dig en lösning som fungerar.

Att välja
Intergate
är att välja
trygghet
Företaget grundades 1995, då vi tog över
agenturen för belgiska Automatic Systems i
Sverige, varefter vi genom noggrant urval byggt
på vår produktportfölj med högkvalitativa
skalskyddsprodukter från franska Urbaco och
italienska Tonali.
På sista sidan ser du ett axplock av de kunder
som valt oss för att vi levererar högsta kvalitet
och har personal som behärskar området på
detaljnivå. Vår dokumentation finns på svenska
och är lättillgänglig och tydlig.

En tryggare och snyggare entré
Stölder är ett växande problem i moderna
kontorshus. Tjuvarna är fräcka och duktiga
på att prata sig förbi receptionister.

Ett mer traditionellt sätt att reglera
persontrafik är med vändkors och
karusellgrindar.

Med automatiska grindar, så kallade
speedgates, och ett passagesystem kan
du få en tryggare och snyggare reception.
Grindarna är moduluppbyggda och kan
anpassas avseende passagebredd och
passageriktning. Säkerhetsnivån regleras
med hjälp av glashöjd och passagelängd.
Upp till 60 personer per minut kan passera
dessa eleganta grindar i glas och rostfritt
stål.

För den som vill ha trygghet utöver det
vanliga erbjuder vi säkerhetsslussar som kan
utrustas med till exempel metalldetektor,
skottsäkert glas, radioaktivitetsdetektor och
inbyggd kameraövervakning. Ultraljud kan
kontrollera att endast en person är i slussen
och mikrovågor säkerställer att inga föremål
ligger kvar efteråt.

Öppna insidan för en snabb
överblick över vårt sortiment.

Entrégrindar, speedgates
De automatiska grindsystemen SmartLane, SlimLane och FirstLane välkomnar upp till 60 personer
per minut.

Vändkors och rotationsgrindar
Vändkors och rotationsgrindar är traditionella sätt att kontrollera enkel- eller dubbelriktad trafik. De
kan programmeras med fem olika funktioner i varje riktning.
Kombinera vändkorsen med exempelvis AccessLane glasgrindar
som styrs från en bemannad reception.

Enpersonslussar och säkerhetskaruseller
Säkerhetsslussar och karuseller kan bland annat utrustas med exempelvis metalldetektor, skottsäkert
glas och inbyggd kameraövervakning.

Trafikbommar
Hos oss hittar du marknadens största utbud av bommar.
Den snabbaste öppnar på 0,6 sekunder.

Pollare
Pollare är ett annat effektivt sätt att stoppa oönskad fordonstrafik och de smälter in i de
flesta miljöer. Fasta, manuella, halvautomatiska och automatiska, beroende på aktuellt behov.
För platser där det krävs extra hög säkerhet levererar vi även krocktestade och certifierade
säkerhetspollare.

Vägspärrar
Till platser där det krävs extra hög säkerhet kan vi även
leverera vägspärrar som effektivt stoppar obehörig
trafik.

Service
Vi erbjuder serviceavtal som säkerställer en hög
nyttjandegrad, livslängd och driftsekonomi på din
utrustning.
Kontakta oss för mer information.

Några av våra kunder
Bland våra kunder finns till exempel fastighetsbolag, kommuner, skolor,
sjukhus, försäkringsbolag, byggvaruhandel, återvinningscentraler,
campingplatser och samfällighetsföreningar.
Välkommen du också!

Skanska
Elce TV4
Volvo Polisen
ICA Swedavia
Stanley Trafikverket
IKEA Astra Zeneca
Nokia
Sida Siemens
Metso Försvarsmakten
Fitness 24 Seven Svevia Göteborgs Hamn Sandvik
NOKAS Stockholms Hamn Länsförsäkringar Karolinska
Institutet Markbygg Nya Karolinska Solna Unionen Nordic
Wellness Agnebergsgymnasiet Derome Handelsbanken
Westinghouse Öresundsbron Nösnäs gymnasium Trygg
Hansa Swedbank Securitas Öresundskraft Lunds Universitet
Ericsson Montagegruppen Umeå Hamn Ovako Fysiken
Avinor KPMG Avarn Ullevi SAAB Bromansgymnasiet COOR
Serf KONE Riksbyggen Liseberg TV3 Stena PastellData
Flintab Peab XL Bygg FjordLine Quality Hotel InterXion
ToJo K-Rauta Södra Cell Strömstad gymnasium First
Camp SKI Data Svevia Derome Swarco MilSec Caverion
One Nordic Siemens Balder Östrabogymnasiet
Lunds Universitet Gerdahallen MTG
Statens
Fastighetsverk IKSU UK Portservice Heras Gantec
Sörab Länsstyrelsen Universeum Schneider
Caravan Club Trafiksystem Väst Akademiska
Hus Friskis & Svettis Helsingborgs Stad
MVB Syd
ColorLine Flygplatser
Bostadsrättsföreningar Chalmers
Preem Betonmast Sävsjö
kommun
ASSA Abloy
Stena SiljaLine APM
Terminals NCC
SCA
AAK
NK
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