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INDUSEC OCH LOCKIA I SAMARBETE FÖR CONTAINER STÖLDSKYDD
Lockia AB och Indusec AB har inlett samarbete avseende marknadsföring och produktintegration.
Lockia kommer att integrera Indusecs Inferno ljudbarriär i sitt helhetskoncept för optimalt
stöldskydd till containers och lastbils trailers.
”Lastbilar, containers, förråd och arbetsbodar är idag hårt utsatta för inbrott, samtidigt som de har
varit svåra att skydda”, säger Peter Wasmuth, VD på Lockia AB. ”Genom att kombinera Lockias
patenterade bom och låsteknik med Inferno ljudbarriärer har vi en komplett lösning. De första
installationerna har redan skett”.
Lösningen är ett helhetskonceptet som ger ett effektivt och optimerat skydd och består av fyra
hörnstenar:
Lockia Inside™ - patenterade låsbommar som placeras på insidan av dörren för optimerat
mekaniskt skydd. Finns för förråd, containers och trailers.
CyberLock ® - integrerat elektroniskt lås– och access system för säker tillgänglighet. Går att
styra på person, tid, plats och det går till och med ge engångskoder
Lockia OnLine™ - GPS och alarm system för spårbarhet och säkerhetsrapporteing. Går att
använda både för att skydda gods och egendom samt för att optimera logistik.
Inferno™ - paralyserande osynlig ljudbarriär.
Dessutom har parterna inlett samarbete avseende marknadsföring och internationell lansering.
”Vi ser fram emot att gemensamt växa genom samarbete avseende marknadskanaler,
marknadsföring och produktintegration”, säger Johan Sandberg, VD på Indusec AB.
Indusec AB
Indusec är världsledande på högeffektiva och avancerade audioprodukter för säkerhetsmarknaden.
Produkterna går under namnet Inferno och installeras på de platser eller objekt där ett högt skydd är
önskvärt.

Lockia AB
Lockia är en helhetsleverantör av brottsförebyggande lösningar och tjänster. Grunden är den innovativa
patenterade låsbommen Lockia Inside som kompletterats med säkra och kostnadseffektiva produkter för
elektroniskt låsning och passagekontroll (CyberLock), ljudbarriär (Inferno), samt spårbarhet och alarm
(Lockia OnLine).
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