Inventar til sikring af byrum kan være multifunktionelt som fx disse plantekummer, der også er
certificerede sikringsløsninger.
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Attraktive byrum med sikkerhed i højsædet
KIBO Sikring er specialister i terrorsikring og
råder over et af markedets bredeste sortimenter af certificerede løsninger, der tilgodeser både sikkerhedsniveau og byrummets
æstetik.

Af Andreas Excalibur Bygbjerg
I lyset af en række hændelser rundt i Europa er terror
blevet en større del af danskernes bevidsthed. Kigger man
på trusselsniveauet, er køretøjer den mest sandsynlige
angrebsform, hvorfor kommuner arbejder målrettet på at
terrorsikre gågader, åbne pladser og områder, hvor store
menneskemængder forsamles. KIBO Sikring er en af landets førende leverandører og installatører af terrorsikring
med netop dette formål.

”

mellem bygherre og rådgiverteamet, der typisk også
entrerer med en landskabsarkitekt.
”Som borger er jeg glad for, at man også har øje for æstetikken, når man vælger at terrorsikre. Det er dog væsentligt, at sikringen ikke modificeres i en sådan grad, at man
går på kompromis med sikkerheden. Her kan vi hjælpe
med at finde løsninger, som kan integreres i byrummet, så
de tilfredsstiller både sikkerhedsmæssige og arkitektoniske aspekter. For at opnå det fulde udbytte – ikke mindst
økonomisk – er det vigtigt at få de rigtige løsninger tænkt
ind fra start, og det fordrer et tæt samspil mellem bygherre, rådgiverteam og sikringsleverandør,” fortæller Nikolai
Steenberg.
Multifunktionel sikring og add-ons
KIBO Sikring råder over et bredt produktprogram, og virksomheden er hele tiden i dialog med producenter omkring nye produkter, der kan tilgodese forskellige behov
på det danske marked. Det være sig løsninger, som tjener
flere formål på én gang eller tilfører øget æstetisk værdi
til et eksisterende produkt.
”Vi oplever en stigende interesse for multifunktionel
sikring i form af klassisk byrumsinventar som bænke,
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”I modsætning til eksempelvis chikaner er alle vores
produkter crash-testede og certificerede, så de effektivt
kan standse det køretøj, som produktet er testet imod,” udtaler Nikolai Steenberg, regionschef hos KIBO Sikring A/S.
Et værdiskabende samspil
Enhver terrorsikringsindsats starter med en risikovurdering af det givne byrum for at fastslå sikkerhedsniveauet, KIBO Sikring tilbyder et stort udvalg af pullerter i forskellige former,
som produkterne er nødt til at opfylde – et samarbejde farver og udtryk til sikring af byrum.

skraldespande, cykelstativer og plantekummer, der har
et højt niveau af sikkerhed og blender ind i bymiljøet,
uden at man lægger mærke til dem. Der er også blevet udviklet en bred vifte af add-ons til eksempelvis pullerter,
som man kan dekorere, sætte lys på eller få til at ligne et
kunstværk. Vi vil hellere end gerne vejlede kunderne om
alt fra udseende og funktion til fundering og indbygningsdybder,” slutter Nikolai Steenberg.
e

Højsikringsmultibænke.

KIBO SIKRING A/S:
• KIBO Sikring er totalleverandør og 360 graders sikringspartner inden for mekanisk sikring, elektronisk
overvågning, mobilsikring samt service og beredskab.
• Virksomheden er ISO 9001-certificeret og arbejder
systematisk med at vedligeholde og udvikle sit
kvalitetsstyringssystem, så alle gældende lov- og
myndighedskrav opfyldes.
• Alle produkter til byrumssikring er certificerede i
henhold til de internationale standarder PAS 68, IWA14 og PAS 170. Løsningerne kan stoppe alt fra et 2,5
tons køretøj med 16 km/t til en 7,5 tons lastbil med
80 km/t.
Læs mere på www.kibosikring.dk

