
Företaget startade redan 1998 och har idag cirka  
40 anställda. De sätter alltid kunden i fokus  
och arbetar med ett stort engagemang och  
skräddarsydda lösningar. CD Säkerhetsteknik  
som tidigare hette Categori Data, är samma  
företag trots namnbytet. 
 – När vi startade på slutet av 90-talet så var det 
mycket fokus på datanät och telesektorn, men 
under åren som gått har verksamheten breddats 
till att innefatta så mycket mer. Det gamla namnet  
Categori Data blev missvisande och därför bytte  
vi till CD Säkerhetsteknik, säger Jenny.

CD Säkerhetsteknik har sitt huvudkontor i  
Sundbyberg, Stockholm och tar uppdrag i mälar- 
dalen, Sverige och övriga världen. De hjälper  
företag att ta ett helhetsgrepp kring säkerhet 
och det innefattar entreprenad, dokumentation  
och service inom områden som brandlarm,  
inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, 
datanät och telenät. 

 – Vi är en certifierad anläggningsfirma som  
intygar att vi har rätt kompetens att installera 
säkerhet. Det är viktigt för kunden att välja  
ett certifierat företag för att få en godkänd  
installation, säger Esbjörn Ferm, säljare på  
CD Säkerhetsteknik. 

CD Säkerhetsteknik är rankad larmklass 3, vilket  
innebär att man har befogenhet att jobba med  
militär- och andra säkerhetsklassade anläggningar. 
 – Det som genomsyrar vår verksamhet oavsett 
kund är vår genuina känsla för service. Vi jobbar 
med kvalité i allt vi gör, från utfört arbete till 
underhåll och service. Vi bygger långsiktiga 
relationer och det gör oss till en trygg och stabil 
säkerhetspartner som alltid levererar det vi  
lovar, säger Jenny. 

CD Säkerhetsteknik har valt att samarbeta med 
ett större antal leverantörer som tillhandahåller 
produkter av god kvalité och renommé. 

 – Vi arbetar med en bred palett av noggrant 
utvalda leverantörer därför att vi alltid utgår 
från kundens behov. Vi månar om att välja den  
mest lämpade lösningen för varje enskild situa-
tion, avslutar Esbjörn. 

Läs mer på cdsäkerhetsteknik.se

CD Säkerhetsteknik är en av de större säkerhetsinstallatörerna i Mälardalen. 
Verksamheten består bland annat av installation av datanät, brandlarm, inbrottslarm och 
kameror. – Vi månar om att rätt person med rätt kompetens befinner sig på rätt plats 
– det är en av våra styrkor efter många års erfarenhet i branschen, säger Jenny Ferm, 
vice vd på CD Säkerhetsteknik. 

CD SÄKERHETSTEKNIK LEVERERAR 
SÄKERHETSLÖSNINGAR AV HÖGSTA KVALITÉ
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