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Pressemeddelelse 

Jantar d.o.o., Slovenien og Freund Elektronik A/S har indgået aftale om, at 
distribution af Jantars produkter i Danmark fremover skal varetages af Freund 
Elektronik A/S. 

Jantar er en af de førende producenter i Europa og har siden starten af 1990’erne 
oparbejdet meget erfaring med udvikling og produktion af adgangskontrol og 
tidsregistreringssystemer. 

Produkterne er alle CE-mærket og overholder gældende lovgivning.

Med referencer i Europa og eksport til 

Jantars bagvedliggende software fås på dansk og har en enkel og samtidig kompleks 
brugerflade. 

Jantars systemer fås fra det 
adgangskontrol systemer. 

Freund er gerne behjælpelig med rådgivning og projektering.

Begge firmaer ser frem til samarbejdet, hvor Freunds professionelle salg
supportteam står til rådighed for den danske elbranche.

Vi udstiller på EL & TEKNIK 2016
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Jantar d.o.o., Slovenien og Freund Elektronik A/S har indgået aftale om, at 
s produkter i Danmark fremover skal varetages af Freund 

Jantar er en af de førende producenter i Europa og har siden starten af 1990’erne 
meget erfaring med udvikling og produktion af adgangskontrol og 

mærket og overholder gældende lovgivning.

i Europa og eksport til Canada er Jantar førende på sit felt.

bagvedliggende software fås på dansk og har en enkel og samtidig kompleks 

systemer fås fra det lille stand-alone system til de helt store og komplekse 

behjælpelig med rådgivning og projektering. 

Begge firmaer ser frem til samarbejdet, hvor Freunds professionelle salg
supportteam står til rådighed for den danske elbranche. 

Vi udstiller på EL & TEKNIK 2016, mød os på stand C-3758. 
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