Schrikdraadbeveiliging
Schrikdraadbeveiliging waarborgt de continuïteit van een onderneming
Inbraken, vandalisme, diefstal en kraken, het komt in de dagelijks voor en kan voorkomen worden.
Ondernemingen ondervinden hinder van een incident op het terrein, uiteindelijk werkt een inbraak
veel verder door als alleen de schade en de gestolen goederen. De verzekering mag de goederen dan
wel vergoeden, hiermee zijn uw klanten nog niet voorzien van de gewenste goederen.

Voorkom inbraken op uw terrein
Afschrikken
In de basis zal een inbreken berekenend te werk gaan, door hem af te schrikken worden 9 van de 10
pogingen al gestaakt.
Detecteren
Mocht de inbreker zijn poging toch doorzetten, is het zaak dat de detectie plaats vindt nog voordat
het terrein daadwerkelijk betreden wordt.
Vertragen en voorkomen
De detectie moet niet alleen detecteren, maar ook vertragen en voorkomen. Vertragen zal zijn door
de gecreëerde barrière in de vorm van over klim beveiliging en onderdoorgraaf beveiliging. Door het
aanbrengen van hoogspanning op het hekwerk, de over klim beveiliging en onderdoorgraaf
beveiliging zal voorkomen worden dat het terrein daadwerkelijk te betreden is.
Opvolging
Door het vroegtijdig detecteren worden de betrokken hulpdiensten in een eerder stadium
gealarmeerd, de pakkans neemt daarmee aanzienlijk toe.
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Schrikdraadbeveiliging
Zekerheid van kwaliteit
Als onderneming is kwaliteit een belangrijk goed, het geeft continuïteit aan uw organisatie en
behoudt een klantenkring gebonden aan uw product en bedrijf. Al 20 jaar mogen wij met succes,
wereldwijd ons oplossingen op het gebied van Schrikdraadbeveiliging toepassen. Dit doen wij zowel
bij particulieren, het MKB, overheidsinstanties en High risk objecten. Zonder de zekerheid van
kwaliteit, had ons product niet uit kunnen groeien tot het meest toegepaste product op het gebied
van Schrikdraadbeveiliging.

Service en diensten
De zekerheid van kwaliteit gaat gepaard met een service de minstens dezelfde kwaliteit levert. Onze
binnen en buitendienst is 7 dagen per week bereikbaar, ook in het weekend staan onze monteurs
voor u klaar.

Service
24/7 bereikbaar – Landelijke servicedienst – Telefonische ondersteuning
Diensten
Schrikdraadbeveiliging – Poortbeveiliging – Dakrandbeveiliging - Onderdoorgraaf beveiliging
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