Emka Safarm Beveiligingen | Roldeuren en rolhekken

Een veilig en toonbaar
rolluik
Voor het beschermen van uw bedrijfsobject, kantoor,
winkel(passage) of parkeergarage is de toepassing
van een rolluik of rolhek vaak noodzakelijk. De keuze
van het rolhek is afhankelijk van factoren als beveiligingsklasse, verzekering, gebruiksdoel en persoonlijke voorkeuren.
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Een winkelier sluit graag zijn winkel veilig af, maar kiest er vaak ook
voor om de etalage na sluitingstijd zichtbaar te houden. Dan is een
transparante roldeur een goede keuze. Wij adviseren u graag over
de mogelijkheden die voor uw situatie het beste resultaat opleveren. Wij leveren en monteren de volgende uitvoeringen in staal of
aluminium:
• Rolhek
• Rolluik dicht
• Rolluik transparant
Uiteraard kunnen de rolhekken en rolluiken worden voorzien van
zowel noodhandbediening als valbeveiliging. Verder heeft u de mogelijkheid de rolhekken aan te sturen door middel van een handzender of een pasjessysteem.
Elektronisch inbraaksignaleringssysteem
Omdat een bouwkundige beveiliging door middel van rolhekken en
rolluiken niet voldoende is, installeren wij ook elektronische inbraaksignaleringssystemen. Onze hoogwaardige producten voldoen aan
de strengste eisen en zijn zeer eenvoudig te bedienen. De systemen
geven alarmmeldingen, indien gewenst, direct door aan een alarmcentrale, waarna u verzekerd bent van snelle en adequate actie.
U bepaalt zelf, vooraf, welke actie(s) er in uw specifieke situatie
moet(en) worden ondernomen (bellen naar sleutelhouders, bewakingsdienst enz.).
24-uurs service
Voor ieder veiligheidsprobleem hebben wij een passende (maat)oplossing en in het geval van storing of schade kunt u gebruik maken
van onze 24-uurs service.
Een door Emka Safarm Beveiligingen gerealiseerde oplossing voorziet in uw veiligheidsbehoefte en wordt binnen uw budget op maat
ontworpen en geïnstalleerd. Desgewenst in nauw overleg met uw
verzekeraar, voor een mogelijke korting op uw premie.

Kijk voor meer informatie en projecten op www.emkasafarm.nl
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