OPLOSSINGEN

BRANDDETECTIE

CAMERABEWAKING

INBRAAKBEVEILIGING

Brandbeveiliging vormt van bij de
oprichting de core business van
The Belgian. The Belgian biedt
haar klanten de best mogelijke
oplossing aan die bij haar
business en omgeving past. Dit
kan gaan van conventionele en
analoge branddetectiesystemen
tot spraakgestuurde evacuatie,
vlamdetectie, gasdetectie,
gasblussing, …

The Belgian is gespecialiseerd
in IP-netwerk camerasystemen,
waarbij de beelden live of via
internet kunnen geraadpleegd
worden. Ook blijven wij up-todate met de nieuwste innovaties
zoals video management,
intelligente beeldanalyse,
thermische camera’s, …

The Belgian verdeelt Incert
gekeurde en wereldbekende
merken die garant staan voor
hun kwaliteit. The Belgian
is ook Incert gekeurd als
gespecialiseerde onderneming
in de inbraakbeveiliging.
Met deze middelen zorgen wij
voor de gepaste oplossing
voor uw installatie.

TOEGANGSCONTROLE

GEBOUWBEHEER

PERIMETERBEWAKING

Zelfs de meest veeleisende
toegangscontrole is voor The
Belgian geen probleem. Wij blijven
steeds op de hoogte van de
nieuwste technieken in draadloze
toegangscontrole, tijdsregistratie,
biometrie, sleutelbeheer, IP Video
Intercom, ...

The Belgian is gecertificeerd
integrator van het professionele
gebouwbeheersysteem
Winguard, dat merk en
techniek onafhankelijk is en
koppelt tegen een vooraf
gekende transparante prijs.
Op die manier kunnen we
verschillende securitysystemen
en gebouwsystemen met elkaar
laten communiceren.

Voor de snelste detectie
bieden wij perimeterbewaking
aan. Deze combinatie van
elektronische (hekwerk- en
gronddetectie, thermische
camera’s, …) en mechanische
(slagbomen, tourniquets,
speedgates, …) beveiliging
laat ons toe om de beste
oplossing aan te bieden voor
uw beveiligingsuitdaging.

waarom the belgian?

•

Sinds 1958 is zij een toonaangevende marktspeler op het gebied van beveiligingsoplossingen.

•

Klantentevredenheid is onze passie. Via onze 24/7 service blijven klanten nooit in de kou
staan, ook na indienststelling staat een gemotiveerd team klaar om binnen de kortste tijd in
te grijpen bij eventuele problemen.

•

Heeft een grote ervaring en expertise opgebouwd in meerdere markten zoals logistiek,
kantoorgebouwen, ziekenzorg, datacenters, industrie, retail, …

•

The Belgian staat garant voor kwaliteit. De verdeelde merken zijn vooraanstaande spelers
op wereldschaal met een solide reputatie. Het aanbod bestaat uit efficiënte, innovatieve en
hoogtechnologische oplossingen.

•

Biedt een professionele oplossing aan een correcte prijs.

•

Streeft naar innovatieve oplossingen voor alle beveiligings- en installatietechnieken.

•

Beschikt over een compleet gamma in verschillende security technieken.

•

Is erkend als gespecialiseerd beveiligingsbedrijf en beschikt over alle belangrijkste certificaten:
BOSEC (branddetectie), FISQ (brandbeveiliging), INCERT en FOD Binnenlandse Zaken
(inbraak), ISO 9001 (kwaliteit) en VCA** (veiligheid).
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SECTOREN
Ziekenhuizen, Industrie, Datacenters, Bedrijfsgebouwen, Retail, Logistiek,
Horeca, Defensie, Overheidsdienst, Nutsbedrijven, Musea, …
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Contacteer ons vandaag voor
meer informatie.
Als uw partner in security blijven wij innoveren om u de nieuwste
technieken en oplossingen aan te bieden.

Enkele van
onze referenties
Atomium, Anpi, Heizelpaleizen, Proximus,
Delhaize, Krëfel, Inbev, Gemeentelijk
havenbedrijf Antwerpen, KBC, ING,
BNP Paribas Fortis, Europese commissie,
Coca Cola, Devimo, Bayer, Dupont De
Nemours, Axalta, UZ Gent, UZ Brussel,
UZ Antwerpen, Bijloke Gent,
MAS Antwerpen, Genzyme, OLV Aalst,
AZ Sint Jan, Barco, Algemeen Stedelijk
Onderwijs Antwerpen, Shoppingcenter
Esplanade, Parking Charlemagne, ...
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