Aalten Security Systems Beesd
Door onze jarenlange ervaring in de beveiligingsbranche kunnen
wij u zeer aantrekkelijke totaalconcepten bieden. ASSB lost alle
beveiligingsvraagstukken op die u heeft als ondernemer of als
particulier. Doordat wij zeer breed inzetbaar zijn, kunnen wij alle
installaties voor u realiseren.
Om u met ons bedrijf kennis te laten maken, hebben wij een speciale
actie ontwikkeld, met uitgekiende beveiligingsonderdelen. Deze
inbraakbeveiliging biedt voor de meeste woningen ruim voldoende
garantie op veiligheid. Uiteraard is deze aanbieding verder uitbreidbaar
op uw persoonlijke of bedrijfssituatie. Daarin geven wij u graag advies.
Onze specialiteiten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gecertificeerde beveiligingsinstallaties, zowel zakelijk als particulier
Gecertificeerde brandmeldinstallaties
Camerasystemen, analoog of netwerk (digitale camera over netwerk)
Beveiliging van bedrijventerreinen
Kentekenherkenningssystemen
Slagboominstallaties
Gecentraliseerde of stand-alone toegangscontrolesystemen
Zonnepaneelsystemen
Speciale verlichtingsconcepten met LED-systemen
Vraagstukken voor zorgsystemen

Wij werken met totaalconcepten: u als opdrachtgever hoeft niets te ondernemen.
Al het werk wordt u uit handen genomen, wij regelen verder alles.

Kennismaking aanbieding BEL ONS!!!
NX-10 Green KIT van € 999,00 voor € 765,00 incl. BTW en arbeid
Ideale basiskit voor het beveiligen van elke woning en per klant specifiek uit te breiden.
De NX-10 Green KIT bestaat uit:
• 1 x NX-10 centrale met analoge alarmkiezer (ook naar 3 mobiele nummers)
• 1 x NX-1048 bedraad LCD bedienpaneel
• 1 x draadloze bewegingsmelder
(optioneel ook diervriendelijk)
• 1 x bedraad bewegingsmelder
• 2 x draadloze magneetcontact
• 1 x bedraad magneetcontact voor de meterkast
• 1 x keyfob voor draadloos in/uitschakelen
alarmsysteem (handig voor de kinderen)
• 1 x bedraad sirene inclusief flitser
Uitgangspunten zijn de meterkast bij de voordeur en een aanwezige analoge telefoonlijn.
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Switch 2 Sun
Haal meer rendement uit de zon!
Zonnepanelen set voor
schuin dak bestaat uit:

Switch 2 Sun set voor
plat dak bestaat uit:

• 3x Astronergy polypaneel 240wp

• 1x Astronergy polypaneel 240wp

• Clickfit aluminium draag-

• Renusol onderbak Console 6.2

constructie
• 1x Enecsys omvormer 240wp

• 1x Enecsys omvormer 240wp
• Bekabelingset 5 meter

• 1x Enecsys omvormer 480wp
• Bekabelingset 5 meter

€ 1.440,-

€ 565,-

netto - incl. BTW

netto - incl. BTW

excl. montage

excl. montage

Zonne-energie is voor iedereen een slimme investering. Door de stijgende energieprijs is een
eigen energiegenererend systeem door het gebruik van zonnepanelen, zelfs zonder subsidies al
aantrekkelijk. Vanaf 2 juli 2012 geldt voor sommige toepassingen zelfs een subsidie van 15% op
de investering van materialen.
Aalten Security Systems Beesd is gespecialiseerd in het veilig installeren van zonnepanelen.
U kunt natuurlijk ook kiezen voor het zelf installeren van de zonnepanelen. Met de meegeleverde
clickfit draagconstructie is dit een klus zonder grote inspanning.
Indien u wilt dat wij de zonnepanelen installeren hebben wij standaard tarieven voor u opgesteld,
deze kunt u terug vinden op www.assb.nu
Hier vindt u ook een rendement-berekening, een link naar de subsidieaanvraag, instructiefilms
over het installeren en extra mogelijkheden tot monitoring (optioneel).
Zijn uw huis en elektriciteitsinstallatie geschikt voor zonnepanelen? Neem contact met ons op
en wij geven u kosteloos advies over de installatie van de zonnepanelen en alles wat ermee
samenhangt. Goed advies en service zijn voor ons vanzelfsprekend!
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