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Waarom Meester Electronics?
“Het verlenen van service
is iets persoonlijks.
Gewoon de wil uitspreken
dat de klant écht tevreden
blijft. En er naar handelen.
Dus zijn we eventueel
ook 24 uur per dag, alle
dagen van het jaar, voor
onze klanten persoonlijk
bereikbaar!”

Heeft u behoefte aan oplossingen voor telecommunicatie-,
geluid- of (brand)beveiligingsvraagstukken? Oplossingen die
praktisch, doeltreffend en altijd op maat zijn? Met de zekerheid
dat de kwaliteit en service is gegarandeerd? En dat deze
oplossingen voldoen aan alle nationale en Europese regelgeving
en normeringen?
Dan is Meester Electronics uw betrouwbare partner.
Vanaf 1989 ontwikkelen, installeren en onderhouden wij
diverse producttoepassingen op het gebied van brand- en
inbraakbeveiliging, professioneel geluid en telecommunicatie.
Van advies, installatie tot onderhoud; alles in één hand.
Kennis, vindingrijkheid, visie en passie voor het vak zijn de
peilers waarop ons bedrijf is gevestigd. Wij hebben de kennis
en de kunde om al uw technische problemen op het gebied van
geluid, telecommunicatie en beveiliging op een pro-actieve
wijze op te lossen. En daarin gaan we verder dan het enkel
leveren en installeren van de juiste producten.

Inbraakbeveiliging
Inbraakbeveiliging begint bij het tijdig signaleren van
inbraakpogingen en het voorkomen dat ongewenste
personen uw woning of bedrijf ongemerkt binnendringen.
Diverse factoren, zoals de aard en de ligging van het
pand en de aanwezigheid van preventieve voorzieningen
spelen hierin een rol.
Een goede beveiliging
“De kosten voor
wordt bovendien niet alleen
beveiligingssystemen
bepaald door de technische
tegen brand of inbraak
apparatuur, maar vooral
wegen niet op tegen de
door de juiste plaatsing en
materiële kosten en de
inschatting van het risico.
personele consequenties
Bij de ontwikkeling van een gewanneer een brand of een
certificeerd beveiligingsproject
inbraak daadwerkelijk
stellen wij daarom liefst eerst
plaatsvindt”.
een beveiligingsplan op, die
vervolgens in een serie van
organisatorische, bouwkundige en installatietechnische
maatregelen wordt uitgewerkt. Na uitvoering van het plan
wordt het door de verzekeringsmaatschappij gevraagde
BORG-certificaat aan u overhandigd.

Brandbeveiliging
De kans dat uw bedrijf failliet gaat na een brand is statistisch gezien groot. Als het gebeurt is de schade vaak
vele malen groter dan bijvoorbeeld bij een inbraak. Uw
hele voorraad of zelfs uw complete bedrijf kan verloren
gaan. Bovendien is er vaak sprake van continuïteitsonderbreking, schade aan aanpalende gebouwen, milieuschade en in sommige gevallen zijn er zelfs persoonlijke
ongevallen.
Deze ongevallen worden gereduceerd door een
ontruimingsysteem en/of een brandmeldsysteem. Zo’n
systeem is in veel gevallen verplicht of zorgt voor een
gelijkwaardige veiligheidsoplossing bij bouwplannen.
Met een gebalanceerd pakket aan maatregelen beperkt u
niet alleen het risco op brand tot een acceptabel minimum,
maar beschermt u ook de medewerkers in uw bedrijf en
vermindert u de kosten van verzekering.

Nadat wij een risicoanalyse hebben bemaakt, stellen wij
een Programma van Eisen op waarin wij aangeven in welke
mate branddetectie noodzakelijk is. Na de goedkeuring
van de brandweer, verzekeraar en de gebruiker maken we
een complete aanbieding.

Data- en telecommunicatie
Bent u op zoek naar een optimale bereikbaarheid van
uw organisatie? De mogelijkheden zijn onbeperkt. Wij
bieden u een totaaloplossing voor uw data- en telecommunicatiebehoefte, aangepast aan de specifieke eisen
van u en uw medewerkers. Of
het nu gaat om een traditio“Waar het om gaat is
nele telefooncentrale of een
dat je de klant écht kent
complexe voice over IP oplosen actief inspeelt op de
sing, of het koppelen van
behoefte die de klant
telefoonsystemen en
heeft. Daarvoor gaan
IT-netwerken.
we ook regelmatig met
Zowel de telefooncentrale,
de klant in gesprek en
de bekabeling als de bijbeinvesteren we veel in
horende (mobiele) toestellen
het opbouwen van een
worden door ons geïnstalleerd
goede relatie”
en onderhouden.
En uiteraard geven we alle
gebruikers een duidelijke instructie voordat er daadwerkelijk mee gewerkt gaat worden. Want uw bereikbaarheid is en blijft onze zorg!

Geluid
In veel bedrijven is geluid een belangrijk element voor
de sfeer. Bij andere bedrijven is het nodig voor de bedrijfsvoering en veiligheid. Meester is gespecialiseerd
in het installeren van professionele geluidsinstallaties, met of zonder omroepmogelijkheid. Uiteraard
kunnen de systemen ook gekoppeld worden aan de
aanwezige branddetectiesystemen en/of telefooninstallaties, voor nog meer veiligheid van u, uw medewerkers en uw klanten.

Hoogstpersoonlijk.
Bekend en gekend,
maar ook érkend

Betrouwbaar en deskundig

Meester Electronics stelt zeer hoge eisen aan de interne
procedures, het vakmanschap en de betrouwbaarheid van
het bedrijf. Meester Electronics is al jaren een gecertificeerd branddetectiebedrijf en PvE opsteller, waarmee wij
officieel erkend zijn voor het ontwerpen, projecteren, installeren, onderhouden en certificeren van uw brandmeld- en
ontruimingsinstallatie. Daarnaast zijn wij een BORG technisch beveiligingsbedrijf, waarmee wij officieel erkend en
gecertificeerd zijn voor het maken van een beveiligingsplan
en het installeren en onderhouden van uw inbraaksignaleringssysteem.
Door onze jarenlange ervaring hebben we goede contacten met installateurs, verzekeraars en regionaal opererende overheden zoals gemeente, politie en brandweer
opgebouwd. We worden dan ook regelmatig ingeschakeld
wanneer politie of brandweer bij bedrijven of instanties
een onveilige situatie tegenkomen.

De technische ontwikkelingen gaan zo snel dat men
constant het aanwezige kennisniveau moet verbeteren
en opfrissen. Dat gebeurt door het aanbieden
van opleidingen en cursussen. Hiermee zijn onze
medewerkers niet alleen op de hoogte van de nieuwste
technieken, maar werken ze ook conform de laatste
wet- en regelgeving. Op deze manier kunt u er zeker van
zijn dat alle producten op de juiste wijze gebruikt en
geïnstalleerd worden.

Persoonlijke benadering
Omdat de voorbereiding en de uitvoering van een
project al technisch en abstract genoeg kan zijn,
is een goed persoonlijk contact onontbeerlijk.
Wij informeren u graag en goed, voordat u beslist.
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