Beveiliging
voor elke
branche op
maat gemaakt!

Beveiliging
Ingenieursburo De Leeuw is uw
leverancier van Front Security
beveiligingsrolluiken, rolhekken
en schaarhekken. Front Security
producten zijn er in vele
varianten en toepassingen.

Advies
Onze adviseurs komen graag bij u op locatie om uw wensen
en de mogelijkheden te inventariseren zodat wij een compleet
advies kunnen geven. Indien gewenst wordt uw alarminstallateur en beveiligingsbedrijf betrokken in het aanbod.

Eigen fabricage
Een groot deel van onze producten wordt in eigen huis
gefabriceerd en geassembleerd. Dit wordt gecombineerd
met kwalitatieve import. Hierdoor kunnen wij flexibel
inspelen op uw wensen en garanderen een hoge kwaliteit
en een korte, betrouwbare levertermijn.

Installatie
De installatie van door u gekozen producten vindt plaats in
eigen beheer. Onze ervaren installateurs zijn deskundig op
beveiligingsgebied en vakkundig geschoold.

Service en onderhoud
Naast onze garantie bieden wij een contract voor optimale
service en zekerheid.

Diverse
productlijnen,
diverse
toepassingen
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Transparante balierolluiken
Gebogen schaarhekken voor een fraaie afscheiding

garages

Toepassingen
Front Security beveiligingsproducten zijn uitermate
geschikt voor het afsluiten of
beveiligen van:

Ook winkelcentra of portieken worden afgesloten met
bijvoorbeeld een schaarhek.

Balies
Transparante rolluiken en stalen rolluiken zijn bijzonder
geschikt om balies tijdelijk af te sluiten. Tevens worden ze
ingezet om ruimtes achter de balies te beveiligen.

Winkelpuien
De winkel is na sluitingstijd beveiligd en de etalage goed zicht-

Parkeergarages

baar met een transparant rolluik of een sterk, open rolhek.

Parkeergarages kunnen worden afgesloten met een rolhek.

Schaarhekken als afsluiting van een doorgang

Ook de extra toebehoren zoals verkeerslichten, rampalen en

Bedrijfsgebouwen

detectiesensoren leveren en installeren wij voor u.

Diverse plaatsen binnen het bedrijfspand dienen op een
andere wijze beveiligd te worden. Bijvoorbeeld een stalen

Carports

rolluik voor een achterdeur of een schaarhek bij een

Beveiliging van uw bezit met een schaarhek. Deze zijn

kantoorruimte.

tevens elektrisch uitvoerbaar.

Doorgangen

Vanzelfsprekend is dit een deel van de vele mogelijkheden.

Indien een deel van het pand afgesloten dient te worden

Onze adviseurs komen graag bij u op locatie voor een

zijn transparante rolluiken goed toepasbaar. Bijvoorbeeld bij

advies op maat.

gangen of een inpandig gelegen deel.

Transparante rolluiken bij een winkelpui

Certificering
Als deskundig bedrijf hebben wij vanzelfsprekend de kennis in huis om uw locatie
optimaal bouwkundig te beveiligen.
Wij zijn NCP gecertificeerd om na inspectie
een Borg certificaat aan uw onderneming te
verstrekken.
Bovendien kunnen wij een KOMO
gecertificeerd rolluik leveren en u helpen
met de indeling van uw risicoklasse in de
beveiligingsmatrix.
Wij zijn lid van de branchevereniging Romazo
Rolluiken.

Productontwikkeling
De grondlegger van de Front

Eigen geleider

Security producten heeft zich
toegelegd op onderzoek en

Front Security rolluiken en rolhekken worden voorzien
van een speciaal ontworpen aluminium zijgeleider die
zich onderscheidt, doordat twee essentiële profielen

ontwikkeling binnen de bouwkundige beveiligingsbranche.

geïntegreerd zijn. Koker- en u-profiel zijn samengevoegd tot
een sterke geleider van 4 millimeter dik aluminium, wat een
mooie uitstraling geeft.

Er zijn in de loop der jaren

Deelbare transparante Airport
shutters

diverse producttoepassingen
ontwikkeld en op de markt gezet.

Binnen de luchthavenbranche heeft ons bedrijf het bewijs
geleverd om wensen van de klant te integreren in een
totaaloplossing. Het doel is optimale bescherming geven
aan de operator van een passagiersbrug in combinatie met

Front Vision transparant
rolluiksysteem
®

een uitstekend doorzicht. Dit uitgangspunt heeft geleid
tot een doorlopend innoverend proces. Het deelbare

Eén van de unieke ontwikkelingen is het Front Vision

transparante rolluik Front Vision® beschermt de operator

rolluiksysteem. Door het gebruik van transparante gebogen

bovendien bij alle weersomstandigheden. Het wordt

polycarbonaat lamellen wordt een compacte oproldiameter

internationaal toegepast op diverse luchthavens waaronder

bereikt. Bovendien is de kleine omkasting goed integreer-

Parijs, Abu Dhabi, Frankfurt en Congo.

®

baar in uw pui.

Gebogen schaarhekken
Speciaal voor entrees en ronde balies is een gebogen
schaarhek ontwikkeld. Met deze oplossing wordt de
ronde vormgeving benadrukt en vormt het samen
een mooi geheel.

Front Security is een merk van

Ingenieursburo De Leeuw
Bezoekadres:
Witte Paal 336
1742 LE Schagen
Postadres:
Postbus 3
1740 AA Schagen
Nederland
Tel: +31 (0)224 - 591941
Fax: +31 (0)224 - 591266

Kijk op www.deleeuwbv.nl voor onze andere producten

www.frontsecurity.nl
info@frontsecurity.nl

