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Rubriek Golfer in Bedrijf

De Leeuw houdt ze tegen!
De tijd dat ramen en deuren openstaan
komt er weer aan. Dit is ook de tijd dat insluipers op pad gaan en hun kans grijpen
als zij weinig moeite hoeven te doen om
uw huis binnen te dringen. Er zijn veel beveiligingstechnieken maar geen enkele
staat zo stevig als een hek van De Leeuw.
In 2008 heeft Klaas de Leeuw, businessclublid van golfbaan Regthuys in Winkel, het
bedrijf Front Security overgenomen.
Klaas de Leeuw: ‘De kans om dit bedrijf te
kopen, kwam op het juiste moment. De recessie had zich net aangediend en sloeg al
snel hard toe. Ik heb sinds de aankoop van
Front Security direct al mijn pijlen kunnen

Gezellig en veilig achter een hek
Het rolluiksysteem uit de luchtvaart is ook
goed toe te passen in de particuliere woonsector.

richten op het beveiligen van bestaande woningen, bedrijfs- en winkelpanden en clubhuizen op sportvelden en golfbanen. Vanuit Schagen in Noord-Holland bedienen we
voornamelijk de Nederlandse en Belgische
markt.’

Klaas de Leeuw: ‘Balkons en veranda’s kunnen met een rolluik eerder in het jaar bij de
leefruimte worden getrokken. Tijdens de
eerste zonnestralen kun je al op het balkon
of de veranda zitten en genieten van het uitzicht op de tuin. Met een transparant rolluik maak je van een veranda een serre. Het
rolluik is direct ook de beveiliging van de
deuren en ramen die op de veranda of het
balkon uitkomen. Een rolluik voorkomt inbraak. Je laat je huis met een gerust hart
achter als je op vakantie gaat!’

Unieke transparante rolluiken
Front Security is ook actief in de luchtvaart.
Klaas de Leeuw: ‘De vorige eigenaar had
een innovatieve oplossing bedacht voor het
wind- en waterdicht maken van de beweegbare passagiersbruggen, de zogenaamde
slurven, zonder zichtbelemmering. Op vele
luchthavens wereldwijd worden nu de slurven afgesloten door een Front Security rolluik. Het rolluik is ook nog een gedeeld luik,
twee delen kunnen onafhankelijk van elkaar
open en dicht. Dit is een belangrijke veiligheidsvoorziening voor de operator die de
slurf aan het vliegtuig koppelt.’

de hekken en rolluiken van kwaliteitskeurmerken. Voor portieken en carports kunnen
we automatische hekken leveren.’

Veilig wonen heeft u zelf in de hand!
www.deleeuwbv.nl
Tekst: Yvonne Bosman

Weer die insluiper!
Schaarhekken en open rolluiken worden geinstalleerd om insluipers, inbrekers en vandalen te weren.
Klaas de Leeuw: ‘In de zomer met een open
deur of raam slapen geeft frisse lucht maar
ook een gemakkelijke toegang voor insluipers. Ik ervaar dat zelf in een hotelkamer
waar soms alleen een balkon- of terrasdeur
open kan. Je wilt toch niet wakker worden
met een insluiper naast je bed? Onze schaarhekken van Italiaans design zijn decoratief
en van het beste staal gemaakt. Wij voorzien
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IN VOOR EEN PAR 5?
Bel of mail Yvonne Bosman
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