Rolluiken
Risico Reductie Plan

Uw bedrijfspand en waardevolle goederen wilt u beschermen tegen inbraak
en vandalisme. Het gebruik van rolluiken, rolhekken of schaarhekken is een
effectieve methode. Er gaat daarnaast een preventieve werking vanuit, omdat
deze beveiliging zichtbaar is. Bij rolluiken, rolhekken en schaarhekken is het
van groot belang dat ze van goede kwaliteit zijn en de materialen van de juiste
diktes, zodat ze ook echt weerstand bieden bij een inbraakpoging. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld een diepe insluiting en vergrendeling tegen het opdrukken van rolluiken en rolhekken. Rolluiken, rolhekken en schaarhekken zijn
er in veel modellen en uitvoeringen, zodat er altijd een product is dat bij de uitstraling van het pand past.

Compartimentering
Bij grote ruimtes kan het effectief zijn diefstalgevoelige goederen zo in de ruimte op te stellen, dat deze
ruimte door een rolluik kan worden afgesloten. Een speciaal type rolluik is ontworpen voor plekken waar
goederen met een zeer hoge waarde worden bewaard. Het rolluik voldoet aan de NEN 5096 SKG4 en is te
leveren met KOMO attest. Ook voor de rolluiken, rolhekken en schaarhekken geldt dat deze te leveren zijn
met een certificaat.

Preventieadvies

Oplossing

Voordeel

• Inbraakwerend
rolluik/rolhek.
•	Inpandige afscherming/
compartimentering.

•	Rolluiken, rolhekken, schaarhekken in vele modellen
leverbaar.
•	Gecertificeerd rolluikbeveiligingsbedrijf.
•	Compartimenteringen.
•	Rolluiken tot 85% doorzicht.

• 5% extra korting.
•	2 jaar gratis onderhoud bij sluiten
van een onderhoudscontract.
•	24 uur per dag, 7 dagen per week
service- en calamiteitendienst.
•	Uit eigen fabriek.
•	Te leveren in kleine tot zeer grote
afmetingen.

Uit de praktijk
Op zondagmorgen om 5 uur wordt een storing gemeld: er is een inbraakpoging geweest bij een klant.
Vier mannen hebben geprobeerd met ijzeren staven en bijlen een rolluik open te breken. Na een
telefonische inventarisatie van de defecten gaan twee monteurs naar de klant met de juiste materialen
om de schade te herstellen. Dezelfde dag wordt alles gerepareerd. De inbraak is niet gelukt dankzij de
aanwezigheid van het rolluik.

Voor ons Risico Reductie Plan hebben wij met betrekking tot rolluiken
de volgende partner voor u geselecteerd:
Floor Rolluiken
Groenekanseweg 24, 3737 AG Groenekan
Telefoon : 0346 - 213 426
Fax
: 0346 - 213 438
E-mail
: risicoreductieplan@floorrolluiken.nl
Website : www.floorrolluiken.nl

Tarieven
Aanbod

Rolhek MDS95
• Ca. 80% doorzicht.
• Te leveren met certificaat.

Rolluik Transpa Safe
• Ca. 80% doorzicht.
• Te leveren met certificaat.

Rolluik 1.1620 staal 1.25mm
• 0% doorzicht.
• Te leveren met certificaat.

Tarief*

Vanaf
€ 1.350,-

Vanaf
€ 1.675,-

Vanaf
€ 1.325,-

*	Op basis van een standaard deurpartij. Prijzen van rolluiken op grotere afmetingen zijn in verhouding aanzienlijk lager.
Speciaal Achmea tarief excl. BTW, prijspeil 2013.

Risico Reductie Plan
Verzekeren is niet de enige manier om met de gevolgen van risico’s om te gaan. Daarom heeft
Centraal Beheer Achmea het Risico Reductie Plan. Het Risico Reductie Plan biedt onder meer
oplossingen voor het voorkomen en beperken van schade, waarbij wordt samengewerkt
met gerenommeerde specialisten
Meer informatie vindt u op www.risicoreductieplan.nl/cba
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