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M2BEVEILIGING

WAT BETEKENT EEN

SAMENWERKING MET 

M2 BEVEILIGING

Zorgeloze en veilige installaties 

Certificeren van installaties 

Eén contactpersoon 

Korte lijnen  

Snelle service 

Afspraak = Afspraak  

Ontzorgen/ondersteunen 

WELKE DIENSTEN BIEDT 

M2 BEVEILIGING

Certificering installatie 

Periodiek onderhoud 

24/7 storingsdienst  

Renovatie en/of upgrade 

Meldkamer aansluiting 

Bewakingsdiensten

• Inbraakbeveiliging 

• Brandbeveiliging 

• Camerasysteem 

• Toegangscontrole

• Meldkamer 

• Service & onderhoud

• Alarmopvolging
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SAMENWERKEN MET M2 BEVEILIGING 

M2 Beveiliging is de adviseur en 

kennispartner in gecertificeerde elektronische 
beveiligingsinstallaties. Met expertise, 

vakmanschap en innovatieve installaties zijn wij 

een betrouwbare partner voor u.

DESKUNDIG ADVIES / KENNISPARTNER

M2 Beveiliging staat voor een snelle 

en persoonlijke benadering bij uw 

beveiligingsvraagstukken. Samen zoeken 

naar een oplossing op maat, conform bestek, 

gebruikmakend van onze expertise. We maken 

gebruik van de modernste technieken die passen 

bij u als persoon en waar u een goed gevoel 

bij hebt. Immers onze beveiligingsinstallaties, 

werken 24-uur per dag en zorgen voor een veilig 

en goed gevoel.

M2 Beveiliging werkt met korte lijnen binnen 

de organisatie, zodat problemen snel worden 

opgepakt en opgelost. Door vooraf duidelijke 

afspraken te maken voorkomen wij problemen 

in de toekomst. In samenwerking met onze 

meldkamer en bewakingsdienst kunnen we 

de klant volledig ontzorgen en ondersteunen. 

Kortom voor alle vraagstukken over beveiliging 

kunt u bij ons terecht.

UW INSTALLATEUR

Wat kunnen wij voor u betekenen? Wij 

ontwerpen, leggen aan, renoveren en 

certificeren beveiligingssystemen conform 
bestek. Onze prijsstellingen zijn marktconform 

en zeer concurrerend, derhalve verhoogd u uw 

kans op de opdracht enorm. Wij maken offertes 

op maat, indien u zelf bekabeling wilt aanleggen 

en/of componenten wilt afmonteren, zullen we dit 

meenemen in onze prijsstelling. Kortom uw klant 

krijgt een zorgeloze beveiligingsinstallatie en zal 

u hiervoor waarderen.
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