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uysrogge hee jarenlange ervaring op alle gebieden van de installa e en elektrotechniek.
Sinds 1986 werken wij samen met bedrijven en par culieren aan nieuwbouwprojecten,
renova es, verbouwingen en uitbreidingen. Onze allround specialisten weten hoe het
werkt, van ontwerp tot realisa e. We hebben de kennis en exper se in huis om alles te kunnen
bieden wat u wenst. Buysrogge blij graag betrokken bij het gehele proces. Alleen op deze manier
kunnen wij samen met u bepalen wat het beste is. Met de bouw van een installa e stopt het niet.
Wij verzorgen ook het onderhoud en service, zodat alle systemen naar behoren blijven werken.
Buysrogge hecht veel waarde aan normen en voorschri en. Daarom zijn wij op verschillende
gebieden gecer ﬁceerd. Onze CCV Cer ﬁcaten geven de eindgebruiker een gerechtvaardigd
vertrouwen in de kwaliteit die wij leveren in onze dienstverlening en producten.
Wij bieden u alle techniek onder één dak.
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branddetec e
inbraakpreven e
IP-video
telecommunica e
IP-VoIP
elektrotechniek
toegangscontrole
zonnepanelen
data-infrastructuur
noodverlich ng

Lid van

ONZE DIENSTEN

BUYSROGGE CCV ERKEND

Wij bieden een breed scala aan diensten. De grote meerwaarde van Buysrogge ligt in het feit dat wij meer dan
der g jaar uitgebreide ervaring hebben met onze negen verschillende disciplines. Daardoor kunnen wij
verschillende systemen tegelijk aanleggen en integreren. Hierdoor hee u in de meeste gevallen maar met één
bedrijf te maken.

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak en of brand, het leidt tot
vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een trauma sche ervaring. Daarom treﬀen
huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak en brand.

CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID

KWALITEITSBORGING
Wij zijn een gecer ﬁceerd Borg technisch beveiligingsbedrijf en een gecer ﬁceerd branddetec ebedrijf.
Binnen ons bedrijf wordt uitsluitend gewerkt met de nieuwste technologieën uit de markt, die conform aan de
huidige kwaliteitscer ﬁcaten, aan de hoogste eisen voldoen.

BRANDDETECTIE
Buysrogge Safe BV is een
CCV gecer ﬁceerd
Installa e-, Onderhouds- en
BrandDetec eBedrijf.

TELECOMMUNICATIE
Communica e speelt een
cruciale rol in de opera onele
bedrijfsvoering van iedere
organisa e.

ZONNEPANELEN
Zonne-energie voor bedrijven
garandeert lagere energieprijs
en een duurzaam
bedrijfsimago. Kies
zonnepanelen voor een
duurzame investering.

Steeds meer bedrijven zijn slachtoﬀer van criminaliteit en brand, terwijl zij wel geïnvesteerd hebben in
preven emaatregelen. Kiezen voor cer ﬁca e en inspec e kan onnodig leed voorkomen. Het CCV is een
ona ankelijke cer ﬁca e-instelling die vaststelt of een installa ebedrijf voldoet aan de gestelde
kwaliteitseisen.

INBRAAKPREVENTIE
Hoe kunt u het beste uw
eigendommen beschermen?
Als erkend
beveiligingsinstallateur
adviseren wij u graag!

ELEKTROTECHNIEK
Onze specialisten verzorgen
elektrische installa es van
fabrieken, u liteitsbouw,
woningbouw en winkels.

NOODVERLICHTING
We elijk verplicht in
(openbare gebouwen). Wij
adviseren en realiseren
volgens de strenge eisen.

IP-VIDEO SYSTEMEN
De s jgende criminaliteit zorgt
ervoor dat het bedrijfsleven
camerabewaking steeds meer
ziet als een pure noodzaak.

TOEGANGSCONTROLE
Buysrogge projecteert en
installeert toegangscontrolesytemen in bedrijven van klein
tot groot.

DATA-INFRASTRUCTUUR
Uw specialist voor advies,
ontwerp en aanleg van uw
mul func onele moderne
netwerkbekabeling.

